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РАЗВОЈ И ДЕЈСТВА
БРИГАДА 23. ДИВИЗИЈЕ
ДО ФОРМИРАЊА
ДИВИЗИЈЕ

О

дмах на почетку окупације Југославије, априла 1941.
године, у источној и јужној Србији биле су дислоциране њемачка 4. брдска дивизија, на простору Пожаревца, Деспотовца, Бора, Зајечара и Књажевца, и 294. пјешадијска дивизија, на простору Ниша, Лесковца, Куршумлије
и Косовске Митровице. Већ у току маја мјесеца, ове јединице пребачене су у састав снага које су припремале напад на
Совјетски Савез, а мјесто њих су источну и јужну Србију
запосјеле снаге њемачких посадних дивизија.
У склопу окупационог система, њемачка Врховна команда оружане силе организовала је власт у источној и јужној Србији тако што је формирала Обласну војноуправну
команду (Ре1<Јкоттапс1ап1иг) 809 са сједиштем у Нишу, која
је под својом управом имала окружне војноуправне команде
(Кге1бкоттап(1а1иг) у Зајечару (857) и Лесковцу (867) и команде среза ( О т к о т т а п с Ј а Ш г ) у Неготину, Алексинцу, Белој Паланци, Власотинцу, Прокупљу и Куршумлији. 1
Према првом плану о подјели југословенске територије,
који је Хитлер издао 12. априла 1941. године, царевина Бу1
Зборник докумената и података о Народноослободилачком
рату југословенских народа (у даљем тексту Зборник), том ХП/1,
д. 24; Архив Војноисторијског института (У даљем тексту А В И И ) ,
микрофилм НАВ-НТ 501, ролна 245, снимак 271—81.

гарска је, 25. априла 1941. године, окупирала дио источне
Србије сјевероисточно од ријеке Тимока, а у југоисточној
Србији дио Нишавског, Пиротског, Царибродског и дио
Врањског среза. Поред тога, бугарска војска и полиција, јуна мјесеца 1941, преузели су обезбјеђење жељезничке комуникације Ниш—Пирот и Ниш—Скопје. 2
На окупираној територији — поред њемачких јединица
у Зајечару, Нишу и Лесковцу — и бугарске снаге биле су
дислоциране у урбаним мјестима. У неким селима имали су
посаде извјесне јачине, а по општинама и срезовима поставили су своје цивилне органе и власт. Све те бугарске окупационе снаге одмах су почеле са денационализацијом српског
становништва. Уз то су вршиле незапамћен терор: хапшење, малтретирање, стријељање, силовање жена и дјевојака,
пљачкање покретне имовине и сл. Таквим својим поступцима бугарска окупациона власт изазивала је све већу мржњу
српског становништва и подстицала га на све организованији оружани отпор.

Седма српска бригада
Још у току новембра 1941. године, у црнотравском и
лужничком крају приступило се формирању илегалних мјесних партизанских десетина, сеоских стража и диверзантских група. У девет села Лужнице формирано је 11, а у
Црној Трави осам мјесних десетина, са близу 200 бораца. Те
десетине на терену су се старале о извиђачкој и обавјештајној служби, смјештају и заштити рањених и болесних партизана и илегалаца; затим, о заштити пропагандне технике и
растурању пропагандног материјала, о организовању радионица за поправку и одржавање оружја и друге ратне опреме.
Исто тако оне су изводиле мање диверзантске акције (пресијецале телефонске линије, спаљивале општинске и среске
архиве и др.) и лишавале живота сараднике окупатора.
У офанзиви бугарске окупационе војске и полиције, фебруара 1942. године, мјесне партизанске десетине на просто:
Зборник, том ХН/1, д. 49; А В И И , НАВ-Т-77, р. 1295, с.
1005-6; Исто, том П/2, д. 547.

ру Лужнице углавном су десетковане. Највећи број људства
повукао се својим кућама и био похватан, а многи и стријељани. Међутим, на простору Црне Траве мјесне партизанске
десетине су успјеле да се одрже и да наставе са диверзантским акцијама. Дио бораца Црнотравских мјесних партизанских десетина се укључио и у Бабички партизански одред.
У вријеме офанзиве непријатеља, једна чета Бабичког
партизанског одреда од тридестак бораца, затекла се ван
окружења на дијелу територије између Црне Траве и Власотинаца. Ускоро се чети придружило и десетак нових бораца,
па је читава ова група постала језгро обновљеног Бабичког
и Врањског партизанског одреда на ширем простору Црне
Траве.
Од децембра 1942. до фебруара 1943. године, дјелови
ова два одреда дејствовали су као један одред, често помињан као врањски партизански одред „Симо Погачаревић", а
у народу више познат као Црнотравски одред.
Доласком делегата Врховног штаба НОВ и ПОЈ Светозара Вукмановића Темпа на простор Црне Траве и Лужнице,
од дотадашњег Врањског партизанског одреда формиран је
у селу Рамној Гори, код Власотинца, 4. марта 1943. године,
2. јужноморавски партизански одред, са командантом Ратком Павловићем Ћићком и политичким комесаром Владимиром Вујовићем на челу. У саставу Одреда биле су три чете: 1. врањска, са командиром Мирком Сотировићем на челу, 2. власотиначка, са командиром Милорадом Диманићем
на челу, и 3. лужничка, са командиром Живојином Николићем Брком на челу. Крајем априла 1943, формирана је и 4.
чета са командиром Драгољубом Петковићем Столетом на
челу, а половином јуна и 5. лужничка чета.-'
Територија на којој је дејствовао 2. јужноморавски
одред простирала се од ријеке Пчиње и Козјака на југу, па
до Пирота и средњег тока ријеке Нишаве на сјеверу, односно источно од ријеке Јужне Мораве до југословенско-бугарске границе. Одред је, 7. марта, напао рудник каменог угља
„Јерма" у селу Ракити, ликвидирао посаду рудника и заплијенио четири пушке, два револвера и 120 килограма експло-

зива. 4 Након ове, Одред је водио борбе против бугарских
полицијских снага код Црвеног брега, Црвене Јабуке, Црне
Траве и на другим околним положајима. Одред је, 25. априла 1943, поново напао бугарску посаду у Црној Трави наневши непријатељу знатне губитке. Слиједећег дана, 26. априла, у борби до које је дошло на домаку планине Голема Рудина, на правцу Стрезимировци—Преслап, и код Цветковог
Рида, Одред је натерао бугарске војнике у панично бјекство,
али је и сам имао губитке; погинуо је и командант одреда
Ратко Павловић Ћићко, учесник у Шпанском грађанском
рату.
Честе диверзантске акције 2. јужноморавског одреда и
његови оружани напади на бугарске посаде на ширем простору Пирота и Бабушнице, као и заједничка дејства са
Трнским одредом бугарских партизана, на територији сусједне Бугарске, принудили су бугарску команду да, јула мјесеца
1943, организују већи напад на 2. јужноморавски одред. Напад је извршен из Пирота, преко Лужнице, и из Трна у Бугарској, преко просторије Црне Траве, затим из села Свођа,
Доброг Поља, Црвеног Брега, Мачкатице и Власине, с циљем да се окружи, разбије и уништи 2. јужноморавски партизански одред. Међутим, Одред је успио да на вријеме и
вјештим маневрисањем избјегне напад јаких непријатељских
снага.
Послије овог напада непријатеља, Одред је наставио
дејства на територији Власотиначког и Лужничког среза и
на широј територији Врања, гдје су чете знатно нарасле,
што је омогућило да се, 28. августа 1943, 2. јужноморавски
одред реорганизује у три батаљона: 1. ударни, 2. врањски и
3. лужнички батаљон. Формирана је и Самостална чета са
задатком да дејствује на територији Бабичког партизанског
одреда. Ударни батаљон је имао задатак да дејствује, по потреби, на читавој територији од Пирота на сјеверу до Куманова на југу и од ријеке Јужне Мораве до југословенско-бугарске границе, а Врањски и Лужнички батаљон требали су
да дејствују на својој територији.
Десетог октобра 1943. године, Јужноморавски одред се
прикупио у Лужници гдје је у селима одржао успјешне поли-

тичке зборове. Истовремено, његов Лужнички батаљон
припремио је напад на бугарску полицијску посаду у селу
Љуберађи. То је изазвало бугарску окупациону власт да против 2. јужноморавског одреда покрене три комплетна пука
војске из разних праваца, затим све полицијске посаде из
Лужничког и Власотиначког среза, као и Трнског среза из
Бугарске, с циљем да уништи Одред и да изврши терор над
голоруким становништвом. До оштрог сукоба 2. јужноморавског партизанског одреда са јаким дијеловима бугарске
окупационе војске дошло је код села Радосина. Послије
оштре борбе, 2. јужноморавски одред успио је да се пробије
према Црној Трави, док је становништво Лужнице тешко
страдало од терора бугарских полицијских снага. Нарочито
су се варварски показале бугарске полицијске снаге у селу
Дејићеву у коме су убијене 74 особе. Поред тога, побијен је
и велики број људи и жена из других села, који су у Дејићеву
доведени ради стријељања.
Успјеси које је Народноослободилачки покрет постигао
на простору између Јужне Мораве и југословенско-бугарске
границе, у лето 1943, омогућили су да се на простору Црне
Траве одржи, од 28. октобра до 3. новембра, партијско савјетовање ОК КПЈ за Врањски округ, коме су присуствовали секретар ПК КПЈ за Србију Благоје Нешковић и четрдесетак партијских руководилаца из борбених јединица и партијских организација са терена. 5 На савјетовању је анализирана и оцијењена дотадашња активност НОП-а на простору
Власотиначког и Лужничког среза и постављени значајни
задаци: формирање већих борбених јединица — бригада,
развијање и учвршћивање народне власти, успостављање и
одржавање тијесне везе са Народноослободилачким покретом у Македонији и на Косову и Метохији, те организовање
заједничких војних и политичких акција.
У међувремену, на простору и око простора на којем је
дејствовао 2. јужноморавски партизански одред, смјењивале
су се војне и полицијске јединице непријатеља, тако да је,
од прољећа 1942. године, ту била дислоцирана бугарска 29.
пјешадијска дивизија, и то: 52. пјешадијски пук у Врању, 3.
пјешадијски пук у Кривој Паланци, 50. пјешадијски пук у
Пироту, 25. пјешадијски пук у Сливници, Драгоману и Трну

у Бугарској, 53. пјешадијски пук у Куманову, док су гранични батаљони и чете били распоређени у Костуру, Љуберађи,
Свођу, Крушевици, Лопушњи и на свим граничним караулама, а у свим бункерима поред мостова и тунела посаде од по
10—15 војника. 6
Бугарске окупационе власти покушавале су да против
НОП-а организују и квислиншке војне формације. Истовремено је учињен и покушај да се организују и четничке јединице, али на простору на коме је дејствовао 2. јужноморавски партизански одред, успјеле су, само код Прешева, да
формирају мањи четнички одред. Због тога су се у борбама
против НОП-а ангажовале четничке формације са територије ван простора на коме је дејствовао 2. јужноморавски
партизански одред — Нишки четнички корпус са Суве планине, Власотиначки четнички корпус из рејона Власотинаца
и Вардарски четнички корпус из Македоније.
Војно-политичка актквност 2. јужноморавског партизанског одреда омогућила је да се оформи и нова народна
власт и развије до те мјере, да се, у јесен 1943, на том простору формирају: сеоске партизанске страже, скоро у сваком селу народноослободилачки одбор, а у више мјеста и
општински НО одбори, затим команде мјеста и Команда
црнотравског војног подручја.
С обзиром да су скоро сви мушкарци као борци били
укључени у борбене јединице, главни носиоци народне власти, друштвеног и политичког рада на терену Црне Траве и
Лужнице, биле су жене. Оне су све повјерене дужности и
постављене задатке са пуно одговорности обављале, а поред
тога и сву бригу око издржавања и одржавања нејачи — дјеце и стараца — успјешно бринуле.
На дан Октобарске револуције, 7. новембра 1943, извршена је нова реорганизација 2. јужноморавског партизанског одреда, тако да су, поред постојећа три батаљона (ударног, врањског и лужничког), формирана још два: Омладински и Црнотравско-Власотиначки батаљон. Одмах по формирању, Омладински батаљон је упућен у Пусту Реку гдје
је, 21. новембра, ушао у састав 2. јужноморавске бригаде,
док су остали батаљони требали да дејствују сваки на свом
терену — Врањски и Ударни на простору од Криве реке на

југ до Врле реке на сјевер, а Лужнички и Црнотравско-Власотиначки батаљон од Врле реке на југ до Суве планине и
Пирота, односно Нишаве на сјевер.
Четвртог фебруара 1944, послије низа успјешних борби,
из састава 2. јужноморавског партизанског одреда, који је и
даље остао као посебна јединица (Црнотравски одред), у селу Јабуковику формирана је 5. јужноморавска бригада. Формирање је обављено на свечан начин у присуству великог
броја становника из околних села, као и представника Главног штаба Србије и ПК КПЈ за Србију Драгог Стаменковића, представника ЦК Бугарске радничке партије (к) са Владом Тричковићем на челу, шефа Британске војне мисије мајора Дејвиса Мостона и члана Мисије капетана Томсона. 7
За првог команданта Бригаде постављен је Ђуро Златковић, за политичког комесара Динко Деновски, за замјеника команданта Радослав Митровић Шумадинац, за начелника штаба Милорад Диманић, за помоћника политичког комесара Ђуро Цекић, за интенданта Драгољуб Милосављевић, а за референта санитета Радован Стојичић.
Бројно стање Бригаде било је: око 470 бораца сврстаних у три батаљона.
У штабу 1. батаљона су се налазили: командант Чедомир Станковић Урош, политички комесар Јован Стаменковић, замјеник команданта Божидар Адамовић, помоћник политичког комесара Милоје Николић, интендант Војислав
Момчиловић и референт санитета Марика Ђикић.
Штаб 2. батаљона су сачињавали: командант Петроније
Величковић, политички комесар Велимир Голубовић, замјеник команданта Љубомир Ракић, помоћник политичког комесара Борисав Анђелковић, интендант Драгољуб Стојковић и референт санитета Стојана Вучковић Цунка.
Штаб 3. батаљона био је у саставу: командант Добривоје Цветановић Ћира, политички комесар Јован Митровић
Јова, замјеник команданта Борисав Стефановић, помоћник
политичког комесара Пантелеја Радисављевић, интендант
Владо Констадиновић и референт санитета Јован Здравковић.
Батаљони су остали са по три чете нумерисане од 1—9
у цијелој Бригади. Међутим, 22. августа ова нумерација чета

У Црнотравској махали Црвенковци у кући Милевке Синадиновић, боравила је Савезничке — енглеска војна мисија, која је 18. децембра 1943.
године регулисала дотур ратног материјала за Народноослободилачку
војску Југославије. Петог јануара 1944. у Махалу је изненада из Владичиног Хана преко Предејана и Рупља дошла казнена експедиција бугарске
војске. У гушању са бугарским војником Милевка му је истргла пушку са
бојанетом и зарила му га под грло. Везану су је неколико часова тукли
до бесвести и најзад, на очиглед њених петоро деце обливену крвљу на
ватри спалили.
Оличење жене родољуба Црна Траве, Милевка је трагично изгубила живот, али духовно није поклекла.

је измијењена и свака чета у батаљону нумерисана је од 1—
3. Нешто касније, при Штабу Бригаде формирана је и Минобацачка чета, наоружана минобацачима 81 мм добијеним од
Савезника, уз помоћ Британске војне мисије.
Већ 10. фебруара 1944. извршена је мања реорганизација, тако што је од омладинаца из Бригаде формиран Омладински батаљон, као ударна снага Бригаде. За команданта
батаљона одређен је дотадашњи командант 1. батаљона Чедомир Станковић Урош. Одлучено је да се покрене и бригадни лист „Глас Пете бригаде". 8
Поред пушака, прво наоружање Бригаде било је слиједеће: 27 пушкомитраљеза, 35 аутомата, 450 ручних бомби и
100 килограма експлозива за диверзантске акције.
Формирање 5. јужноморавске бригаде имало је велики
одјек код становништва Лужнице и Црне Траве, те је и прилив нових бораца, првенствено омладине, био све већи. Бригада је, из дана у дан, бројно осјетно расла.
Долазак 2. јужноморавске бригаде, 17. фебруара 1944,
из Пусте реке на простор Црне Траве, имао је изванредан
пропагандни значај. За координацију дејстава 2. и 5. јужноморавске бригаде на састанку у селу Броду, формиран је заједнички Оперативни штаб. 4 За команданта и политичког
комесара овог Штаба одређени су командант и политички
комесар 2. јужноморавске бригаде — Драгослав Петровић
Горски и Владимир Букелић Мићо, а за замјеника команданта Ђуро Златковиђ, командант 5. јужноморавске бригаде.
Мјесто њега за команданта је именован Радослав Митровић,
дотадашњи замјеник команданта Бригаде.
По наређењу Главног штаба НОВ и ПО Србије, обје
бригаде извршиле су, крајем фебруара, покрет преко Бабичке горе за Пусту Реку ради одбране слободне територије
од четника, који су се били концентрисали с циљем да ликвидирају партизанску слободну територију. У току покрета
преко Бабичке горе, бригаде су, 25. фебруара, водиле
оштру борбу против снага Српске државне страже и четника, а затим, 26. фебруара, прешле ријеку Јужну Мораву код
села Бељанице, сјевероисточно од Лесковца, растјеравши
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Други башаљон Иеше јужноморавске оригаде 27. фебруара 1944. године
у с. Лапотинце у Пустој Реци.

посаде Српске државне страже и Бугара на жељезничкој
прузи сјеверно од Лесковца. Након тога, обје бригаде су
стигле на слободну територију Пусте Реке и Јабланице.
Овај покрет ка слободној територији пратила је жестока студен, посебно у току ноћи, тако да је промрзло 60 бораца, од којих 16 веома тешко. 1 0
По доласку на слободну територију заједнички Оперативни штаб 2. и 5. јужноморавске бригаде је расформиран,
да би обје бригаде биле стављене под непосрдедну команду
Главног штаба НОВ и ПО Србије. Шестог марта, по његовом наређењу, 5. јужноморавска бригада се размјестила на
простору села Бучумета, западно од Лебана, са задатком
обезбеђења од напада из правца Медвеђе и Лебана."
У складу са наређењем Главног штаба Србије, последњих дана марта 1944. године, 5. јужноморавска бригада је
враћена на свој оперативни простор. У току пребацивања
10
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преко Јужне Мораве, код села Репишта, Бригада је прво
оспособила брвно за прелазак, а затим у налету разбила бугарску посаду и, уз врлетне стрмине, усиљеним маршом,
преко села Љутежа, стигла у село Млачиште на слободну
територију Црне Траве. Ту је одмах била ангажована у разбијању јаког напада бугарских снага из правца Мачкатице с
југа и Црвеног Брега са сјевера. 12
Одмах по повратку на свој терен, створен је план акција
за политичко и оружано дјеловање 5. бригаде. Већ 8. априла, Бригада је напала бугарску посаду у Љуберађи, порушила мостове на друмовима Љуберађа — Бабушница и Свође

корба 5. јужноморавске бршаде са јединицама Сриске државне сшраже
— Недићевцима и жандармима 21. априла 1944. године на простору с.
Суково — Ружино Поље, западно од Књажевца.

— Пирот и покидала 20 километара телефонско-телеграфских линија, уништила општинску архиву и заплијенила магацин животних намирница, углавном брашна, пиринча и
шећера. Тринаестог априла, на положају Тумба-Кална, разбила је један бугарски полицијски батаљон и натјерала га у
бјекство ка југословенско-бугарској граници. У овој борби,
која је трајала преко пет часова, убијен је 21 и заробљено
12 бугарских војних полицајаца, а заплијењен један митраљез, 39 пушака и доста другог ратног материјала; оборен је
и један бугарски авион. Бригада је имала два погинула и три
рањена борца.
У ноћи уочи 22. априла, 5. јужноморавска бригада, у
садејству Пиротског партизанског одреда, извршила је неколико оружаних и диверзантских акција на жељезничкој прузи Пирот—Цариброд (Димигровград); протјерала је бугарску посаду са жељезничке станице Суково, порушила жељезнички чвор и постројења на станици, уништила полицијску
посаду и општинску архиву у селу Сукову, порушила жељезничку пругу Суково—рудник „Јерма", ликвидирала бугарску стражу код моста на ријеци Јерми и минирала мост. У
овим акцијама, Бригада је заплијенила два пушкомитраљеза, 24 пушке са 13.000 пушчаних метака, 126 ручних бомби,
200 килограма динамита, а заробила осам припадника бугарске полиције. Осим заробљених, непријатељ је имао и шест
погинулих војника. 13
Успјешно изведена диверзија бригаде на међународној
жељезничкој магистрали Ниш—Софија, имала је снажан
одјек на југоистоку Србије и шире, што се одразило у већем
приливу нових бораца у редове јужноморавских бригада;
што је изведена у комшилуку јаких бугарских гарнизона од
Пирота до Софије; она је говорила о снази наше НОВЈ.
Да би пред својом јавношћу прикрили тежак пораз, Бугари су објавили већ сутрадан 22. априла вест у софијском
листу „Зарја", како су наводно „Англичани" бомбардовали
и порушили жељ. мост на ријеци Јерми и остале виталне
саобраћајне објекте у Сухову и тиме угрозили „новоослобођену територију".
Двадесет трећег априла, јединице 5. јужноморавске
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бригаде на положају Рњос, код села Црвеног Дела, разбиле
су напад дијелова бугарског 50. пјешадијског пука и приморале их да се повуку у Бабушницу, односећи 16 рањених и
10 погинулих војника, подофицира и једног официра, док су
губици Бригаде били осам погинулих и 12 рањених бораца,
од којих су касније тројица подлегла ранама.
У последњим акцијама, априла 1944, из борбеног строја
5. јужноморавске бригаде погинуо је или рањен већи број
бораца и руководилаца. Поред тога, из Бригаде је упућен
извјестан број кадрова у новоформирани Пиротски, Бабички и Црнотравски партизански одред, а формиран је и извјестан број нових команди мјеста за које је, такође, требало
издвајати борце и руководиоце. 14 Због свега тога, 5. јужноморавска бригада је бројно доста ослабила, па је неопходно
било да се попуни новим борцима, а на упражњена руководећа мјеста да се поставе нови руководиоци. У том циљу је
ОК КПЈ за Пиротски округ ангажовао све друштвено-политичке органс и организације за мобилизацију што већег броја добровољаца за попуну Бригаде. Одзив је био веома добар. Само из црнотравских села, 7. маја 1944. године, у Бригаду је примљено око 200 нових бораца.
Првих дана маја, осим лаког пјешадијског оружја, из
савезничке помоћи добијена су два минобацача 82 мм, од
којих је обновљена Минобацачка чета од два одељења. За
командира одређен је Братислав Стефановић, а за политичког комесара чете Миле Златановић. 1 5 У исто вријеме, у
Штабу 5. јужноморавске бригаде извршене су извјесне промјене: за команданта Бригаде постављен је Ђуро Цекић, дотадашњи помоћник политичког комесара Бригаде, док је политички комесар Динко Деновски повучен из Бригаде, а на
његово место постављен Ђуро Златковић, дотадашњи командант Бригаде. За помоћника политичког комесара Бригаде именован је Боро Анђелиновић. 16
Првих дана маја, против партизанских снага на слободној територији Црне Траве и Лужнице, бугарске окупационе
снаге припремале су опсежну офанзиву. Истовремено су
14

Зборник, том 1/20, д. 144.
Архив Пирот, бр. 14013, с. 18.
16
Архив ЦК С К С — П К С , д. 555; Архив Пирот, бр. 14013,
15

скоро све партизанске снаге са територије Македоније, Косова и Врањског округа, под притиском бугарских снага, биле потиснуте и принуђене да се повуку на слободну територију Црне Траве и ЈТужнице. Ради координације дејстава
свих ових снага, формиран је привремени Оперативни штаб.
Општи напад бугарских јединица на подручје Црне Траве и Лужнице почео је 10. маја. Јаке бугарске снаге продирале су са свих страна у дубину слободне територије. Пета јужноморавска бригада прихватила је борбу на линији село Бачев Дел — Црни Врх — Таламбас — Голубињак — село
Врело, одржавајући и везу са 7. јужноморавском бригадом,
Пиротским и Црнотравским партизанским одредом. Под
притиском надмоћних снага непријатеља, а да не би биле
окружене, обје бригаде и одреди су се 12. маја по паду мрака, повукли ка Сувој планини правцем село Врело — село
Грнчари — село Дол — село Богдановац — Сува планина,
гдје су, у рејону Ракоша, 14. маја, разбиле снаге четничког
Нишавског корпуса. Четници су натерани у панично бјекство, остављајући на терену 21 погинулог и 28 заробљених
четника. Изгубили су и два лака митраљеза, један пушкомитраљез, 20 пушака и доста другог ратног материјала. 17
Послије борбе цијела ова групација партизана, заједно
са народом који се с њом кретао, спустила се са Суве планине у село Велики Крчимир и ту разбила једну четничку бригаду
која је покушавала да је нападне и спријечи јој даљи покрет.
Ова борба против четника код Великог Крчимира остала је у сјећању болничарке 5. јужноморавске бригаде Виде
Богојевић, па о њој, уз остало, каже:
„На коси изнад Великог Крчимира испод Суве планине,
напала нас је четничка групација. Смртно је рањен политички комесар Богосав. Превила сам га, али то је био узалудан
посао. Богосав је, убрзо, издахнуо. Сахранили смо га, обележили хумку и одали пошту. То је све што смо у тој ситуацији могли да му дамо. И тек што смо обавили њему последњу дужност, угледах на носилима команданта Врањског партизанског батаљона Александра Богојевића Лисицу, мог рођеног брата. Тешко је рањен — добио је неколико рана од
пушкомитраљеског рафала. Много крвари и са пеном на ус17
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тима главу оборио као да није жив. Са његових носила крв
непрекидно точи. Скаменила сам се. Душа ми се смрзла. И
сва моја унутрашњост као у грозници подрхтава. Али . . .
рат је! Рат је без жртава немогућ! Стегла сам срце и са сузним очима превила га.
Ни смрт политичког комесара Богосава, ни тешко стање рањеног команданта Александра, нису нас поколебали и
деморалисали. Јурнули смо на четнике, разбили их и натерали у бекство. Заробили смо преко осамдесет четника, међу
којима и једног њиховог команданта. Мањи број њих ступио
је у наше редове.
Наши рањеници, којих није био мали број, од исцрпљености, крварења, мука и глади вапили су за водом, које овде
у Сувој планини нема. Наши другови спуштали су се у дубоке вртаче, у којој се још био задржао стари снег. У војничким порцијама растопили смо га на ватри и кроз газу цедили, у којој је од остајалог снега било инсеката. Наш референт санитета апотекар Радован Стојичић, ту је воду рањеницима са кашиком од јела делио и колико-толико, иако
веома оскудно, гасио им жеђ."
Из Великог Крчимира 5. и 7. бригада су се упутиле на
простор Бабичке горе, али нијесу успјеле да се пробију на
слободну територију Пусте Реке и Јабланице због офанзиве
непријатеља на том простору. Због тога је одлучено да се
врате на терен Црне Траве и Лужнице.
Седамнаестог маја увече, отпочео је покрет из рејона
Ракоша на Сувој планини ка Лужници; 19. маја, Бригада је
водила оштру борбу против бугарског 50. пјешадијског пука
на положају Чука—Црни врх, код Црвене јабуке, а затим
се, 20. маја, пребацила у село Калну, гдје јој је саопштено
да је Наредбом Главног штаба НОВ и ПО Србије, од 7. маја
1944, преименована у 7. српску бригаду. 18 Ујутро 21. маја,
Бригада је извршила покрет ка селу Дарковцу. Истовремено
се једна колона бугарске окупационе војске кретала од села
Рупља према Броду, вјероватно у намјери да се пребаци у
Бугарску. Прије стизања бугаске колоне, дио 7. српске бригаде успјео је да посједне косу Корубу и Кокарку, радио обезбеђења од евентуалног напада непријатељских снага из позадине. На тим положајима вођена је оштра борба од 7 до

21 час, 21. маја, у којој је 7. српска бригада имала три погинула и 15 рањених бораца. 19 Међу погинулим био је народни
херој Милош Диманић, начелник штаба бригаде.
Због присуства јаких бугарских снага на простору Лужнице, које су све више стезале обруч око јединица 7, 10. и
12. српске бригаде и сужавале простор за маневар, 7. бригада је у току ноћи, уочи 22. маја, извршила покрет преко
села Каракаша на Острозубски Рид, с намјером да се извуче
из обруча и пребаци на слободну територију Пусте Реке и
Јабланице. Да би била покретљивија, претходно је Команди
подручја предала на чување и лијечење 43 рањених и извјестан број болесних и изнемоглих бораца. Потом је, у ноћи
између 22. и 23. маја, наставила марш и јужно од села Грделице ликвидирала бугарску посаду, прегазила Јужну Мораву
и избила на планину Кукавицу, гдје се задржала неколико
дана. Други батаљон, у недостатку везе са Штабом, није успио да изврши покрет са главнином Бригаде и привремено
се задржао на простору Црне Траве. 20
Нешто прије 7. српске бригаде, на простор Горње Јабланице стигли су четнички Вардарски, Јужноморавски и Јабланички корпус, што је било неповољно по безбједност
слободне територије у Јабланици. Због тога је Главни штаб
НОВ и ПО Србије наредио Седмој српској бригади да се
одмах, са осталим снагама Народноослободилачке војске
(НОВЈ) које су се тренутно налазиле на простору Јабланице, ангажује на ослобођењу Горње Јабланице од ове доста
велике четничке групације. Напад је требало извршити заједно са 21. дивизијом НОВЈ — која је, преко Медвеђе и
села Реткоцера, наступала према селу Ђулекару и Тупалском Вису, источно од ријеке Јабланице — и 10. и 12.
српском бригадом и Врањским и Кукавичким партизанским
одредом. Седма српска бригада добила је задатак да напада,
преко села Равног Дела, четничке снаге на простору села
Горња Оруглица и непосредно садејствује 21. дивизији. Двадесет шестог маја ујутро, Бригада се сукобила на лијевој
обали ријеке Ветернице са четничком Јабланичком бригадом и натјерала је у повлачење. Потом се развила жестока
19
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борба на ширем простору Горње Оруглице, уз наизмјенично
обостране нападе и противнападе, која је трајала три дана.
У поподневним часовима 28. маја, 7. српска бригада је,
у садејству снага 21. дивизије, извршила жестоки напад у
коме је натјерала четнички Вардарски корпус да се повуче
ка Лебану, да не би био уклијештен и уништен од снага 21.
дивизије и 7. српске бригаде.
У овим борбама, борци 7. српске бригаде још једном су
показали беспријекорно јунаштво, ратну дисциплину и вјештину у ратовању, а руководећи кадар умјешност у командовању и руковођењу јединицама. Испред Бригаде се, овог
дана, на терену нашло петнаестак погинулих четника, међу
којима и командант четничког Вардарског корпуса и командант четничке Жегљиговске бригаде. Заробљено је шест
четника. У четничкој болници нађена су и три рањена америчка пилота. Седма бригада је имала три погинула и три
рањена борца. 21
Од 29. маја, 7. српска бригада је била дислоцирана у
Медвеђи и селима Липовици и Кљајићима, да би се 5. јуна,
затекла у селима Бучумету и Слишанима. По наређењу
Главног штаба НОВ и ПО Србије Бригада се, 6. јуна, размјестила у ГТусторјечком селу Доброј Води, гдје је саопштена наредба Врховног штаба Н О В и ПОЈ, од 27. маја 1944.
године, да је ушла у састав 3. односно 23. српске дивизше
НОВЈ. 22
*

*

*

Отпор становништва Црне Траве и Лужнице бугарској
окупационој војсци и полицији, од првих дана анектирања
тих крајева 1941, односно од формирања првих оружаних
партизанских десетина, имао је организован карактер који
је непрекидно из дана у дан, растао.
Са формирањем већих партизанских јединица — 2. јужноморавски партизански одред 4. фебруара 1943. године, 5.
јужноморавска партизанска бригада 4. фебруара 1944. и друге црнотравско-лужничке борбене јединице (10. и 12. бригаде) — затим стварањем народноослободилачких одбора, као
и партијско-политичких организација, отпор становништа
21
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овог краја Србије прерастао је у снажна борбена дејства,
која су бугарским окупационим властима — војсци и полицији — задавала озбиљне тешкоће и врло често их натјеривале
на узмицање и напуштање појединих простора. Такав је случај и ослобођење Црне Траве, 26. априла 1943. године која
је, уз виталну активност црнотравско-лужничких борбених
јединица и беспријекорну оданост и активност мјесног становништа, до краја рата остала слободна територија. Отуда
се и без двоумљења може дати најповољнија оцјена активности и виталности борбених дејстава јединица НОВЈ и органа
народноослободилачке власти у Црној Трави и Лужници,
као и о становништву и његовом храбром понашању у најтежим данима окупације, те о изузетној оданости ослободилачкој борби српског народа.
Ради очувања борбених снага, неопходно је, у датом моменту, избјећи удар јачег непријатеља, а затим, сређено, поново га напасти и разбити. Међутим, мора се констатовати
да је, због неколико напуштања територије Лужнице, а до
26. априла 1943. и Црне Траве, од црнотравско-лужничких
борбених јединица, становништво морало да трпи ужасне
физичке погроме и материјалне недаће од бугарске војске и
полиције, што се морално и психички погубно одражавало
на становништво. Зато се може и поставити питање: да ли
су та напуштања територије Црне Траве и Лужнице, у датој
ситуацији, била опортуна, или се удар бугарских снага на
партизанске јединице могао избјећи вјештим маневрисањем
унутар простора, на коме су се одвијала борбена дејства,
или пробојем обруча на блиско одстојање, одакле би се брзо
и ефикасно могло интервенисати и притећи у помоћ угроженом становништву, чему је веома погодовала како конфигурација терена, тако и беспрекорна оданост становништва Народноослободилачкој борби.
Бројно стање 7. српске бригаде на дан ступања у 23.
дивизију било је око 450 бораца, док су Штаб Бригаде сачињавали: командат Ђуро Цекић, политички комесар Ђуро
Златковић, замјеник команданта Радослав Митровић Шумадинац, помоћник политичког комесара Боро Анђелиновић,
интендант Драгољуб Милосављевић и референт санитета
Радован Стојичић. 23

Девета српска бригада
Девета српска бригада настала је од бораца Зајечарског
и Нишког округа односно Бољевачког, Крајинског, Озренског, Заглавско-тимочког, Сврљишког и Књачевачко-бољевачког партизанског одреда.
Бољевачки партизански одред је формиран 26. јула
1941. године на планини Малинику, јачине 23 борца. Први
Штаб Одреда су сачињавали: Добривоје Радосављевић Боби, политички комесар, Јанко Симеоновић, Душан Глигоријевић Саша и Јован Добрић, чланови Штаба. Нешто касније
за команданта Одреда именован је рударски радник Света
Маринковић. Одред је на дан формирања био наоружан са
19 пушака, једним пушкомитраљезом, пет пиштоља и двадесетак ручних бомби. Његова дејства су се одвијала у сливу
ријеке Црног Тимока, са оријентацијом ка непријатељским
гарнизонима у Бољевцу и Бору, као и ка рудницима Ртњу и
Боговини.
До половине августа 1941, Одред је нарастао на преко
100 бораца, углавном сељака из села Злота и Подгорца, а у
првим данима септембра на око 450.24 Међутим, с обзиром
да је то била непрекаљена маса, без војничког искуства, слабо организована, политички недовољно оријентисана и издиференцирана, борце је њемачко бомбардовање Злота и
Подгорца, 6. септембра, и паљење преко 800 кућа и других
објеката, као и пропаганда четнички оријентисаних елемената да напусте партизане — озбиљно поколебало и деморалисало, па је за неколико дана већина њих напустила своје
јединице. Тако је Одред, 12. септембра 1941, спао на свега
око 30 бораца углавном радника и мали број сељака.
Крајински партизански одред је формиран 16. августа
1941. у рејону Шуљевца, између села Метриша и Брусника,
источно од Салаша, јачине 24 слабо наоружаних бораца са
командантом Бранком Перићем и политичким комесаром
Љубом Нешићем на челу. Крајем августа, бројно стање
Одреда било је око 60, а крајем септембра, око 150 бораца.
У борбама против надмоћнијих снага жандарма и чет24
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ника, 29. септембра и 5. октобра 1941, Одред је разбијен, а
већина бораца заробљена и стријељана у Бору и Зајечару.
Након тога, у Тимочкој Крајини је завладао суров терор
окупатора и домаћих издајника.
Озренски партизански одред је формиран 2. августа
1941. код манастира Св. Стефан, близу Алексинца, и оријентисао се на дејства по групама према Ражњу, Алексинцу и
Сокобањи, као и према долини ријеке Нишаве и Сврљишким планинама. 25 Иако је бројно стање Одреда, крајем августа, било око 100 бораца, с обзиром на његову расцјепканост по групама, које између себе нијесу имале тактичке
везе, ударна снага Одреда била је слаба, а акције малобројне
и неуспјешне. У борби против жандарма, 27. новембра код
села Јошанице, Озренски одред је тешко поражен, послије
чега је спао на свега петнаестак бораца. 26 Тек послије неколико мјесеци, односно фебруара 1942, Одред је ојачан са око
80 нових бораца, који су побјегли из заробљеничког логора
у Нишу. 27 До марта 1942, Одред је нарастао на око 120 бораца, али је касније, почетком 1943, страдао у тешким борбама против снага окупатора и домаћих издајника и спао на
малу групу партизана.
Заглавско-тимочки партизански одред, познат и као
Књажевачки, формиран је 8. августа 1941. близу села
Штрпца, код Књажевца, од 12 чланова КПЈ из Књажевца и
Андрејевца (Минићево), са командантом Љубом Радуловићем, на челу кога је након десетак дана замијенио Војислав
Јеленковић, и политичким комесаром Димитријем Тодоровићем Капларом. 28
Простор на коме је Одред дејствовао био је у сливу ријеке Белог Тимока, са оријентацијом према гарнизонима
окупатора у Нишу, Сврљигу, Књажевцу и Зајечару и наслоном на планине Тупижницу, Тресибабу и Стару планину.
Око 20. септембра 1941, група од 25 СКОЈ-еваца из
Књажевачке гимназије прикључила се Одреду, те је бројно
стање нарасло на око 60 бораца.
25
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Сврљишки партизански одред је формиран 15. септембра 1941. код села Језера на планини Озрену, издвајањем
тридесетак бораца из Озренског партизанског одреда, са задатком да дејствује на простору Сврљига, Беле Паланке и
Сићева. До краја септембра, Одред је нарастао на око 100
бораца, сврстаних у двије чете. Од свих других одреда у источној Србији, Сврљишки одред је још у почетку створио
најсолиднију ситуацију за војно-политичко дјеловање. Када
су настали тешки услови у току зиме 1941/1942. године на
територији Сврљига и Сврљишких планина, Одред се, заједно са Књажевачко-бољевачким одредом пребацио у Заплање, јужно од ријеке Нишаве, одакле је са Бабичким партизанским одредом дејствовао ка Нишу, Белој Паланци и Бабушници, све до друге половине фебруара 1942. када је, у
великој операцији окупатора и квислинга, такорећи десеткован, тако да се тек по повратку на свој терен око Сврљига
опоравио, углавном укључивањем у Одред стотињак нових,
добро наоружаних бораца и постао, и то вријеме, најјача
партизанска јединица у источној Србији.
Мајданпечки партизански одред по први пут се појављује 19. августа 1941. као група од седам бораца са Велимиром
Маркићевићем на челу, која се убрзо спојила са групом наоружаних људи четнички оријентисаних са Леонидом Пљешковићем на челу. Међутим, Маркићевић се са својом групом, која је нарасла на двадесетак бораца, убрзо одвојио и
прикључио Звишком партизанском одреду као његова 8. чета, а од 13. септембра ова чета је почела да дејствује као
самостални одред од педесетак бораца, са командантом Сретеном Вучковићем. Одред је, 17. септембра, упао у четничку засједу код села Рудне Главе и доживио тежак пораз.
Дванаестак бораца је погинуло или рањено, 13 их се пробило до Звишког партизанског одреда, а 17 је пало у заробљеништво код четника, одакле су ускоро, интервенцијом Крајинског партизанског одреда, били ослобођени.
Књажевачко-бољевачки партизански одред је настао, 8.
октобра 1941. године, спајањем преосталих бораца Заглавско-тимочког и Бољевачког партизанског одреда код села
Соколовице, близу Књажевца. Још од почетка свога постојања, Одред је заједнички дејствовао са Сврљишким партизанским одредом, чиме се удаљио од свога терена.

Послије пораза у борби код села Кренте, близу Књажевца, 12. децембра 1941, ови одреди су се пребацили на
простор јужно од ријеке Нишаве и заједно са Бабичким партизанским одредом, у току фебруара 1942, водили жестоке
борбе против окупаторских и квислиншких снага, које су биле предузеле замашну операцију. Из ге операције ови одреди су успјели да се извуку и да се поново пребаце на простор
Сврљишких планина, гдје су, у садејству са Озренским партизанским одредом, водили жестоке борбе против окупаторских и квислиншких снага.
У Нишком округу, у прољеће 1942, затекло се око 300
бораца сврстаних углавном у Сврљишки, Озренски и Књажевачко-бољевачки партизански одред. Њихова заједничка
акција био је напад, 23. марта 1942, на непријатељски гарнизон у Ражњу, као и борба, 24. априла, код села Белог Потока, недалеко од Књажевца, у којој су потукли јаче четничке
снаге и дијелове Српске државне страже, нанијевши им губитке од око 40 погинулих.
Послије побједе код Белог Потока, ова група одреда
раздвојила се и сваки је пошао на свој терен: Књажевачко-бољевачки, који је 1. маја преименован у Тимочки партизански одред, на простор планине Тупижнице и у захват слива
Белог и Црног Тимока, Озренски на планине Озрен и Буковик, а Сврљишки на Сврљишке планине. 29
У току јула 1942, дијелови окупатора, у садејству квислиншких снага, у источној Србији, извели су опсјежну операцију на простору Бор—Зајечар—Бољевац, с циљем да
партизанске снаге набаце ка југу на простор Сврљишких
планина, ту блокирају и униште. Послије оштре борбе,
Сврљишки одред је био блокиран у рејону Зеленог врха, али
је успио да се по четама пробије. Прва чета се пробила преко Нишаве на Суву планину, гдје је извршила неколико мањих акција, а затим се, 26. јула, вратила на Сврљишке планине, гдје је на Зеленом врху поново блокирана од снага
непријатеља. Том приликом је већина бораца чете изгинула
или заробљена. Друга чета се, уз огромне тешкоће, пробила
ка Старој планини, гдје су је бугарске полицијске снаге разбиле. Трећа чета се неко вријеме одржала на простору за-

падно од Сврљига. Међутим, извјестан број бораца ове малобројне чете се деморалисао и извршио издају, побио комунисте у чети, а остале борце предао Српској државној стражи. Тако је Сврљишки партизански одред нестао. Мања група његових бораца пробила се на планину Озрен и прикључила Озренском партизанском одреду.
Јула 1942. године, и Озренски партизански одред нашао
се у тешкој ситуацији. Подијељен у три групе, које су се
нашле на малом простору, претрпио је осјетне губитке, нарочито код села Каменице. 30
У исто вријеме, Тимочки партизански одред, подијељен
у три чете (Тимочка, Бољевачка и Крајинска), извршио је
пробој из блокаде на разне стране и тако развукао снаге
непријатеља, ослабио и неутралисао његову ударну снагу и
са мањим жртвама избјегао уништење.
Послије јулске операције непријатеља на партизанске
одреде у источној Србији, настала је врло тешка ситуација
за Н О П на овом простору, а нарочито у току зиме 1942/
1943. године. У то вријеме, активирали су се и четници Драже Михаиловића, који су, уз подршку и на захтјев окупатора, нарочито у Крајини, вршили масовни терор не само над
присталицама и симпатизерима НОП-а, него и над голоруким народом.
Оријентишући се према Тимочком партизанском одреду,
28. октобра 1942, Озренски партизански одред, са остацима
Сврљишког одреда, стигао је на Тупижницу, гдје је формиран привремени Заједнички штаб у саставу: командант Крсто Ђорђевић Коча, политички комесар Момчило Сибиновић и партијски руководилац Милисав Игњатовић Јанко. 31
У оживљавању и даљем јачању НОП-а и партијског дјеловања на простору Нишког и Зајечарског округа пресудан
утицај је имало партијско савјетовање Покрајинског повјереништва КПЈ, 6. и 7. фебруара 1943. на планини Кукавици,
коме је присуствовао и делегат врховног штаба Светозар
Вукмановић Темпо. 32 Том приликом је, између осталог, донијета одлука о спајању мањих одреда и група у батаљоне и
бригаде, а обновљен је и Окружни комитет КПЈ за Нишки
30
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округ. Иза овог, одржана су партијска савјетовања за округ
Зајечар. 3 3 На овим савјетовањима анализиране су посљедице
опсежних операција и терора фашистичких окупатора и домаћих издајника у току 1942. године.
На Окружној партијској конференцији Зајечара, 25. маја 1943, одлучено је да се Тимочки и Крајински партизански
одреди сједине у један одред, с тим што ће се од њега и
преосталих бораца Озренског одреда и једне чете 1. јужноморавског партизанског одреда, која се тих дана налазила у
источној Србији, формирати већа тактичка јединица, са перспективом да прерасте у бригаду. Уједно је донијета одлука
да мањи партијски пунктови прерасту у мјесне комитете
КПЈ. 34 С тим у вези, Партијско повјереништво за сјеверни
крај Тимочке Крајине прерасло је у Међусрески комитет
КПЈ, у који су ушли партијски комитети Бора, Салаша и
Неготина и Среско партијско повјереништво за Кључ и Пореч. При Међусреском комитету формиране су мање партизанске групе, које су преузеле улогу Крајинског партизанског одреда, који се у то вријеме налазио на посебном задатку у Кучајским планинама. 35
У духу ових одлука, 15. јуна 1943, формиран је Тимочки
партизански батаљон јачине 90 бораца. Већ 8. октобра у батаљону је било 138 бораца. Тог дана формиран је и други
Тимочки батаљон јачине педесетак бораца. 36 Оба тимочка
батаљона ушла су у састав Зајечарског партизанског одреда
„Миленко Брковић Ц р н и ' \ а оперативни простор им је био:
2 батаљона у Крајини, а 1 у сливу Белог Тимока. У току
новембра, бројно стање оба батаљона је било око 240 наоружаних бораца.
Преосталих десетак бораца Озренског партизанског
одреда спојило се са четом 1. јужноморавског одреда, тако
да је, 10. септембра 1943. на планини Јастрепцу, формирана
чета јачине тридесетак бораца, која се, одмах затим, пребацила на простор Сврљига. Чети се убрзо прикључило неколико бораца из непосредне околине Ниша, а још више њих
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из околине Алексинца, па је, 18. новембра, њено бројно стање било око 80 бораца, што је омогућило да се преформира
у Озренски батаљон, коме се, 25. новембра, прикључило
двадесетак нових бораца. 37 Тако су, новембра 1943, у источној Србији остала да дејствују три партизанска батаљона,
који су се нешто касније спојили у групу батаљона под руководством јединственог штаба. Из ове групе, 6. јануара 1944,
издвојена је једна чета као језгро Нишавског одреда. Двадесетог јануара, од партијских кадрова са простора Тимочке
Крајине, формиран је и трећи тимочки батаљон. Тада је група од четири батаљона — три тимочка и један озренски —
имала укупно око 370 бораца. 38 Због свакодневног снажног
притиска окупатора и домаћих квислинга, група ових батаљона била је принуђена да се у току зиме, са Озрена, привремено пребаци на Јастребац. 39 То је, иначе, био-једини излаз у то вријеме, да се у току зиме избјегну тешке посљедице окупаторових и квислиншких операција, те осипање сопствених редова.
По доласку на Јастребац батаљони су, 30. јанура, разбили око 200 четника код села Кулина, нанијевши им губитке
од 57 погинулих. 4 " Првих дана фебруара, ова група батаљона пребацила се у село Велику Плану, гдје је било сједиште
Топличког војног подручја. Тада је одлучено да се ова група
батаљона преименује у шесту по реду бригаду у јужноморавској оперативној зони, са привременим називом — Озренска
бригада. 41 Након петнаестак дана жестоких борби против
њемачких и бугарских фашистичких и недићевских и четничких снага у Топлици, Јабланици и Расини, 11. марта
1944, Главни штаб Србије озваничио је формирање Озренске бригаде, састава четири батаљона у којима су борци —
Крајинци, Тимочани, Озренци и Сврљижани — сврстани у
један војни колектив. Батаљони су имали по три чете, свака
по 30 бораца у по два вода. Штаб Бригаде су сачињавали:
командант Василије Ђуровић, политички комесар Душан
Глигоријевић Саша, замјеник команданта Јован Кецман Че37
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до, помоћник политичког комесара Драгољуб Стевановић,
начелник штаба Вукашин Милић, интендант Марјан Станковић, референт санитета Влада Миљковић и референт за
културно-забавни рад Мирко Петровић.
Састав штабова батаљона изгледао је овако:
1. батаљон — командант Михајло Ракочевић, политички комесар Жарко Ковачић, замјеник команданта Небојша
Анђелић и помоћник политичког комесара Душан Витас
Павле;
2. батаљон — командант Радомир Јовановић Чоче, политички комесар Сретен Цвијић, замјеник команданга
Крста Радивојевић и помоћник политичког комесара Јован
Јовановић Ване;
3. батаљон — командант Ђорђе Вујић, политички комесар Света Милосављевић, замјеник команданта Живорад
Костић и помоћник политичког комесара Момчило Вранеш
Гавро; и
4. батаљон — командант Бранко Милошевић, политички комесар Мићо Вуковић, замјеник команданта Милан
Мартић и помоћник политичког комесара Света Прибић.
У то вријеме Озренска бригада је била доста добро наоружана пјешадијским оружјем. Сваки борац је имао пушку
и ручну бомбу, а у Бригади је било 16 пушкомитраљеза.
Озренска бригада је, са осталим снагама НОВ и ПО Србије,
на слободној територији Пусте Реке, често водила борбе
против бугарских окупационих снага и домаћих квислинга,
који су покушавали да ликвидирају слободну територију. У
тим борбама, Бригада је имала око 30 бораца избачених из
строја. Међу погинулима били су начелник Штаба Бригаде
Вукашин Милић и политички комесар 2. батаљона Срета
Цвијић, док су међу рањенима били командант 1. и 2. батаљона Михајло Ракочевић Иван и Радомир Јовановић.
Петнаестог априла 1944, одржана је партијска конференција Озренске бригаде, којој су присуствовали и чланови
Покрајинског комитета КПЈ за Србију Петар Стамболић и
Недељко Караичић. На конференцији су сумирани дотадашњи резултати борбених дејстава Бригаде и анализиране
слабости.
Оцјена чланова Г1К КПЈ за Србију на овој конференцији је била, да се Озренска бригада убраја у најбоље бригаде

НОВЈ у Србији, па је тим више било осуђено дотадашње
секташење по питању примања бораца у редове КПЈ. 42
Трећег маја 1944, савезнички авиони допремили су ратни материјал — оружје и муницију — у рејон села Вујаново
у Пустој Реци, са којим је опремљено неколико јужноморавских бригада, а међу њима и Озренска, тако да је свака њена
чета имала по 6 пушкомитраљеза. С обзиром да је Бригада
била наоружана са различитим пушкама, оне су из јединица
повучене и предате Команди подручја на чување, а Бригада
је наоружана једнообразно пушкама типа „Маузер" са по 60
метака на сваког борца. Чланови Штаба Бригаде, штабова
батаљона и команди чета били су наоружани аутоматима,
са по 200 метака на сваки аутомат. Сем тога, у Бригади су
била и два минобацача 82 мм, сваки са по 50 мина. Сви борци су добили нове енглеске униформе. Тако опремљена
Озренска бригада је извршила покрет из Пусте Реке на свој
терен у источну Србију.
Седмог маја, Озренска бригада је стигла у село Житни
Поток, гдјс јој је саопштена Наредба Главног штаба Србије
о преименовању јужноморавских бригада НОВЈ, а између
њих и 6. јужноморавске, односно Озренске биргаде у 9.
српску Народноослободилачку бригаду. 43 Из Житног Потока Бригада је извршила марш преко села Широке Њиве, Бејашице и Топонице, и 11. маја, стигла на јужне падине Јастрепца, размјестила се у селима Бресници и Горњој Речици
и ту задржала до 16. маја. Затим се помјерила у село Вукање, на сјеверне падине Јастрепца, гдје се налазио и Нишки
партизански одред, јачине око 270 бораца.
Седамнаестог маја 1944, Главни штаб Србије од 9. бригаде и Нишког одреда формирао је оперативну групу за продор у источну Србију. Извршена је и мања реорганизација
9. бригаде и Нишког одреда, тако што је извјестан број бораца 9. бригаде постављен на руководећа мјеста у Нишки
одред, а дио бораца Нишког одреда пребачен у 9. бригаду.
Даља дејства 9. српске бригаде и Нишког партизанског
одреда, све до формирања 14. српске бригаде, 14. јуна 1944,
42
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била су уско координирана и заједничка, као јединствена
цјелина.
Деветнаестог маја, 9. бригада и Нишки одред извршили су покрет до села Дудулајца, ради пребацивања на десну
обалу Јужне Мораве, коју су, исте вечери, код села Лалинаца прегазили. Том приликом је дошло до изненадног сукоба
са њемачким снагама из кога је 9. бригада изашла са десетак
несталих бораца, међу којима се налазио и командант Бригаде Василије Ђуровић.
За новог команданта 9. бригаде, 22. маја 1944, именован је дотадашњи замјеник команданта Јован Кецман Чедо.
Затим су 9. бригада и Нишки одред извршили покрет ка долини Тимока и планини Девици, разбили четнике у селима
Попшици и Галибабинцу, а 25. маја, на коси Врлејици, источно од села Скобнице, сукобили су се са групом, јачине
200 четника, Књажевачког корпуса од којих су око 60,
углавном из Тимочке четничке бригаде, заробљени. 44 Девета бригада имала је дестак бораца избачених из строја. Даљи покрет 9. бригаде и Нишког одреда је био према Бољевачком крају, што је четничка команда источне Србије осјетила, те Делиградски и Тимочки корпус, из Сокобање и Бољевца, јачине око 2.000 четника, покренула прма њима и,
26. маја, запосјела гребене Сљемена и Крстаца. Ујутро 27.
маја, развила се жестока борба у којој су, снажним противнападом батаљона 9. бригаде и Нишког одреда, четници натјерани на повлачење. Том приликом на обје стране је било
више губитака. Међу шест погинулих бораца 9. бригаде налазили су се командант 3. батаљона Ђорђе Вујић Новак и
замјеник команданта 1. батаљона Милан Мартић Раде. Поред погинулих бораца, 9. бригада и Нишки одред имали су
и двадесетак рањених. 45 Послије ове борбе извршен је покрет
ка планини Девици, правцем села Језеро—Липовац.
Другог јуна у селу Преконозима, а 3. јуна код села Давидовца, Бригада и Нишки одред су се сукобили са дијеловима четничке Нишке групе корпуса. Том приликом, четници
су вјештим маневром натјерани у бјекство. Заробљено је 56
четника од којих се један број добровољно пријавио у 9. бри44
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3 Српске дивизије
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Нишки партизански одред, маневром је обухватио село
Гојмановац и снажним ударом натјерао на повлачење Нишку групу четничких корпуса и сврљишке снаге Српске
државне страже, према Сврљигу. С њима су се повукли и
недићев Сврљишки одред и четничка Сврљишка бригада.
Према подацима Команде Нишке области Српске
државне страже, Недићевци су у овој борби имали: 55 погинулих, 16 рањених и 60 заробљених, од којих се девет добровољно укључило у 9. бригаду и Нишки партизански одред. 50
Међутим, према подацима штабова 9. бригаде и Нишког
одреда, било је 74 заробљених Недићеваца, од којих је већина ослобођена и пуштена кућама. Заплијењено је 150 пушака, 15 лаких митраљеза и извјесна количина муниције.
Губици 9. бригаде и Нишког одреда су били : шест погинулих, око 15 рањених и четири нестала борца.
Од 20. маја до 14. јуна 1944. године, у борбама против
9. бригаде и Нишког партизанског одреда жандарми и четници су имали 208 погинулих, 229 рањених и 407 заробљених
— укупно 844, док је заплијењено преко 500 пушака, 33 пушкомитраљеза, шест митраљеза, четири минобацача и једна
противтенковска пушка. Истовремено, 9. бригада и Нишки
партизански одред су имали: 27 погинулих, 56 рањених и пет
несталих бораца.
За вријеме борбе у рејону села Врела, стигло је наређење Главног штаба Србије да се 9. бригада и Нишки одред
одмах пребаце на простор западно од Јужне Мораве, гдје је
требало да уђу у састав 23. дивизије НОВЈ. У први мрак 13.
јуна, 9. бригада и Одред извршили су марш са простора Врела, правцем село Палиграце — село Веље Поље — село Доња Трнава, прегазили Јужну Мораву у висини жељезничке
станице Грејача и прешли жељезничку пругу и пут Ниш—Сталаћ.
Сјутрадан, 14. јуна, 9. бригада стављена је под команду
штаба 23. дивизије, а Нишки партизански одред је преименован у 14. српску бригаду, која је, такође, ушла у састав
23. дивизије. 51
На дан уласка у састав 23. дивизије, 9. српска бригада

је имала око 550 наоружаних бораца, сврстаних у четири батаљона, сваки по три чете, а чете по два вода. Руководећи
кадар Бригаде и батаљона је био слиједећи:
Штаб Бригаде: командант Јован Кецман Чеда, политички комесар Душан Глигоријевић Саша, замјеник команданта
Живорад Костић, начелник штаба Стојан Предић, помоћник
политичког комесара Драгољуб Стевановић, омладински руководилац Обрен Маринковић Милан, начелник санитета
Владимир Миљковић Мирослав и интендант Марјан Станковић Пироћанац.
1. батаљон: командант Добривоје Божић Ратко, политички комесар Недељко Тошовић Фоча, замјеник команданта Иван Јанковић Срба, помоћник политичког комесара Душан Витас Павле и интендант Сибин Илић Столе;
2. батаљон: командант Крсто Радивојевић Стевица, политички комесар Радојица Ђуровић Радојко, замјеник команданта Миодраг Цојић Недељко, помоћник политичког
комесара Милан Мајсторовић Корчагин и интендант Миленковић Момчило — Гавра.
3. батаљон: командант Иван Глигоријевић Џина, политички комесар Жарко Ковачић Љубушка, замјеник команданта Јован Јовановић Триша, помоћник политичког комесара Момчило Вранеш Гавро и интендант Јанко Јовановић
Јаков:
4. батаљон: командант Бранко Милошевић Металац,
политички комесар Мирко Петровић Славко, замјеник команданта Милорад Аранђеловић Грбић, помоћник политичког комесара Миодраг Радуловић Ива, интендант Вујо Опсеница Тесла и референт санитета Олга Стојановић Нада; и
Пратећа чета: командир Сима Станић Реља, политички
комесар Данило Миленковић Срета, помоћник политичког
комесара Драгомир Лазић Мита.
И у свим нижим јединицама — четама и водовима —
комплетиран је руководећи кадар.

Четрнаеста српска бригада
Код села Језера, на планини Девици, од тридесетак бораца Озренског партизанског одреда формиран је, 15. септембра 1941, Сврљишко—Нишавски I! ртизански одред са за-

датком да дејствује на ширем простору у долини Нишаве.
Одмах по формирању Одред је извршио успјешну акцију на
жељезничкој станици Палилули, на прузи Зајечар—Ниш, и
водио борбу у Заплању против њемачког потјерног одреда, 52
а затим извео неколико акција у Подвису, Сокобањи и на
жељезничкој станици Грамади, гдје је разоружано 56 Недићевих жандарма. 53
До краја новембра 1941, Сврљишко—Нишавски и
Озренски партизански одред, у заједничком садејству, створили су слободну територију на простору сјеверно од ријеке
Нишаве; у већини сеоских општина ликвидирали квислиншку власт, а у неким селима формирали народноослободилачке одборе и мјесне партизанске десетине, чије је укупно
бројно стање било преко 200 бораца. Доласком нових добровољаца, ови одреди бројно су ојачали, тако да је Сврљишко—Нишавски одред већ имао око 130 наоружаних бораца.
Почетком 1942, Сврљишко—Нишавски и Књажевачко—Бољевачки партизански одред затекли су се на Сврљишким планинама, на простору села Горњег и Доњег Рина,
гдје је, 15. и 16. јануара, одржана партијска конференција,
на којој је извршена анализа борбених дејстава партизанских одреда у овом крају у току 1941. године, као и тренутно
стање у одредима. Констатовано је да су одреди на војном и
политичком плану постигли озбиљне разултате, те да постоје реални услови за даљи развој НОП-а и оружане борбе на
овом простору Србије. Указано је на извјесне слабости у
партијско-политичком раду, као и у руковођењу и командовању оружаним јединицама, те постављени даљи задаци.
Сврљишко—Нишавски одред, без једне чете, и Књажевачко—Бољевачки одред, 24. јануара 1942, пребацили су
се преко Нишаве у Заплање, гдје су успоставили везу са Бабичким партизанским одредом и договорили се о заједничкој
одбрани слободне територије на Бабичкој гори: Сврљишко—Нишавски одред да посједне простор Суве планине у
рејону села Великог Крчимира и да затвара правац из долине Нишаве на слободној територији, а Бабички одред са
52
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простора Бабичке горе и Крушевице да затвара правце из
долине Јужне Мораве. 54
Двадесет првог фебруара 1942, почео је напад удружених снага непријатеља из гарнизона Власотинце, Лесковац,
Ниш и Бела Паланка на слободну територију у Заплању и
на Бабичкој Гори. 55 Жестоке борбе, уз обостране губитке,
трајале су два дана, после чега су се Сврљишко-Нишавски
и Књажевачко-Бољевачки одред повукли на Сврљишке планине, а Бабички одред на простор Црне Траве, а дијелом и
на слободну територију у Топлици. Четрнаестог марта, у рејону села Копајкошара, западно од Сврљига, поново су се
састали Сврљишко-Нишавски, Озренски и Књажевачко-Бољевачки партизански одред (укупно око 300 бораца) и донијели одлуку да предузму нападе на посаде Српске државне
страже на простору јужног дијела источне Србије. Тако су,
између осталих акција, 24. марта, напали посаду Српске
државне страже у Ражњу.
Констатујући неуспјехе у предузиманим борбеним акцијама против партизанских одреда, њемачко и квислиншко
командовање је одлучило да се, убацивањем прочетничких
елемената Косте Пећанца, који су неко вријеме били у редовима партизана, изврши дезорганизација и ликвидација партизанских одреда. Већ у мају и јуну 1942, таква активност
непријатеља дошла је до изражаја: на пријевару је убијено
неколико руководилаца НОП-а у сврљишком крају, а међу
њима и командант Сврљишко-Нишавског одреда Радоје Вујошевић Риста. 56 Почетком августа, убијени су политички
комесар Сврљишко-Нишавског одреда Данило Прица и Виден Тасковић Мргуд, а Миодраг Јоксовић Сарајлија ухваћен
и предат Њемцима. У исто вријеме, на пријевару је ухваћен
нови командант Одреда Василије Анђелковић Албанац и неколико партизана, који су предати Њемцима, а политички
комесар 1. чете Неофит Стојанов Ломски, Бугарима. 57
У међувремену, 12. јула 1942, почела је већа операција
непријатеља, у склопу општег напада на партизанске једини54
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це јужне и источне Србије. С тим у вези, око 2.000 припадника Недићеве Српске државне страже и Српског добровољачког корпуса, предузело је напад на Сврљишким планинама против Сврљишко-Нишавског одреда, а на Озрену на
Озренски партизански одред. Међутим, одреди су се благовремено извукли са угроженог подручја. Тако се Озренски
одред, јачине око 60 бораца, по групама извукао у позадину
непријатеља ка Ражњу и Алексинцу. Сврљишко-Нишавски
одред, јачине око 100 бораца, 12. јула се затекао у рејону
села Лалинци, западно од Сврљига. У циљу успјешнијег маневра на ширем простору, Штаб Одреда је оставио код Лалинца 13 бораца, а 2. чету од 36 бораца је упутио преко
Сврљишких планина на терен Пиротског среза, док је 1. чету, јачине 60 бораца, пребацио на простор јужно од Нишаве
у Белопаланачки срез. 58
Двадесет четвртог јула, дијелови Сврљишко-Нишавског одреда, односно Штаб Одреда са 1. четом, вратили су
се на Сврљишке планине, гдје су, не познавајући ситуацију,
упали међу јединице Српске државне страже, Српског добровољачког корпуса и бугарске јединице и у борбама, 26.
и 27. јула, потпуно разбијени. Само двадесетак бораца успјело је да се пробије из обруча и спасе.
Послије повлачења партизанских одреда и разбијања
Сврљишко-Нишавског одреда, територију сјеверно од ријеке Нишаве запосјеле су јаке окупаторске и квислиншке снаге, које су, нарочито над становништвом Сврљишког, Сокобањског и дијелом Белопаланачког среза спроводиле велики
терор. Стање НОП-а на подручју Нишког округа, источно
од Јужне Мораве, још теже је постало када је, почетком
септембра, због прогона и губитка кадрова, Окружни комитет КПЈ Ниша престао да дјелује. 59
У другој половини октобра 1942. године, када су и везе
са Покрајинским комитетом КПЈ за Србију биле у прекиду,
ОК КПЈ за Зајечар одлучио је да се од преосталих бораца
Сврљишко-Нишавског одреда, нишке групе Озренског
одреда и Тимочког партизанског одреда, формира један
одред, углавном познат као Тимочки партизански одред, за
5« Исто, том 1/4, д. 42.

чијег команданта је постављен Конрад Жилник Слободан.
Његовим ауторитетом и дјеловањем, тешко стање у Одреду
донекле је превазиђено и био је спреман да настави акције
против окупатора и домаћих издајника, углавном на простору планина Ртањ—Књажевац.
Међутим, до веће активности НОП-а у Нишком округу,
источно од Јужне Мораве, ипак је дошло тек послије обнављања Окружног комитета КПЈ за Ниш, крајем маја 1943.
године. 6 "
Почетком јуна 1943, ОК КПЈ за Ниш је одржао конференцију са партијско-политичким радницима Нишког, Ражањског, Алексиначког, Сокобањског, Сврљишког и Белопаланачког среза, Заплања и Горњег Понишавља, на којој
је анализирано стање у Нишком округу и постављени задаци
за даљи војнички и партијско-политички рад. С тим у вези,
требало је предузети хитне мјере за. окупљање остатака бораца Озренског и 2. чете Сврљишко-Нишавског одреда и
формирати већу борбену јединицу НОП-а. 61
Првог августа, у рејон села Сићево стигла је 2. чета
Сврљишко-Нишавског одреда, јачине свега 18 бораца, која
је до тада дејствовала на подручју пиротског краја, али се
средином августа вратила у пиротски крај, гдје је продужила
са борбеним акцијама. Чета је 28. септембра, била нападнута од бугарске војске код села Градашнице, сјеверно од Пирота, и након тешке борбе принуђена је да се повуче преко
Нишаве у Лужницу, гдје је укључена у 2. батаљон 2. јужноморавског партизанског одреда. 62 Тако је престала да постоји и последња јединица Сврљишко-Нишавског партизанског
одреда, све до његовог обнављања под именом Нишавски
партизански одред.
Стрепећи од поновног ширења НОП-а, бугарски окупатори, Недићевци и четници непрекидно су крстарили тереном Нишког округа, трагајући за партизанима и вршећи терор над голоруким становништвом.
Петог јануара 1944, на састанку Штаба Зајечарског партизанског одреда са штабовима 1. тимочког и Озренског
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партизанског батаљона, ријешено је да се на подручју пиротског краја задржи мања партизанска јединица, састављена од добровољаца, која би, по одласку 1. тимочког и
Озренског батаљона, својим активним војничким и политичким дејствима, држала тај простор у мобилном стању и непрекидном контакту са НОП-ом. За ту јединицу одређен је
дио бораца Нишавске чете Озренског батаљона и један вод
од петнаестак бораца 1. тимочког батаљона — укупно 34
борца. На тај начин је обновљен Нишавски партизански
одред, наоружан, поред пушака, са четири пушкомитраљеза. За команданта Одреда имјенован је Јован Митић Ђорђе,
дотадашњи командир Нишавске чете Озренског батаљона,
за политичког комесара Милан Јеремић, а за замјеника команданта Драго Стојисављевић Боснић. Задатак Одреда је
био да дејствује на анектираном подручју пиротског краја,
сјеверно од ријеке Нишаве, и да омогући даљи развитак
НОП-а у том дијелу Србије.
Све до краја марта 1944, Нишавски партизански одред
кретао се по селима на југозападним падинама Старе планине, повремено се сукобљавајући са бугарским оружаним снагама и четницима. Истовремено, у селима је одржавао политичке скупове, формирао НО одборе и антифашистичке организације, ликвидирао доушнике окупатора и друге непријатељске елементе, вршио диверзантске и друге акције, од
којих је најзапаженија била, 29. јануара, на електрани „Темска", која електричном струјом снабдијева Пирот. Због свих
тих активности, а нарочито због борби против бугарских
оружаних снага, Одред је све више стицао углед и симпатије
народа тога краја, те је, до 15. марта, нарастао на 59 наоружаних бораца.
Двадесет трећег марта, Нишавски партизански одред
је, на путу село Топли До—Темска, у засједи сачекао бугарску специјалну чету, јачине око 80 војника, и, на крају борбе
која је трајала три часа, натјерао је у бјекство. Том приликом, Бугари су имали десетак погинулих и двадесетак рањених војника.
Почетком априла. Нишавски партизански одред се пребацио на јужне падине Сврљишких планина, гдје је, 3. априла, сјеверно од села Градишта, разбио четничку 2. белопаланачку бригаду, која се у нереду повукла ка бугарским по-

садама у Сићевачкој клисури. 63 Затим се померио у рејон
села Каменице, а 6. априла је саопштена наредба Главног
штаба НОВ и ПО Србије о преименовању у Нишки партизански одред, као и одлука да се пребаци на простор Заплања, ради пружања помоћи позадинским политичким ра^ницима у организовању и јачању НОП-а на том подручју, гдје,
од марта 1942, није било партизанских јединица.
У току боравка, до 11. априла, на простору Заплања,
Нишки партизански одред, непрекидно је, дању и ноћу, водио оштре борбе против четника Чегарског корпуса и одреда Српске државне страже. Потом је био принуђен да се
повуче на простор Суве планине.
У борбама на простору Заплања, непријатељ је имао
двадесетак избачених из строја и 17 заробљених четника.
Дванаестог априла, Одред је на Сувој планини, у селу
Банчареву, разоружао двадесетак четника и заплијенио двадесетак пушака, а затим се, преко села Куновице, Манастира и Просека, упутио ка ријеци Нишави, коју је несметано
пријешао, преко моста, и, 13. априла, стигао у партизанску
базу на Каменичком Вису. Ту је ријешено да Нишки партизански одред прокрстари селима око Ниша и у срезовима
Алексинац и Сокобања, а у циљу сузбијања непријатељске
пропаганде. На том задатку Одред је одржавао политичке
зборове са становништвом, уништавао архиве у општинама
које су служиле окупатору и домаћим издајницима, ликвидирао сараднике и доушнике непријатеља, разоружавао четничке страже у селима и заплијенио извјестан број пушака,
четири пушкомитраљеза и нешто муниције.
У то вријеме, доласком нових добровољаца, Одред се
тако рећи свакодневно повећавао, те је његово бројно стање
нарасло на 82 борца, па је Штаб Одреда, 24. априла, одлучио да се формирају двије чете са по два вода. Састав команди чета је био слиједећи: 1. чета — командир Миодраг Стојиљковић, политички комесар Војислав Дрљачић Драган, замјеник командира Ратко Јовановић Раца и помоћник политичког комесара Божидар Ристић Симо, а 2. чета — командир Светислав Милојковић Милојко, политички комесар
Момчило Вуковић Момо, замјеник командира Милан Кајс
Зоран и помоћник политичког комесара Видоје Вељковић.

Послије ових акција, Нишки одред се пребацио на лијеву обалу Јужне Мораве и на Јастрепцу повезао са Јастребачким партизанским одредом, са којим је водио борбе против
четника и извео неколико офанзивних акција. Деветог маја
1944, по наређењу Главног штаба Србије у састав Одреда је
ушла и партизанска чета ОК КПЈ за Ниш, јачине 115 бораца, што је омогућило да Одред нагло ојача. Истовремено,
Одред се попунио оружјем и муницијом, што је подигло његову борбену ефикасност.
У току ноћи, уочи 11. маја, Нишки партизански одред
су напали четници Расинског корпуса и Великоморавске
групе корпуса, али су одбијени и натјерани у повлачење ка
селу Великом Шиљеговцу. 64 Сјутрадан је, на сјеверним падичама Јастрепца, одбијен нови напад четничких снага. Том
приликом, четници су поново натјерани у безглаво бјекство.
У тој борби Нишки партизански одред је имао три погинула
и шест рањених бораца, међу којима се налазио и политички
комесар Одреда Драго Стојисављевић и командир 1. чете
Миодраг Стојиљковић.
Након ових борби на сјеверним падинама Јастрепца, по
наређењу Главног штаба Србије, Нишки одред је извршио
марш до села Вукање, гдје је из Топлице стигла и 9. српска
бригада, а са њом и група од 120 нових бораца, који су укључени у 9. бригаду и у Нишки одред. Тада је у Нишком одреду извршена реорганизација: формирана су два батаљона са
по двије чете, а у свакој по два вода. Поред пушака, у Одреду од наоружања је било 16 пушкомиграљеза и неколико
десетина аутомата, углавном код руководећег кадра. Истовремено је, по одлуци Главног штаба Србије, и у саставу
Штаба Нишког одре^а извршена извјесна измјена: за политичког комесара Одреда постављен је Војислав Дрљачић
Драган, дотадашњи политички комесар 1. чете, за замјеника
команданта је имјенован Радомир Јовичић Буца, а за помоћника политичког комесара Светозар Прибић Илија.
Штаб 1. батаљона је имао овај састав: командант Божо
Јовановић, политички комесар Јован Стевановић Лабуд, замјеник команданта Русомир Николић Сокол, помоћник политичког комесара Гојко Лазаревић Блажо, помоћник рефе-

рента санитета Ружа Марковић и омладински руководилац
Добривоје Динић Чавче; а штаб 2. батаљона је изгледао овако: командант Светислав Милојковић Милојко, политички
комесар Момчило Вуковић Момо, замјеник команданта Милан Кајс Зоран, политички комесар Никола Ћулум, интендант Братислав Матић, помоћник референта санитета Милена Вучковић и омладински руководилац Јелена ЈТаловић
Тина.
Послије организационог и кадровског сређивања, по
наређењу Главног штаба Србије, 9. српска бригада и Нишки
партизански одред образовали су јединствену оперативну
групу и, 19. маја, извршили покрет за источну Србију. Тиме
су започела заједничка уско координирана дејства, која ће
трајати све до формирања 14. српске бригаде 14. јуна 1944.
године, а та дејства су приказана у дијелу о 9. српској бригади.

Дванаестог јуна 1944. док се Нишки партизански одред
налазио на простору западно од Каменичког Виса и припремао за покрет ка планини Јастрепцу, Штаб Нишког партизанског одреда био је упознат о преименовању Одреда у
бригаду. У селу Рибарима, 14. јуна, пред стројем Одреда,
командант 23. дивизије Радован Петровић прочитао је Наредбу Врховног штаба НОВ и ПОЈ, од 27. маја 1944, којом
се од Нишког партизанског одреда формира 14. српска бригада. 65
Наредбом Главног штаба НОВ и ПО Србије, за првог
команданта 14. српске бригаде постављен је Јован Митић
Ђорђе, за политичког комесара Војислав Дрљачић Драган,
за замјеника команданта Радомир Јовичић Буцо, за помоћника политичког комесара Светозар Прибић Илија и за начелника штаба Миливоје Дрљевић Мићука. За органе Штаба су постављени: за интенданта Јово, уча, за референта санитета Милена Вучковић, за референта за културно-просвјетни рад Радомир Николић и за омладинског руководиоца
Ратко Димитријевић. За командира чете Пратећих оруђа
одређен је Благоје Цветковић Саво, а за политичког комесара Драгутин Крљевић.
Наредбом Штаба 23. дивизије, у штабовима батаљона
извршена су следећа постављења:

1. батаљон: командант Божидар Јовановић Божо, политички комесар Гојко Лазаревић Блажо, помоћник политичког комесара Милун Стојковић, интендант Марко, помоћник референта санитета Милица Ковјановић и омладински
руководилац ЈБубиша Јоничић;
2. батаљон: командант Светислав Милојковић Милојко,
политички комесар Момчило Вуковић Момо, помоћник по-

Ни фошо/рафији — с десна:
Деле/аш Вр.ховног штаба НОВ и ПОЈ — Светозар ВукмановиН Гемио,
шеф енглеске војне мисије мајор Дејвис Мостон и члан мисије каиешан
Томпсон.

литичког комесара Станко Остојић Кордунац. интендант
Братислав Митић, помоћник референта санитета Јордан
Живковић и омладински руководилац Јелена Лаловић Тина;
и
3. батаљон: командант Милан Кајс Зоран, политички
комесар Митар Радача, замјеник команданта Ранко Костић
Иво, помоћник политичког комесара Никола Ћулум, интендант Владо Стојановић, помоћник референта санитета Божидар Панчић Радомир и омладински руководилац Дојчин
Ковачевић Металац.

Бројно стање Бригаде, на дан 17. јуна 1944, било је 406
бораца, а наоружање 40 пушкомитраљеза, довољан број пушака и око 45.000 пушчаних метака."' Формација Бригаде
била је три батаљона са по три чете, а свака чета по два
вода од по двије десетине и Чета пратећих оруђа од два вода.
По наређењу Штаба 23. дивизије, 14. бригада се из Рибара, 20. јуна, пребацила у Велики Шиљеговац, гдје је затекла 7. и 9. српску бригаду.

ВРХОВНИ ШТАБ
Н.О.В. и П.О. Југославије
27 маја 1944 г.
Положај

НАРЕДБА
— В Р Х О В Н О Г Ш Т А Б А Народно ослободилачке војске и
партизанских одреда Југославије за 28. мај 1944.
— По указаној потреби, обзиром на број бригада на територији Србије, формирају се нове српске дивизије Народно ослободилачке војске. Њихови називи означени бројевима привремени су и
накнадно ће се изменити одговарајућим бројевима.
I
Формира се II Српска дивизија Народно ослободилачке војске. У састав ове дивизије улазе: VIII и X Српска Народно ослободилачка бригада и II Косовска Народно ослободилачка бригада.
У штаб II Српске дивизије одређујемо:
За команданта дивизије Милана З е ч а р а , досадашњег команданта II Н . О . бригаде,
За полит. комесара друга Васа Смајевића,
За начелника штаба дивизије Лакића Вуксановића.
II
— Формира се III Српска дивизија Народно ослободилачке
војске. У састав ове дивизије улазе: VII, IX и XIV (Нишка) Српска
Народно ослободилачка бригада.
У штаб III Српске дивизије одређујемо:
За команданта дивизије Радована Петровића, члана Главног
штаба Н . О . В . и П . О . за Србију,
За полит. комесара дивизије друга Крста Филиповића-Грофа,
За начелника штаба дивизије Светислава Татарца-Тада, досадашњег начелника штаба Н и ш к о г одреда.
III
Формира се IV Српска дивизија Народно ослободилачке војске. У састав ове дивизије улазе: XI, XIII (Лесковачка) и XV (Горњо-Јабланичка) Српска Народно ослободилачка бригада.
4 Српске дивичије
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У штаб IV дивизије одређујемо:
За команданта дивизије Живојина Никодића-Брку, досадашњег команданта VI Ј . М . Н . О . бригаде,
За полит. комесара дивизије друга Живојина Ћурчића-Срђу,
За начелника штаба дивизије Максима Ђуровића, досадашњег начелника штаба II Ј . М . Н . О . бригаде.
— Ова наредба ступа одмах на снагу.
— СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!
— За Врховни штаб
генерал-мајор,
Светозар Вукмановић-Темпо

Прво поглавље

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА
УДАРНА ДИВИЗИЈА У
ОСЛОБАЂАЊУ ИСТОЧНЕ
СРБИЈЕ
Окуиационе и квислиншке снаге V источној и југоисточној
Србији половином 1944. године

П

-рема извјештају Главног штаба Србије, од 23. августа
1944, упућеном Врховном штабу НОВЈ, Обавјештај„ном одјељењу, као и према другим изворима, распоред окупационо-квислиншких јединица у источној и југоисточној Србији, половином јула 1994, био је слиједећи:
Њемачке окугтционе снаге: Обласна војноуправна команда (Рс1с1коттапс1апШг 809) у Нишу, окружне војне управне команде (Кге15коттапс]ап1иг) 857 у Зајечару и 867 у Лесковцу, команде среза — мјеста у Неготину, Алексинцу, Белој Паланци, Власотинцу, Прокупљу и Куршумлији; 1 1. полицијски добровољачки пук са штабом и 1. батаљоном у Нишу, 3. батаљон у Бору, 4. батаљон у Зајечару, а 2. батаљон
у Лесковцу, 2. батаљон 2. полицијског пука, са по једном
четом у Смедереву, Великом Градишту и Голупцу, 287. батаљон за обезбјеђење (ГапсЈезсћШгеп) и два монитора у
Ђердапу, на обезбјеђењу пловидбе Дунавом, а дијелом снага
у Бору, 123. батаљон за обезбјеђење у Кладову и Неготину,
ради контроле десне обале Дунава. 2

' Зборник, тсм ХН/1, д. 24.
Војноисторијски гласник, Београд, бр. 3 и 6/1953, 4/1953 и
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Борачки састав ових њемачких јединица, а нарочито
ландесшицен батаљона, сачињавала су старија годишта и
припадници разних народности, ради чега је њихова борбена
способност, чак и по оцјени Њемаца, била просјечна.
Поред наведених њемачких јединица, на простору
Бор—Доњи Милановац—Мајданпек, налазили су се и дијелови 2. пука дивизије „Бранденбург", а на аеродрому у Нишу 70 њемачких авиона и неколико бугарских ескадрила. 3
Уз ове њемачке јединице, на сјеверном простору источне Србије и у долини Дунава, налазио се низ мањих јединица, стражарских чета и стручних група (у Зајечару, Неготину, Пожаревцу, Бору, Нишу и још неким мјестима), као и
стручна радна снага за експлоатацију рудника и индустријских центара.
Наведене њемачке јединице, повремено и по потреби,
због извршења извјесних задатака, мијењале су локацију, а
повремено су се и појачавале са другим јединицама.
Под непосредном њемачком командом био је и бјелогардејски Руски заштитни корпус, састава пет пукова. Његов 4. пук био је дислоциран у Неготину и ангажован искључиво на обезбјеђењу важних индустријских центара, углавном у источној Србији, као и на обезбјеђењу пловидбе Дунавом.
Бугарске окупационе снаге: штаб 1. бугарског окупационог корпуса у Нишу, 22. пјешадијска дивизија, штаб дивизије, 63. пјешадијски и 22. артиљеријски пук у Нишу; 62.
пјешадијски пук у Књажевцу и 66. пјешадијски пук у Белој
Паланци; 25. пјешадијска дивизија, штаб дивизије и 69. пјешадијски пук у Пожаревцу, а 70. пјешадијски и 25. артиљеријски пук и Коњички дивизион у Петровцу; 29. пјешадијска
дивизија, 50. пјешадијски пук у Пироту; а 52. пјешадијски
пук у Врању и 3. пјешадијски пук и чета тенкова у Владичином Хану; 103. етапни пук на обезбјеђењу комуникација
Ниш—Пирот и Ниш—Прахово, а један, такође, етапни пук
на обезбјеђењу комуникације Ниш—Сталаћ—Параћин; 4
гранични батаљони и чете у Костуру, Љуберађи, Свођу,
3

2/1967.
4

Војноисторијски гласник, Београд, бр. 3 и 6/1953, 4/1953 и

Војин Поповић, Продор јединица Главног штаба Србије у
источну Србију, ВИГ, бр. 4/1956.

Крушевици, Лопушњи и на свим граничним караулама, бункерима, мостовима и тунелима.
Квислиншке снаге: Српски добровољачки корпус са 4.
добровољачким пуком у Пожаревцу; Српска гранична Стража са два окружна гранична одреда: Нишки са сједиштем у
Белој Паланци и Зајечарски са сједиштем у Зајечару;
Српска државна стража у Пожаревцу (један багаљон) са задатком да са 4. пуком Српског добровољачког корпуса,
обезбјеђује комуникацију Пожаревац—Петровац—Жагубица.
Четничке војне формације Драже Михаиловића: половином 1944. у источној и југоисточној Србији калазило се 11
четничких корпуса са тридесетак бригада у укупној јачини
око 12.000 четника. 5 Ове су се јединкце, углавном, налазиле
по селима и њихов распоред је био слиједећи: Чегарски корпус на ширем простору Ниш—Сврљиг—Бела Паланка;
Књажевачки корпус на простору Књажевца и његове шире
околине; Тимочки корпус на простору Зајечар—Бољевац;
Крајински корпус на простору Неготинске Крајине; Делиградски корпус на простору Делиград—Сокобања—Ражањ;
Хомољски корпус на простору Хомољских планина; Млавски корпус на простору Хомоља, односно у горњем току ријеке Млаве; Нишавски корпус на ширем простору Суве планине и њене околине; Великоморавска група' корпуса (Ресавски, Иванковачки и Варварински корпус) на простору Ражањ—Деспотовац—Свилајнац. Корпуси су формацијски били организовани у три бригаде, сем Тимочког у коме је било
шест и Крајинског са четири бригаде.
Четничка организација Драже Михакловића, до маја
1944. године, била је — за њемачко командовање у источној
и југоисточној Србији — повјерљиви ослонац за борбу против НОП-а и НОВЈ. Међутим, због четничких пораза у борбама против 9. српске бригаде и Нишког партизанског
одреда, од 20. маја до половине јуна 1944, у источној Србији,
а нарочито Књажевачког, Тимочког и Делиградског четничког корпуса у борбама на планинском простору Слемен—
Крстатац—Голи трап и на Буковику и Девици, углед четничке организације у народу знатно је опао, а тиме и њена
ефикасност у борби против НОП-а. З б о г тога су њемачко

командовање у Србији, као и четничка Врховна команда,
били веома забринути. Њемци су, најзад, увидјели да четници у источној и југоисточној Србији не могу више самостално водиги успјешне борбе против јединица НОВЈ, нити одржавати ред и поредак. Због тога су, као свој ослонац за борбу против НОП-а и НОВЈ на овом простору Србије, форсирали бугарску окупациону војску, односно њихов 1. окупациони корпус. Ипак, ради коришћења и четничке организације у овој борби, њемачко командовање је инспирисало садејство између бугарских окупационих снага, на једној, и
четника, Српске државне страже, Српског добровољачког
корпуса и других квислинга, на другој страни. На тај начин,
четничка организација се још више везала и видније сарађивала са њемачким и бугарским окупационим снагама, због
чега им је ионако незавидан углед у народу источне и југоисточне Србије још више опао. Свеукупном опадању њиховог
ауторитета увелико је допринијело и отказивање политичке
подршке и војне помоћи од стране Енглеске и Америке. Енглеска је, чак, 5. априла 1944. године, повукла и своју војну
мисију из четничке организације за источну Србију. 6 Поред
тога, четничка организација Драже Михаиловића из народних маса источне и југоисточне Србије није више имала прилив добровољаца, па се, у току јуна, прибјегавало принудној
мобилизацији младића и средовјечних људи. Међутим, ти
људи нијесу били вољни да се боре против НОВЈ, па су се,
појединачно и у групицама, па, чак, у повољнијим приликама и масовно, предавали јединицама Н О В Ј , а добар број
њих и добровољно је ступао у редове ових јединица, што је
доводило до расула у редовима појединих четничких јединица.
Кивне због свега тога, а уз сугестију и благонаклоност
окупатора, четничке команде, па и поједини четници, вршили су тежак терор над голоруким становништвом у коме је
добар број симпатизера и сарадника Н О П : а , као и партијских радника КПЈ, изгубило своје животе. И пљачкање становништва, нарочито златних и сребрних предмета, па чак
и женског накита од вриједности, била је редовна појава, о
чему свједочи и допис команданта четничког Чегарског

корпуса капетана Мирка Ћирковића, у коме се, поред осталог, каже:
„ И а к о постоји наређење да код јуришних Јединица влада гвоздена дисциплина и да се јединице држе чврсто у рукама, ипак поједини команданти толерирају самовољу појединаца, па и потчињених јединица у поступцима који се могу
сматрати потпуно непријатељским према становништву и
насељима у којима се налазе, врше се страховите пљачке и
отимачине, чак се женама скидају минђуше са ушију. Све
то на очиглед старешина."
Изразит терор четника био је у Зајечарском округу.
Примјера ради, у прољеће 1944, само у Крајини четници су
ухапсили 400 сељака и интернирали их у Бољевачки срез,
гдје су формирали концентрациони логор из кога велики
број симпатизера и сарадника Н О П - а и чланова КПЈ никада
жив није изашао. Само из З а ј е ч а р а , заклано је десетак грађана, међу којима и неколико просвјетних радника, зато
што нијесу хтјели да врше пропаганду против партизана.
У терору над голоруким становнишгвом источне Србије нарочито се истицала четничка Бољевачка бригада, са
својим командантом злогласним поручником Радомиром Петровићем Кентом на челу, а иза њега није много заостајао
ни командант Књажевачког четничког корпуса капетан прве класе Б о ж о Миладиновић.
Међутим, терор четника, Недкћеваца и окупатора није
заплашио народ источне Србије. Напротив, у народу све више је јачао отпор према квислиизима и окупаторима и све
више су расле симпатије и подршка Н О П - у и Н О В Ј , нарочито од прољећа 1944. године.

Дејства 23. дивизије на јужиом просгору источне
Србије
Двадесетог јуна 1944. године, на сјеверним падинама Јастрепца у селу Великом Шиљеговцу, по први пут су се, у
једном строју, затекле 7, 9. и 14. српска бригада, односно
комплетна 23. дивизија. Том приликом је на свечаности, којој су присуствовали члан ПК КПЈ за Србију Десимир Јововић Чича, представници Команде војног подручја и Команде

мјеста села Кулине, командант Дивизије Радован Петровић
прочитао пред стројем јединица Наредбу Врховног штаба,
од 27. маја 1944, о формирању 3. српске дивизије и постављењу чланова њеног штаба, 7 као и Наредбу Врховног штаба, од 11. јуна, којом се 3. дивизија преименује у 23. народноослободилачку дивизију. 8 Затим су командант и политички комесар Дивкзије Радован Петровић и Крсто Филиповић
Гроф, борцима говорили о војно-политичкој ситуацији код
нас у земљи и у свијету, те о задатку Дивизије да се пребаци
у источну Србију и да на том простору, својим борбеним
дејствима и политичким дјеловањем, подиже расположење
народа за бржи развој ИОП-а, омасовљење постојећих и
стварање нових борбених једикица у циљу ослобађања источне Србије од окупатора и домаћих квислинга.
Четнкчка врховна команда очекивала је повратак јединица НОВЈ из јужне у источну СрбиЈу. Да би то онемогућила, наредила је груписање својих снага на ширем простору
планина Буковика, Озрена и Ртња, са задатком да затворе
правце из долине Јужне Мораве ка источној Србији 9 . Истовремено је упутила потпуковника Велимира Пилетића, команданта Крајинског четничког корпуса, односно тадашњег
команданга операција у источној Србији, и Драгутина Кесеровића, команданта Расикско-Топличке групе четничких
корпуса, у њемачку команду у Нишу, а мајора Љубу Јовановића, команданта Тимочког четничког корпуса, у Нишку
Бању, у штаб 1. бугарског окупационог корпуса, ради преговора о организовању заједнкчких операција против снага
НОВЈ у источној Србији. 10
У складу с овим намјерама, четнички корпуси у источној Србији заузели су слиједећи распоред: Крајински корпус
у рејону села Мозгсва и Црног Кала, Делиградски и Тимочки корпус на простору села Трубаревца и Врбовца, Хомољски корпус на планинском предјелу Бељевине, Млавски корпус на планинском предјелу Рожњу и Књажевачки корпус
7
А В И И , к. 15, оег. бр. 29/1; Зборник, том 1/9, д. 1; исто, том
11/13, д. 18.
* А В И И , к. 1040, рег. бр. 4/1; Исто, к. 1078, рег. бр. 1/1.
9
А В И И , фонд ДМ, к. 95, рег. бр. 4ф/6; Исто, к. 99, рег. бр.

на простору Озрен—Каменички вис—Ртањ. Четничко командовање је сматрало да се таквим борбеним распоредом
снага може обезбиједити Сокобањска котлина, односно источна Србија од упада јединица НОВЈ са простора Јастрепца."
Крајем дана 20. јуна 1944, након свечаности у Великом
Шиљеговцу, 23. дивизија је, са 3. батаљоном 9. српске бригаде на челу, извршила покрет и, уз обезбјеђење дијелова
16. српске бригаде НОВЈ, у току исте ноћи, код села Доњег
Љубеша, прегазила ријеку Јужну Мораву и пријешла жељезничку пругу и пут, а затим се код села Рутевца задржала
на краћем предаху. Из ранијих борбених искустава Штаб
Дивизије је претпоставио, а о томе су га и мјештани овог
села упознали, да су се на простору Буковика испријечиле
јаче четничке снаге, те да би, њиховим разбијањем на том
простору, Дивизија себи отворила пут ка средишту источне
Србије. Даљим прикупљањем података у селима Брадарци
и Вукашиновцу, добијена су обавјештења да се у Мозгову
налазе јаче, а у Црном Калу бројно слабије четничке снаге.
Ради тога, Штаб Дивизије је усмјерио 9. српску бригаду, ојачану са 1. батаљоном 7. српске бригаде, ка четницима у Мозгову, а 14. српску бригаду према четницима у Црном Калу,
са задатком да енергичним нападом разбију четничке снаге
и што прије избију на Букову пољану (тт 893) на Буковику,
као погодном рејону за даља дејства.
Штаб Дивизије се са 7. српском бригадом, без 1. батаљона, кретао на правцу између Мозгова и Црног Кала, ка
Буковој пољани.
Огорчени због отворене сарадње и максималног ангажовања четника са окупаторима про гив јединица НОВЈ, те
због њиховог терора над голоруким становништвом источне
Србије и у тежњи да што прије окончају малтрегирање и
убијање народа, борци 23. дивизије јурнули су као дивови и
у снажном налету, брзим продором, овладали Мозговом и
Црним Калом. Четрнаеста српска бригада успјела је, након
двочасовне жестоке борбе, да натјера Голубачку бригаду
четничког Крајинског корпуса да се из Црног Кала у нереду
повуче ка Ражњу, а 3. батаљон 9. српске бригаде је потиснуо

Звишку бригаду истог корпуса из Мозгова. 12 Том приликом
је заробљено 18 четничких официра. Затим су главнина 9.

Продор 23. дивизије у исшочну Србију и борба са четницима на иланини
Буковику 20. јуна 1944. године.

српске бригаде, 1. батаљон 7. српске бригаде, а нешто доцније комплетна 7. српска бригада, у жестоком окршају, успјели да до 12 часова овладају рејоном Букове пољане, као
чворним положајем четничке одбране на Буковику, натјеравши четнички Крајински корпус и Хомољску бригаду четничког Млавског корпуса у бјекство на Рожњу на Велики
врх (к. 839) и Бељевину (к. 711).
Послије ове борбе, у току ноћи уочи 22. јуна, јединице
су се смјестиле на преноћиште: 14. бригада у Црном Калу,
а 7. и 9. бригада и Штаб Дивизије у Мозгову, истурајући
јача обезбјеђеља на Буковику према четницима у рејону
Рожња и Бељевине.
Сјутрадан, 22. јуна око 7 часова, 23. дивизија је пријешла у напад на четничке положаје Рожањ—Бељевина. Седма бригада је нападала на Рожањ, односно на рејон Великог
врха (к. 893), а 9. бригада на Бел»евину (к. 711). Жестока
борба трајала је све до 11 часова, када су Крајински, Млавски, Тимочки и Делиградски корпус, у јачини преко 4.000
четника, били разбијени и натјерани у бјекство. Свс до 15
часова, 9. и 7. бригада енергично су гониле успаниченог непријатеља, који се главнином (Тимочки и Крајински четнички корпус) повлачио преко села Јошанице и Врбовца ка Бољевцу и планини Ртањ, Млавски корпус према планини Кучају, а Делиградски у правцу Сокобањске котлине.
У овим борбама на простору Буковик—Рожањ—Бељевина, непријатељ је претрпио знатне губитке. Укупни губици непријатеља били су: 57 погинулих, више рањених и 50
заробљених четника, од којих је 24 добровољно ступило у
редове 23. дивизије. Заплијењено је 65 пушака, као и девет
коња.в
Губици 7. и 9. бригаде о погинулим и рањеним су непознати, док је 14. српска бригада имала три погинула и 12
рањених бораца.
Увече 22. јуна, јединице 23. дивизије су се размјестиле
на преноћиште: 7. и 14. бригада са Штабом Дивизије у селу
Јошаници, а 9. бригада у селу Жућковцу, са обезбјеђењима
на правцу повлачења четника.
Ова побједа јединица 23. дивизије је имала велики значај

за њихова даља дејства и развој НОП-а уопште. Нагло су
порасле симпатије према НОВЈ и НОП-у. У редовима четничких корпуса је дошло до деморализације и осипања њихових јединица. Дезертирали су не само појединци, већ и читаве групе. Тако је, одмах по завршетку борбе на простору
Буковик—Рожањ—Бељевина, 27. јуна, из Сокобањске котлине добровољно стигло у јединице 23. дивизије педесетак
четника са оружјем, што није био усамљен случај.
Овај неуспјех четничких корпуса међу њиховим старјешинама је продубио, односно потенцирао, иначе стално присутну нетрпељивост до међусобних оптуживања и свађа. Томе је допринијела и вијест, која се тих дана пронијела, да је
командант четничке Јужноморавске групе корпуса, мајор
Радослав Ђурић, са педесетак четника, напустио четничку
организацију Драже Михаиловића, пријешао на страну
НОВЈ и да је издао проглас којим је позвао четнике и њихове команданте да слиједе његов примјер.
У новонасталој ситуацији, послије неуспјеха Крајинског, Млавског, Делиградског и Тимочког четничког корпуса на ширем простору Буковик—Рожањ—Бељевина, четничко командовање за источну Србију одредило је нови распоред својих дијелова, као застор за спријечавање дубљег
продора 23. дивизије НОВЈ у источну Србију. У том циљу,
Млавски корпус је постављен на простор између села Злота
и Подгорца, Крајински и Тимочки корпус (без Бољевачке
бригаде) у шири рејон Бољевца, Нишавски корпус у село
Сесалац и на планински врх Крстатац (к. 1069), и Књажевачки корпус на простор Голи врх (тт 732) — Големи кремен
(к. 694) — село Зоруновац.
У истом циљу, одред Српске државне страже из Књажевца упућен је у рејон села Бучја, 14 док је бугарска оперативна јединица у Књажевцу стављена у строгу приправност,
ради одбране Књажевца и затварања правца према долини
Тимока.
На простор источно од Сокобање оријентисани су
одред Српске државне страже и Сокобањска бригада четничког Делиградског корпуса. На том простору, са Ражанском бригадом Делиградског корнуса, налазио се и потпу-

ковник Велимир Пилетић, руководилац операција четничких снага. 15
Са простора Јелашница—Жучковац, 23. дивизија је
продужила наступање према долини 'Гимока, и то: 7. српска
бригада основним правцем Јошаница—село Шарбановац—
село Сесалац, 14. српска бригада са Штабом Дивизије правцем
Јошаница—село
Мужинац—село
Богдинац
и
9. српска бригада правцем Жучковац—село Бели Поток—село Блендије. По извршеном маршу, бригаде су, 23.
јуна у поподневним часовима, биле дислоциране на простору
села Богдинца, Читлука и Орешца, а Штаб Дивизије у Читлуку.
Пролазећи кроз села источне Србије, сјеверно од комуникације Сокобања—Књажевац, јединице 23. дивизије свугдје
су срдачно биле дочекане од становништва, ш го се нарочито
испољавало на политичким зборовима, које су јединице организовале и одржавале у селима. Народ је срдачно честитао борцима изванредну побједу над четничким корпусима
на Буковику, Рожњу и Бељевини.
На простору Читлук—Орешац, посредством Британске
војне мисије при Штабу 23. дивизије, са капетаном Сенди
Глендом на челу, у току ноћи, између 26. и 27. јуна, примљен
је авио-транспорт оружја, муниције и другог материјала.
Овом помоћи је ватрена моћ чета и батаљона осјетно повећана. Сваки вод је имао четири пушкомитраљеза, а чете
пратећих оруђа у бригадама наоружане су са по четири минобацача 82 т т , осам противтенковских пушака 12 шш и два
ручна реактивна бацача „Џонбул". Поред тога бригадама су
додијељене и по двије радио-станице, тако да су при њиховим штабовима убрзо формирани водови за везу. Такође је
добар број бораца Дивизије из овог авио-транспорта био
одјевен новим униформама енглеске армије.
Упоредо са радом на јачању борбене готовости јединица и одвијању оружаних дејстава, у јединицама 23. дивизије
одвијала се и жива политичка активност. С тим у вези, на
простору између села Богдинца и Читлука, у 14. бригади је
конституисан бригадни партијски комитет КГ1Ј у саставу:
15

Зборник, том 1/21, д. 116; А В И И , фонд ДМ, к. 98, рег. бр.
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Светозар Прибић Илија, секретар, и чланови: Јован Митић
Ђорђе, Војислав Дрљачић Драган, Милун Стојковић, Станко Остојић Кордунац, Милорад Вуковић Мића и секретар
СКОЈ-а Ратко Димитријевић. Нешто касније, формирани су
бригадни комитети у 7. и 9. српској бригади.
Код села Вине, десетак километара сјеверозападно од
Књажевца, налазио се рудник угља „Добра срећа". Овај рудник је четнички Књажевачки корпус претворио у своје упориште и у њему оформио радионицу за израду ручних бомби. На обезбеђењу рудника налазиле су се слабије снаге
Српске државне страже и четници Књажевачког корпуса,
који су организовали одбрану на линији Возник—Големи врх
—Големи камен—Шупљи камен, ешелонирајући је по дубини
све до Голог чукара. |Л Штаб 23. дивизије донио је одлуку да
ликвидира то недићевско-четничко упориште.
Ујутро, 28. јуна, 23. дивизија је с полазног положаја у
рејону Читлука прешла у напад. Дејства су се одвијала према утврђеном плану. Девета српска бригада, ојачана са 3.
батаљоном 7. српске бригаде, 17 наносила је удар преко Големог кремена (к. 694) и Голог врха (тт 732), а 14. српска
бригада преко Зоруновца и Голог чукара (к. 629) и, без великог напора, разбили обезбјеђење рудника и натјерали га
на повлачење према Књажевцу, гдје се налазио 1. батаљон
бугарског 103. пјешадијског пука. Предвече је Дивизија
овладала линијом Вина—село Слатина—село Шуман Топла.
Рудничка постројења су потпуно порушена и онеспособљена за експлоатацију. Заплијењено је неколико сандука
експлозива, извјесна количина оружја, углавном пушака и
муниције, вагон брашна, рударска опрема и друго. Дио заплијењеног брашна и рударске опреме раздијељени су нароДУ-1*

Сјутрадан је 23. дивизија извршила даљи покрет и размјестила се у селима надомак Књажевца: 7. бригада са Штабом Дивизије у Шуман Топли, 14. бригада у Балановцу, а 9.
бригада у Васиљу, истурајући потребна обезбјеђења према
16
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Књажевцу и другим странама. Овог дана у Дивизију је ступило око педесетак нових добровољаца, који су распоређени
у борбене јединице.
Избијање 23. дивизије на простор Вина—Шуман Топла
—Васиљ забринуло је њемачко, бугарско и четничко руководство у источној Србији и њихове јединице још више упутило
на међусобну тијесну сарадњу против НОВЈ. Четници су се,
поред Њемаца, још више ослонили на бугарске окупационе
снаге и од њих захтијевали оружану помоћ, која им је, уз
сагласност њемачке команде, максимално пружана. Присуство јединица 23. дивизије на домаку Књажевца, штабови
бугарске 22. пјешадијске дивизије у Нишу, њеног 103. пука
у Зајечару и његовог 1. батаљона у Књажевцу, схватили су
као припрему за напад на Књажевац, па су предузели хитне
мјере предострожности. С тим у вези, шгаб бугарске 22. дивизије наредио је 103. пјешадијском пуку да упути свој 3.
батаљон, ојачан артиљеријским дивизионом из Зајечара и
да са 1. батаљоном у Књажевцу организују одбрану овог
града. 19 Истовремено је из Ниша преко Палилуле и села
Сврљишке Топле упутио 3. батаљон 63. пјешадијског пука
са задатком да на Варничком врху (к. 720) затвори правац
Књажевац—село Бели Поток и правце који са сјевера воде у
долину Сврљишког Тимока. 20 Намјера бугарског командовања је била да у садејству четничког Нишавског и Књажевачког корпуса окружи и уништи 23. дивизију.
Штаб 23. дивизије добио је обавјештења о покретима
бугарских снага из Књажевца и Зајечара према простору на
коме су се налазиле јединице Дивизије. С обзиром да је тај
простор у односу на бугарске снаге из Књажевца и Зајечара,
био неповољан по јединице 23. дивизије, Штаб Дивизије је
ријешио да своје бригаде повуче на повољније положа)е 7-8
кт западно, на линију село Скробница—Бели Поток. У складу с тим, 30. јуна у 2,30 часа, започео је марш 14. бригаде
од Васиља ка Белом Потоку. Већ око 3 часа, 2. батаљон, у
улози претходнице Бригаде, био је нападнут митраљеском
ватром непријатеља из рејона Косе, који се убрзо повукао у
правцу Белог Потока. Затим је Бригада у даљем покрету,
са Варничког врха (к. 720) тучена јаком минобацачком и
19
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митраљеском ватром. Одмах после избијања на положаје источно од Варничког врха, развила се жестока борба против
снага непријатеља на том простору. Да не би бугарским јединицама дао времена да среде одбрану и да би ријешио исход борбе у своју корист, прије него што дође до могуће
интервенције бугарских снага из Књажевца у позадину Дивизије, Штаб 23. дивизије је увео у борбу и 7. бригаду (без
1. батаљона) на правцу са јужне стране Варничког врха, односно из правца Сврљишке Тополе, лијево од борбеног распореда 14. бригаде. Њен 1. батаљон задржан је на Дејановом
камену (к. 712) у резерви Штаба Дивизије и као заштита од
евентуалне интервенције непријатеља од Књажевца.
Тридесетог јуна у 2.30 часа, и 9. бригада је извршила
покрет преко Говедаришта према селу Скробници. На простору западно од овог села Бригада се сукобила са дијеловима четничког Књажевачког корпуса, које је, након краће
борбе натјерала у повлачење ка Сокобањи. По разбијању
напада Књажевачког корпуса Штаб 9. бригаде обавијестио
је Штаб 23. дивизије да се од Сокобање и са Девице крећу
јачи четнички дијелови према јединицама Дивизије. У таквој
ситуацији, Штаб Дивизије је наредио 9. српској бригади да
се задржи ка овим четничким снагама и да посједне положај
западно од Белог Потока на линији Богово гумно (к. 945)
— Големи врх (к. 951) —- Жеженац (к. 864) — Трештена
бука (к. 940), с тим да један батаљон, ојачан одељењем минобацача, напада непријатеља на Рудинки (к. 668).
На Варничком врху (к. 720) налазила се главнина 3. батаљона бугарског 63. пјешадијског пука, а на Рудинки (к.
668) његови мањи дијелови. На тим положајима развила се
жестока борба. Ушанчени у утврђене ровове и бункере од
камена и очекујући помоћ од 1. батаљона бугарског 103. пука из Књажевца, који је већ био стигао у рејон села Глоговца, 10 км источно од Белог Потока, војници 3. батаљона
бугарског 63. пука пружали су жилав отпор све до 13,30 часова 30. јуна, када су били разбијени. Око 15 часова борба
је завршена готово потпуним уништењем 1. батаљона бугарског 63. пјешадијског пука. Том приликом, према подацима
штабова бригада, на положајима Варничког врха и Рудинке
остало је 165 погинулих бугарских војника. Међу погинулима, био је и командант овог батаљона капетан Томо Колев
Витев. заробљено је 206 војника, међу којима 11 официра и
5 Српске дивизије

65

46 рањених војника, док се око 130 растурило или нестало у
борби.
Рањеним бугарским војницима указана је љекарска помоћ, исто као и рањеним борцима 23. дивизије.
Заплијењено је: око 300 пушака, осам тешких митраљеза, 19 пушкомитраљеза, 14 аутомата, 15 пиштоља, око
35.000 пушчаних метака, извјесна количина ручних бомби,
двије радио-станице, 10 двогледа, 20 јахаћих и товарних коња са комплетном опремом и др. 21
У разговору са заробљеним бугарским војницима, готово сви су дали позитивно мишљење о љекару др Тодору Захариеву, поручнику Јордану Теневу и потпоручнику Атанасу
Димитрову, који су се Штабу 23. дивизије представили као
чланови Комунистичке партије Бугарске и затражили да
остану у Дивизији, а касније да им се омогући да се прикључе некој од бугарских партизанских јединица, што је Штаб
Дивизије прихватио. 22
Тешке оптужбе заробљених бугарских војника биле су
против команданта батаљона капетана Тома Колева ВитеВа,
који је, по њиховом казивању, у току борбе на Варничком
врху стријељао неколико својих војника да би заплашио
остале, како не би побјегли из борбе. Такође су оптуживали
и командира 3. чете поручника Љубена Рафаилова, а нарочито командира вода потпоручника Георгија Стефанова,
због грубог понашања према својим војницима и зликовачког понашања према цивилном српском становништву.
За изузетне успјехе у борби на Варничком врху, као и
у борби против четника на простору Буковик-Рожањ-Бељевина, Главни штаб Н О В и ПО Србије је, јула 1944, 23. дивизију прогласио „ударном", што је веома позитивно дјеловало
на њене борце и старјешине и дало им подстријека за максимално залагање у даљим борбеним дејствима. 23
У овој борби, губици јединица 23. дивизије износили су:
7. бригада — 16 погинулих, међу којима су били и командант
3. батаљона Борисав Стефановић из села Црвене Јабуке и
помоћник политичког комесара истог батаљона Пантелија
Радосављевић из Црне Траве и 18 рањених бораца; 9. брига21
22
23
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да — три погинула и пет рањених, а 14. бригада — 14 погинулих бораца, међу којима се налазио и командир 2. чете 2.
батаљона Живојин Јовановић из села Малче и 10 рањених
међу којима и политички комесар 2. батаљона Момчило Вуковић. Укупно је из 23. дивизије избачено из строја 33 погинула и 33 рањена борца и старјешине. 24
Пошто је сахранила погинуле борце, Дивизија је из рејона Рудинке извршила марш до села Галибабинца и Божиновца, гдје је преноћила, а сјутрадан, 1. јула, пребацила се
до села Копајкошара. Ту је партијско-политичким радницима, са чланом ОК КПЈ за Ниш Александром Стефановићем
Банетом на челу, предала теже рањенике на лијечење и опоравак, као и већи дио заплијењеног оружја у борби на Варничком врху и Рудинки. 25
Истога дана, Штаб Дивизије је, умјесто погинулих и рањених старјешина у борби на Варничком врху, извршио попуну упражњених руководећих мјеста: у 7. бригади за команданта 3. батаљона поставио је Славка Јоцића, за помоћника
политичког комесара Љубицу Јанковић, док је у 14. бригади
за политичког комесара 2. батаљона именовао Љубомира
Гојковића Гојка, за помоћника политичког комесара 3. батаљона Милорада Вуковића Мића, а за командира 2. чете 2.
батаљона Драгомира Матића Марјана.
С обзиром да је намјера Штаба 23. дивизије била да се
јединице пребаце на простор сјеверно од комуникације Зајечар-Бољевац-Параћин, а да простор јужно од комуникације
Књажевац-Сокобања не би остао без организоване борбене
јединице Штаб Дивизије је, послије договора са чланом ОК
КПЈ за Ниш Александром Стефановићем Банетом, формирао, 2. јула, Теренски (Нишки) батаљон јачине 70 бораца
од људства из 14. бригаде и дјелимично из 4. озренског батаљона 9. бригаде, са командантом Радомиром Јовичићем Буцом, политичким комесаром Радојицом Ђуровићем Радојком и помоћником политичког комесара Душаном Грубачићем на челу. 26
Из рејона Копајкошаре и Попшице, 23. дивизија је, у
поподневним часовима, 2. јула, извршила покрет ка планин24
25
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ском простору Кучаја, обилазећи Сокобању, основним правцем село Горњи Крупац село Црна Бара и, 4. јула увече,
стигла на простор села Поружнице и Бована, гдје је Штаб
Дивизије добио обавјештења, да се четничке снаге, укупне
јачине око 4.000 људи, налазе на простору сјеверно од Сокобање, и то: Тимочки корпус у рејону села Трубаревца и
Врбовца, Млавски корпус у селу Реснику, Крајински корпус
у Белом Потоку и Делиградски корпус код Сокобање. 27 Пошто је прикупио податке о четничким јединицама Штаб Дивизије је одлучио да у току ноћи, између 4. и 5. јула, 9. бригада из рејона Поружнице нападне четнике у Трубаревцу, а
7. бригада на положају Врх (к. 569) — Брезовина (к. 506) и
код Врбовца, док је 14. бригада задржана у резерви позади
борбеног поретка 7. бригаде.
Напад је почео 5. јула око 3 часа ујутру. Развила се
жестока борба. Четници су пружали жилав отпор, уз честе
противнападе, ради чега је Штаб Дивизије, око 11 часова,
увео у борбу 14. бригаду против четничких снага у Трубаревцу. Борба је непрекидно трајала све до 16 часова. Изложени снажном нападу јединица 23. дивизије, четници нијесу
могли да се одрже, те су се преко села Трговишта и Шарбановца ужурбано повукли у правцу Бољевца. У овим борбама, непријатељ је имао 63 погинула, 84 заробљена и већи
број рањених четника, док је на страни јединица 23. дивизије
било осам мртвих и пет рањених бораца. 28 Након борбе, Дивизија је преноћила у селима Врбовцу, Жучковцу и МужинЧУПослије дводневног одмора Дивизија је, 8. јула, са 9.
бригадом у претходници, извршила покрет у правцу Кучаја,
основним правцем Јошаница-Рудине (к. 796) и по доласку на
жељезничку пругу узаног колосјека Параћин—Зајечар, предузела њено рушење на дијелу између Суваје и Лукова. Тиме је, за извјесно вријеме, прекинута најкраћа жељезничка
веза између Великоморавске и Тимочке долине, од посебног
значаја за њемачке окупационе снаге, јер су њоме извлачили
рудно богатство Тимочког басена. Због тога је четничка Ве27
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ликоморавска група корпуса, хитно упутила одред јачине
око 500 четника, са задатком да са простора село Горња
Мутница-Честобродица спријечи продор 23. дивизије према
Великоморавској долини. 29
Послије краћег одмора у Кривом Виру, 14. јула у 3 часа, Дивизија је почела наступни марш у правцу Горње Мутнице, у намјери да нападне и разбије одред Великоморавске
групе четничких копуса. У оштрој борби на простору Гола
коса —Здравче (к. 701), 9. и 14. српска бригада су потукле
четнички одред и одбациле га преко села Извора и Доње
Мутнице ка селу Плани. У овом сукобу заробљена су 22 четника.
У таквој ситуацији, а нарочито подстакнут поразом
одреда Великоморавске групе корпуса на простору Горње и
Доње Мутнице, четнички командант Србије генерал Мирослав Трифуновић је издао директиву свим четничким корпусима у источној Србији за концентрични напад на 23. дивизију прецизирајући сваком од њих правце напада. Истовремено је замолио команданта бугарске 22. пјешадијске дивизије да садејствује четничким снагама у овом нападу. Уједно
је од њемачког командовања добио помоћ у оружју и муницији, која је из Параћина, преко Плане и Витошевца, пребачена на планину Буковик.
Продором 23. дивизије и политичким дјеловањем њених
јединица, иако на кратко вријеме, на јужном простору Кучаја, разбијена је окупаторско-квислиншка и четничка власт у
селима. И овдје је народ радосно дочекао 23. дивизију. Симпатије према НОВЈ у широким слојевима народа још више
су порасле, о чему свједочи и добровољно приступање у јединице 9. српске бригаде једног батаљона четничке Бољевачке бригаде, јачине око 70 људи са командантом Тихомиром Николићем Тићом на челу, иначе од раније познатим
сарадником НОП-а, кога су четници присилно мобилисали. 30
Због честих борбених дејстава, које је у то вријеме водила 23. ударна дивизија, у њеним јединицама појавила се
оскудица у пушчаној муницији, као и потреба за попуном
оружјем и другим ратним материјалом. Ради тога је, преко
29
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Енглеске војне мисије при Штабу Дивизије, затражена од
Савезника помоћ у ратном материјалу. У складу с тим, Дивизија је 15. јула извршила померање на простор Јошаница—
Врмџа, гдје су, сјутрадан, транспортни авиони дотурили тражени ратни материјал. Истога дана, у Дивизију је стигао Теренски партизански батаљон (одред) ОК КПЈ Ниша са 430
наоружаних бораца за попуну јединица 23. дивизије, од којих
је највећи број био са простора Ниша, а око 80 из рудника
бакра Бор, које је довео Слободан Босиљчић , партијско-политички радник у Бору. Десетак бораца дошло је из Београда. Овим новим људством попуњене су све три бригаде.
У међувремену, незадовољни и забринути дотадашњим
резултатима борбе против 23. дивизије, четници су извршили обимне припреме за велики концентричан напад на Дивизију на простору Јошаница—Буковик. Напад је почео 17. јула
у 17 часова. Са сјевера и сјеверистока нападао је Тимочки и
Крајински корпус према Јошаници, гдје се налазила 14.
српска бригада, а са сјевероистока и истока Књажевачки и
Млавски корпус према Говедаришту и Влашком селу, гдје
су им се успјешно супротставиле јединице 9. српске бригаде.
У борби до касно у ноћ, 9. и 14. бригада, су успјеле да потисну четничке снаге према истоку на простор Голе главице
(к. 733) и ка сјеверу до Козачког гроба (к. 728).
Ујутро 18. јула, четничке снаге поново су кренуле у напад на читавом простору Јошаница—Говедариште—Врмџа—
Влашко село. Девета и 14. бригада узвратиле су противнападом. Нешто касније, уведена је у борбу и 7. српска бригада,
док је 14. бригада извучена у дивизијску резерву. Жестока
борба трајала је све до 12 часова, када су 7. и 9. бригада у
снажном налету успјеле да избију на Голу главицу (к. 733) и
до Шарбановца, одбацивши четнике у шири рејон Бољевца.
Да би омогућили несметано повлачење четничких корпуса
и ометали јединице 23. дивизије у узастопном гоњењу противника, бугарски авиони су из ваздуха митраљирали дијелове 23. дивизије затечене на простору Шарбановац—Гола планина, али без неких значајнијих резултата.
У овим дводневним борбама на простору Јошаница—
Говедариште—Врмџа, четници су претрпјели озбиљне губитке, а нарочито Књажевачки корпус и његова Тимочка
бригада. Четници су имали 25 мртвих и преко 160 заробљених
четника, од којих је педесетак добровољно ступило у једини-

це 23. дивизије, док је заплијењено преко 100 пушака и четири пушкомитраљеза. 31
Након борбе, у којој је имала једног погинулог борца,
23. дивизија се размјестила у рејону Шарбановац—Николинац—-Сесалац.
Сазнавши за овај пораз четничких корпуса генерал Мирослав Трифуновић упутио је потпуковнику Велимиру Пилетићу, који је руководио наведеном операцијом, телеграм у
коме је, поред осталог, тражио:
„Извршите хитно преформирање. Паничаре и кукавице
стрељајте почев од старешина. Није требало олош водити
већ борце. Хитан рад на овом терену неопходан због комбинација Врховне команде, која непрекидно ургира, јер је цео
рад по њеном плану укочен. 32
У то вријеме одвијала се раније припремљена заједничка операција њемачких, бугарских, бјелогардијских, недићевско-четничких снага на слободну територију НОВЈ у Топлици и Јабланици. У вези с тим, Главни штаб НОВ И ПО
Србије, 21. јула, наредио је Штабу 23. дивизије да што опсежније и упорније развије дејства својих јединица на ширем
простору источне Србије и на тај начин снаге окупатора и
домаћих квислинга у овом крају Србије вежу за себе и не
дозволе им да се ангажују у операцијама на слободну територију у Топлици и Јабланици. 33
Сјутрадан, 22. јула, ради подршке четничким снагама у
Сокобањској котлини, бугарска 22. пешадијска дивизија покренула је своје дијелове из Књажевца према селу Бучју и
Вини, док су снаге Тимочког корпуса напале борбена обезбјеђења 7. српске бригаде на положајима Обли дел (к. 812),
к. 680 и к. 676, али су одбијене и натјеране на повлачење ка
Влашком пољу, гдје су их прихватиле њемачке и бугарске
окупационе снаге. 34
Из покрета бугарских снага из Књажевца до Бучја и
Вине, те присуства четничког Тимочког корпуса у рејону
источно од Рујишта и Влашког поља, Штаб 23. дивизије је
31
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закључио да је намјера бугарских снага да запосједну планински предио Слемен (тт 1098) и Крстатац (к. 1069), ради
садејства четничким снагама у Сокобањској котлини и конценгричног напада на 23. дивизију. Да би то спријечио,
Штаб 23. дивизије је хитно упутио 14. српску бригаду да запосједне положаје на Слемену и Крстацу.
За то вријеме, 9. бригада је већ била стигла у рејон
села Зубетинца у намјери да се пребаци у долину Белог Тимока, с тим да развије дејства према Зајечару и Књажевцу
у циљу развлачења непријатељских снага и слабљења њихових дејстава према главнини 23. дивизије. На том простору
је Штаб 9. бригаде, 21. јула, формирао нови Бољевачки теренски партизански батаљон (одред) јачине 120 бораца (командант Миодраг Цојић, политички комесар Милан Узелац,
замјеник команданта Милан Будимир, помоћник политичког
комесара Душан Витас и омладински руководилац Естернели Јаковљевић Зорка). Батаљон је обезбијеђен са довољно
оружја и муниције и, истог дана увече, упућен ка Ртњу, ради
извођења борбених акција у сливу Црног Тимока. Батаљон
се, неки дан касније, пребацио на простор планине Малиника, у атаре села Злот и Подгорац. 35
Одмах пошто су посјеле положаје на Слемену и Крстацу, јединице 14. српске бригаде биле су нападнуте жестоком
артиљеријском и минобацачком ватром са ватрених положаја у рејону Влашког поља, затим је дошло и до напада бугарске пјешадије, која је наступала од Бучја ка Слемену. Такође је услиједио и напад четника са правца Влашког поља.
Развила се жестока борба у којој су 7. и 14. српска бригада
зауставиле бугарску пјешадију на линији Влашко поље—Рујиште, а четнике натјерали у панично бјекство према сјевеРУ-36
У међувремену, у рејону села Зубетинца, Штаб 9. бригаде је обавијештен да се од Књажевца, преко Вине, Големог кремена и Орешца ка Слемену и селу Читлуку крећу
извјесне снаге бугарске 22. пјешадијске дивизије. Због тога
је 9. бригада привремено одустала од даљег покрета ка Тимоку и упутила се у правцу Слемена да би посјела положај
на Седлици (к. 891). У јеку најжешће борбе 7. и 14. бригаде
35
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на правцу Влашко поље—Рујиште, 9. бригада је из позадине
напала у Влашком пољу колону од десетак бугарских камиона и заплијенила четири камиона са муницијом и другим ратним материјалом. 37 Послије ове борбе, 9. бригада се, у ноћи,
између 22. и 23. јула, пребацила на планину Тупижницу и на
њеним источним падинама, у атару села Кожеља, 24. јула,
формирала теренски Тимочки партизански батаљон (одред),
састава три чете јачине 120 бораца, комплетно наоружаних
потребним пјешадијским наоружањем. За команданта је
одређен Добривоје Божић, за политичког комесара Бранко
Митровић, за замјеника команданта Миодраг Милошевић,
за помоћника политичког комесара Мирко Петровић Славко, за омладинског руководиоца Обрен Маринковић и за интенданта Гавра Миленковић. Батаљон је одмах извршио покрет на простор источно од Белог Тимока, односно у рејон
села Зуница и манастира Св. Петар. Истовремено, 9. бригада се померила у село Врбицу и Боровац, одакле је, 25. јула,
прешла у рејон села Малог Извора.
Послије жестоких борби 7. и 14. бригаде код Влашког
поља и Рујишта, Штаб 23. дивизије, с обзиром на јак застор
бугарских и четничких снага на том простору, процијенио је
да би даљи продор Дивизије тим правцем на простор сјеверно од комуникације Зајечар—Бољевац—село Луково, изазвао озбиљне губитке у људству, а можда и општи неуспјех.
На основу такве процјене, он је одлучио да своју ранију замисао изврши заобилазно преко Девице, западно од Сокобање, а потом скретањем на сјевер према планинском простору Кучаја. Да би јединице ноћу стигле у предио шума планине Девице и тако избјегле активност непријатељске авијације, главнина Дивизије, без 9. бригаде, по паду мрака, 22. јула, извршила је марш и у свануће, 23. јула, стигла на Девицу
у рејону Големи скокар (к. 1100) — Мањин камен (к. 1186),
гдје се размјестила.
Због непрекидних борби и покрета у току протеклих 48
часова, борци нијесу имали времена ни за исхрану ни за одмор, те су на Девицу дошли веома исцрпљени. Иако гладни,
чим су стигли, сви су, сем оних на борбеном обезбјеђењу,
поспали, али не задуго, јер их је глад, ипак, из сна тргла и
пробудила. Немајући на том мјесту, удаљеном од људских
37
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насеља, ништа за исхрану борци су са младих букових стабала ножем љуштили кору и са голих стабала стругали кашу
и јели. Тако су колико-толико заварали глад. И поред тога,
борци су се, и после таквог одмора, осјећали спремни за
борбу.
Боравак на овом простору штабови батаљона и команде чета искористили су да анализирају протекле борбе и покрете и да извуку поуке за наредна дејства са којима ће се
сретати. Истовремено су Штаб Дивизије и штабови бригада
разматрали питање даље активности Дивизије. Донијели су
одлуку за њен покрет, без 9. бригаде, преко планине Рожња
према сливу ријеке Црног Тимока. Одатле је требало развијати дејства и ка долини Велике Мораве, управо ка Варварину, Параћину и Ћуприји у циљу разбијања четничких снага
на том простору и помоћи теренским партијско-политичким
радницима на јачању НОП-а.

Велика побједа на Буковику
У то вријеме, распоред четничких и бугарских снага
припремљених за дејства против 23: дивцзије био је слиједећи: 103. пјешадијски пук бугарске 22. дивизије на простору
Слемен (тт 1098)—село Читлук у намјери да наступа преко
Сокобањске котлине према Буковику; Тимочки, Млавски и
Крајински четнички корпус на простору Ртањ—село Рујиште, спремни за покрет правцем село Шарбановац — Гола
планина—Буковик; 38 Књажевачки четнички корпус и
Сврљишка четничка бригада на простору села Скробнице,
Васиља и Зоруновца, усмјерени према 9. српској бригади и
Тимочком партизанском батаљону у сливу ријеке Белог Тимока; Чегарски четнички корпус у покрету од села Матејевца према Крављу, односно на простору Девица—Озрен; Великоморавска група четничких корпуса, која је, 19. јула око
21 час, стигла на простор Буковика — посјела је његове југоисточне и источне падине 39 , и то: Иванковачки корпус на
линији Козара (к. 759) — Дуги део (к. 636), Ресавски корпус на линији Свињски део — Горуњак (к. 658) и Варварин38
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ски корпус са Тимочком, Беличком и Моравском бригадом
у другом ешелоиу у рејону Козара (к. 759) — Букова пољана
(тт 893), с тим да затвара правац ка селу Пардик, односно
Ражњу. Иза другог ешелона налазиле су се летеће бригаде
са задатком да се употријебе на најосјетљивијим правцима и
у најодсуднијим тренуцима, као и да контролишу држање
људства у које нијесу имали довољно повјерења.
Четничка врховна команда и четнички командант за источну Србију генерал Мирослав Трифуновић су Великоморавску групу четничких корпуса, као најмногобројнију и најбоље наоружану групу, намјеравали користити на најосјетљивијим и најистакнутијим задацима у својим плановима. Из
тих разлога и употријебили су је против 23. дивизије на простору Буковика, чворног објекта на правцу који води из долине Велике Мораве у источну Србију.
Бројно стање четничке Великоморавске групе корпуса
било је око 5.000 људи, од којих око 1.500 активних четника,
углавном у саставу летећих бригада 40 , и око 3.500 присилно
мобилисаних, од којих је већина на Буковик стигла без оружја и ту наоружана оружјем добијеним, тих дана, од Њемаца
и Српске државне страже. 41 Кад се овом бројном стању четника дода и око 3.000 војника бугарске 22. дивизије, који су
се налазили нешто даље од Буковика, али спремни за напад
на 23. дивизију и садејство Великоморавској групи четничких корпуса на Буковику, онда је против 7. и 14. бригаде 23.
дивизије укупно ангажовано око 8.000 наоружаних људи,
скоро десетоструко више од борбене снаге јединица 23. дивизије.
Конфигурација терена на Буковику, нарочито његов
гребен од к. 639 на сјевероистоку гребена до Букове пољане
на југозападном крају, веома је погодна за фортификацијско
уређење и организовање одбране. Великоморавска група
четничких корпуса, у току четири дана прије борбе на Буковику, неометано је искористила вријеме и уређивала за одбрану гребен и његову позадину: ископани су и маскирани
ровови и уређене отпорне тачке по фронту и по дубини, повезујући их траншејама, уклоњено је и растиње испред њих
40
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ради боље прегледности и ватреног дејства. На планини
Рожњу, на Великом врху (к. 893) и Бељевини (к. 711), истурена су јача борбена обезбјеђења. Испред њи\упућиване су
извиђачке патроле ради обезбјеђења од изненађења, као и
посебни извиђачки одреди, који су крстарили простором
према Алексинцу, Сокобањи и Ртњу, ради благовременог
откривања покрета јединица НОВЈ. 4 2
О свему томе, као и јачини непријатељских снага на
Буковику, Штаб 23. дивизије није имао податке, због чега је
оперативна ситуација Дивизије, са укупним бројним стањем
7. и 14. бригаде од око 830 наоружаних бораца, била још
неповољнија.
У поподневним часовима, 23. јула, са простора Девице,
23. дивизија са 14. бригадом на челу, извршила је марш
основним правцем Оштра чука (к. 1074) — село Ресник, западно од Сокобање. Одатле је, у току ноћи, по магли и киши, скренула ка сјеверу, правцем западно од села Трубаревца и Врбовца и, 24. јула, у свитање стигла у рејон Струкалског врха (к. 646), сјеверно од села Рујевице, гдје је Штаб
Дивизије од чобана добио обавјештења да се на Буковику
налазе јаче четничке снаге.
Око 6,30 часова, 24. јула, патрола 2. батаљона 14.
српске бригаде, извршила је препад на четничку предстражу
у рејон к. 639 на сјеверном крају гребена Буковика и том
приликом убила четири и заробила четири четника. Немајући повјерења у обавјештења добијена од заробљених четника а и не знајући колика је стварна јачина четничких снага
на Буковику, Штаб 23. дивизије је наредио 2. батаљону 14.
бригаде, да од к. 639 даље гони четнике и да овлада Буковиком. Међутим, у свом даљем наступању 2. батаљон 14. бригаде дочекан је јаком митраљеском и пушчаном ватром са
положаја у рејону Дугог дола (к. 636) и са к. 835. У том
моменту подигла се магла и терен се рашчистио, што је, за
одбрану четника, створило повољнију ситуацију и омогућило
им да јаком ватром из свих оруђа зауставе даље наступање
2. батаљона 14. бригаде.
У таквој оперативној ситуацији, а у намјери да појача
темпо наступања и да што прије овлада значајном котом 835
на гребену Буковика, Штаб 14. бригаде увео је у борбу и 3.

батаљон, а потом, око 8 часова, и 1. батаљон. У снажном
налету батаљони 14. бригаде успјели су да овладају к. 639 и
да продру у неке ровове у рејону Дугог дола. Међутим, четници су хитно убацили у борбу нове снаге, те су из ровова
и отпорних тачака, уређених од камења, дрвета и земље,
жестоком митраљеском и пушчаном ватром и ручним бомбама, присилили батаљоне 14. бригаде да напусте заузете
ровове у Дугом долу, наневши им, у току повлачења, озбиљне губитке у људству.
Пошто је процијенио да би одуговлачење борбе на Буковику било у интересу четничких снага — а, такође, и у
корист бржег доласка 103. бугарског пука, који се са Слемена и из Влашког поља већ припремао за покрет ка Сокобањској котлини и Буковику — Штаб 23. дивизије увео је у напад и 7. српску бригаду са задатком да дејством, преко к.
639 ка Горњаку (к. 658), разбије и протјера четничке снаге
са Буковика. 43 Напад 7. и 14. бригаде четници су дочекали
жестоком ватром из свих оруђа и ручним бомбама, због чега
су борци обе бригаде, на достигнутим положајима, били
привремено приковани за земљу. Њихова ситуација још више је отежана услед дејства бугарске артиљерије из рејона
села Бована. У тако сложеној ситуацији, Штаб 23. дивизије
био је принуђен да, око 13 часова, употријеби и своју резерву 1. батаљон 7. бригаде, али ни то није побољшало положај
Дивизије.
Око 16,30 часова, штаб четничке Великоморавске групе корпуса убацио је у борбу и свој други ешелон. У 17 часова, косама сјеверно од села Мозгова, са бучном блех музиком, пристигао је и четнички Делиградски корпус. Он је,
преко Букове пољане према Свињском долу, заједно са другим ешелоном Великоморавске групе корпуса, снажно напао јединице 23. дивизије и угрозио лијево крило 14. бригаде. Дошло је до борбе прса у прса. Упркос томе што се борбена ситуација јединица 23. дивизије из часа у час компликовала и погоршавала, а губици повећавали, њихов борбени
поредак није попустио. Напротив, стално се задржавао на
достигнутим положајима. И баш у тренутку најжешћих окршаја, у јединицама 23. дивизије понестало је муниције, па је
Штаб Дивизије наредио хитно прикупљање муниције и руч-

них бомби преосталих код рањених бораца, што је, донекле,
ублажило оскудицу. Истовремено је, ради растерећења јединица у борбеном поретку и због сигурности рањеника, под
руководством политичког комесара Дивизије Крсте Филиповића и политичког комесара 7. бригаде Ђура Златковића,
хитно извршена евакуација рањеника ка планини Рожњу.
Од ураганске ватре митраљеза, пушака и бомби, борбено поприште на Буковику, непрекидно је пламтјело. Урнебесна грмљавина се претакала по шумама, јаругама и бреговима Буковика, Бељевине и Рожња. Узастопни јуриши и
контрајуриши четничких корпуса и јединица 23. дивизије, с
часа на час, ломили су борбене редове. Борци 23. дивизије
и четници, без предаха, насртали су једни на друге. И крв
на Буковику је лопила, главе падале, животи нестајали.
Рат је ужас! Кад своје браниш — нужан је! И оправдан.
О високом моралу бораца 23. ударне дивизије у овој и
другим борбама, између осталог, говори и случај борца 2.
чете 3. батаљона 7. бригаде Пејчина Дојчиновића и болничарке Зоре Николић:
„Тридесетогодишњи Пејчин Дојчиновић, земљорадник
из села Брода, оставио је вишебројну породицу, од које и
једно дете на путу да се роди, и добровољно ступио у редове,
7. српске бригаде маја 1944. године" — пише тадашњи политички комесар 2. чете Саво Стојановић. „У жестокој борби
са бугарском окупаторском војском 30. јуна 1944. на Варничком врху, западно од Књажевца, Пејчин је био рањен у
ногу. Иако није могао да пешачи, није дозволио да га евакуишу на лечење у позадину, него се задржао у батаљонској
комори. У жестокој борби на Буковику 24. јула 1944. године, иако још није био прездравио од ране, Пејчин је добро
рамајући на рањеној нози са друговима јурнуо у борбени
окршај. На опомене и одвраћање другова и старешина чете,
Пејчин је одговорио:
Од када сам добровољно ступио у редове бригаде, у
свим досадашњим борбама заједно са вама сам био, па и у
овој борби нећу да изостанем, макар се из ње жив не вратио.
Са осталим борцима његове чете, Пејчин је јурнуо на
четнике. Митраљески рафал, између осталих, ни Пејчина
није мимоишао, изрешетао га је. Излажући очитој опасности свој живот, покушај храбре болничарке Зоре Николић
из Неготина, да га рањеног из стрељачког строја извуче и

превије, био је узалудан — Пејчин је већ био издахнуо. И
Зора је у том покушају да њега спаси била рањена."
Озбиљну препреку у окончавању борбе на Буковику у
корист јединица 23. дивизије, представљао је рејон између
кота 835. и 639. На том положају налазило се командно мјесто штаба Великоморавске групе корпуса, које је било добро утврђено и брањено аутоматским оружјем. Уз то је терен био покривен ниским растињем и ријетким буковим стаблима, опасаним бршљеном и другим паразитским биљкама,
и тиме обезбијеђен од уочавања циљева на њему, прије јуриша јединица 23. дивизије. О томе у својим сјећањима Ратко
Анђелковић, обавјештајни официр 2. батаљона 7. српске
бригаде, наводи:
„Највеће сметње у заузимању истакнуте к. 835 на гребену Буковика, чинило нам је утврђено митраљеско гнездо на
безименом вису између кота 835 и 639, одакле су нас митраљезима тако жестоко тукли, да наши батаљони и батаљони
14. бригаде, који су били подишли четничким положајима,
главе са ледине нису могли да подигну.
Наша минобацачка чета, дејством својих оруђа, није успела да то митраљеско гнездо неутралише. У међувремену,
командир минобацачке чете Бранислав Стефановић Зајац,
дошао је на идеју — попео се на оближње високо крошњато
дрво, одакле је као на длану видео цео простор између кота
839 и 639 на гребену, па и то митраљеско гнездо на безименом вису. Међутим, пажњу му је привукло трчкарање четника на к. 835, те је претпоставио да је то командно мјесто
неког четничког штаба. Преко свог помоћника Ђура Анђелковића, као навигатора, помогао је Валтеру, нишанџији на
минобацачу, да са другом испаљеном мином у парампарчад
разбије командно место на к. 835. Том приликом од мине је
погинуо командант Великоморавске групе четничких корпуса генералштабни пуковник бивше Југословенске војске Синиша Терзић, кога је по фамилијарној фотографији, коју су
наши борци нашли у Терзићевом новчанику, препознао командат 23. дивизије Радован Петровић, јер је пре рата са
Терзићем заједно на служби био у Сарајеву."
Том приликом су, према извјештају генерала Мирослава Трифуновића, четничког команданта Србије, од 26. јула
1944, поред Терзића погинули и начелник штаба Великоморавске групе корпуса мајор Драгослав Ивовић и два коман-

данта батаљона, вјероватно капетан прве класе Константин
Богдановић и разервни поручник Аврам Тодоровић, као и
резервни поручник Петар Бизетић, идеолог у Раваничкој
четничкој бригади и још неколико четника, који су се затекли на командном мјесту. 44
Уништење командног мјеста на к. 835, као и погибије
команданта и начелника штаба Великоморавске групе корпуса, имали су веома велики утицај на пад морала четничких
снага на Буковику. У ствари, то је био почетак осипања њихових редова и напуштања положаја, које се претворило у
безглаво бјекство преко Букове пољане према селима Мозгову, Црном калу и Пардику, гдје су их сељаци погрдним
називима дочекивали, а понеког од њих и умлатили.
Послије борбе, узбуђени официри Савезничке војне мисије, срдачно су се поздрављали са члановима Штаба Дивизије, штабова бригада и батаљона, и честитали им на храбрости и побједи, а ш е ф Мисије капетан Сенди Гленд, уз
поздрав на француском језику, је нагласио:
— С' е1аП ипе §гапс1е ђа1аП1е е( ипе §гап<Је ујсимге./Ово
је била велика битка и велика побједа.
Након бјекства четничких снага са Буковика, у муклој
ноћној тишини, кад-тад негдје у шуми, некоме се откачи и
кратко гракне усамљени митраљески рафал. Са треском,
кроз густу стољетну шуму загрми. Грмљавина се злокобно,
од јаруге до јаруге, прелива и о њихове обале разбије. И
нестане.
А ујутро, 25. јула, у замагљеној планинској тишини,
борци 23. ударне дивизије, иако уморни, исцрпљени и изгладњели, од грмена до грмена на Буковику, као чили и одморни трчкарали су и брижно прикупљали своје погинуле
другове да им вукови свијетла тијела не би растрзали и јуначка срца поганили. Мукли ударци пијука и мотика тужно
су одзвањали у сурој планини и тврдој ледини: борци су погинулим друговима кућу градили. Извјестан број погинулих
бораца из околних села, родитељи или рођаци одвезли су
запрежним колима да их у родном крају сахране.
Ево шта је курир Штаба 23. дивизије, Борислав Недељ44
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Борба 23. дивизије и разбијање бројно јаких чешничких јединица на иланини Буковику 24. јула 1944. године.

ковић Боро, из Доброг Поља у Црној Трави, о борби на
Буковику у својим сјећањима записао:
„Тога дана јутро је било магловито. Пролазећи кроз Јошаницу и пењући се према планини Буковик нисам ни слутио што ће се све тога дана догодити и да ће се одиграти

велика битка, која је решила питање опстанка четника у источној Србији, па и шире.
Дивизија је напала четнике око 7 часова. Четници су
давали јак отпор, јер су имали добре стрељачке заклоне,
ровове и бункере фортификацијски уређене. Командно место Штаба Дивизије било је у самом борбеном поретку, иза
два или три подебља стабла. Веза између Штаба Дивизије и
7. и 14. бригаде била је само курирска. Ту смо и ми курири
имали врло сложен и тежак задатак. Букова пољана је терен
са ниским растињем, те смо морали све прелазити погнуто
и пузећи.
Борба се све жешће распламсавала, рањеника све више
и наша носила са р^.-^ницима стално су била у покрету. Ми
курири стално смо трчкарали између штабова батаљона,
бригада и Дивизије, јер се ситуација из часа у час мењала, а
била је паклена врућина. Нарочито у поподневним часовима
била је веома критична ситуација, а то закључујем по томе
што ми је командант Дивизије Радован Петровић наредио
да отрчим до превијалишта, где је била смештена и Енглеска војна мисија, коју је обезбеђивао један вод, да пола вода
изађе на положај. Не могу никада заборавити друга Стојана
— презимена се не сећам — из Калне код Црне Траве, који
је био под поштедом, јер је био болестан и налазио се код
превијалишта. Хтео је на силу да са том половином вода
иде у борбу. Одвраћали смо га и није послушао него је рекао: „Идем да убијем бар још једнога". За један сат док сам
дошао код Штаба 7. бригаде рекли су ми да је погинуо.
Предвече, наши су јуриши били јачи и јачи и, захваљујући свести и самоиницијативи старешина и бораца, четници
су били немоћни да издрже и морали су капитулирати. Битка је завршена око 21 час, а ми смо наставили са сакупљањем наших погинулих и сахрањивали их. Не знам колико
сам пута те ноћи прошао Буковом пољаном и колико лешева прескочио. Кад сам се око поноћи нашао код превијалишта, нашао сам мртвог друга Чедомира Виденовића из Доброг Поља.
Ујутро, 25. јула, био је леп и сунчан дан, а за нас радостан и због извојеване победе, а тужан због 43 погинула друга. Најтужније је било када смо на штабским коњима товарили оружје погинулих и тешко рањених другова.

Ујутро је дошао народ из села Мозгова и Црног Кала
да нам честитају на победи. Донешеном храном и разним
ђаконијама добро су нас нахранили."
У борби на Буковику, четничка Великоморавска група
и Делиградски корпус, према њиховим подацима, и подацима Српске државне страже, имали су око 150 мртвих четника. Међутим, према неким истраживањима по завршетку рата, утврђено је да су четници у овој борби имали знатно
веће губитке: 260 погинулих, око 300 рањених и око 160 зароб чених. Заплијењено је: шест тешких и четири противав•1снск
митраљеза, 20 пушкомитраљеза, пет минобацача
81 тт -»{ о 300 пушака, велика количина пушчане муниције
и двије ^адио-станице, затим око 5.000 комада хљеба, 200
килограма масти, 1.500 килограма шећера, 50 килограма цигарета, 22 јахаћа и товарна коња, као и неколико волова
спремљених за клање. 45
Пораз Великоморавске групе корпуса и Делиградског
корпуса на Буковику, дјеловао је веома поразно и на све
друге четничке формације, што је, у ствари, значило почетак слома укупне четничке организације у источној Србији
и стварање повољних услова за коначно ослобођење овог
дијела Србије.
Свакако, у овој побједи главнина 23. дивизије — 7. и
14. бригада — много је допринијела. Веома значајну улогу
имала је и 9. српска бригада која је — у то вријеме, у долини
Белог Тимока, виталним дејствима према непријатељским
гарнизонима у Зајечару и Књажевцу, све до завршетка борбе на Буковику — везивала за себе бугарски 103. пук, задржавајући га на простору Влашко поље—Зубетинац, затим
одред Српске државне страже у Бољевцу, као и четничке
јединице на том простору, и тако их спријечила да стигну на
Буковик и да из позадине нападну главнину 23. дивизије.
И губици 23. ударне дивизије, у борби на Буковику, били су знатни: 43 погинулих и 68 рањених бораца и старјешина. Од тога, 7. српска бригада је имала 12 погинулих, а међу
њима помоћник политичког комесара батаљона Милован
Петровић из Црвене јабуке, срез Бабушница и политички
45
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комесар чете Јоца Тополчевић, из црнотравске Калне, као
и 20 рањених. 46 Четрнаеста српска бригада је имала 48 рањених, а међу њима команданти батаљона Светислав Милојковић и Ђуро Красуља Кордунац, помоћник политичког комесара 2. батаљона Никола Ћулум и још шест четних руководилаца; 31 погинулог, међу којима помоћник политичког комесара Бригаде Светозар Прибић Илија, политички комесар
1. батаљона Јован Стефановић Лабуд, политички комесар
2. батаљона Љубомир Гојковић Гојко, омладински руководилац 2. батаљона Јелена Лаловић Тина и још девет четних
руководилаца. 47
Лакши рањеници, који су и поред рана могли да издрже
марш и друге тешкоће, задржани су на лијечењу у својим
бригадама. Тешки рањеници, с обзиром да Дивизија није
имала могућности да их у покрету собом преноси, склоњени
су, са обезбјеђењем потребног броја бораца и болничара 7.
бригаде, у скровитим рејонима шуме на Буковику. Одатле
су их мјештани села Мозгова и Црног Кала, запрежним колима, одвезли и, уз помоћ чланова ОК КПЈ Ниша, смјестили на лијечење и опоравак код сарадника НОП-а у селима
Брадарцу, Вукашиновцу и Делиграду. Након претреса шуме
на Буковику, 26. јула, батаљон 103. бугарског пука, упао је
у Мозгово и Црни Кал и извршио претрес кућа и пљачку,
захтијевајући од сељака да одају партизанске сараднике. У
томе нијесу имали успјеха!
О свему доживљеном, као тешки рањеник на Буковику,
Ратомир Милетић, борац 7. српске бригаде, прича:
„У поподневним часовима, 24. јула, на Буковику тешко
сам рањен у главу — метак ми је десно око избио. Нека
болничарка ме преко рањеног ока превила, али и са другим
оком тешко сам око себе околину назирао. Ужасне болове
сам трпео. Ноћ сам у планини провео у неком шипражју,
где су ме другови по рањавању склонили. Сутрадан, у поподневним часовима, са осталим рањеницима пренет сам у Мозгово, где су нас позадински радници прихватили и по кућама разместили.
Тек што се наредног дана разданило, у селу је настала
узбуна и трка људи, жена и деце — рекоше да су Бугари
46
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ушли у село. Народ је село напустио и на све стране се разбежао, тако смо ми рањеници скоро сами остали у кућама
где смо смештени. Након кратког времена напустих кућу у
којој сам био смештен, спустих се у корито неког потока,
који је непосредно поред куће протицао и полако газећи воду до колена, низ поток кренем. Међутим, ускоро чух галаму бугарских војника и вратим се натраг, па уз поток пођем
према шуми и планини. На једном пропланку наиђем на запуштену воденицу и брзо се увучем испод њеног воденичког
камена. Након кратког времена стиже и неколико бугарских војника, отворише врата воденице, прегледаше и вратише се. Испод воденичког камена остао сам цео дан.
У први сумрак до воденице дође нека девојка, позадински радник из села, која је по свему судећи пратила моје
кретање. И огласи се: „Јеси ли жив друже? Изађи ако можеш — нема Бугара, отишли су. Пошто ништа у селу нису
нашли сумњиво, а наши сељаци ништа им казали нису, неке
су тукли, малтретирали и хапсили. Кад су пошли запретили
су им да ће се вратити и све побити ако не кажемо који су
сељаци партизански сарадници и јатаци."
Испод воденичког камена једва сам се извукао, сав укочен, доста искрварио и потпуно малаксао. Глава ми се као
буре надула. Мислио сам да ће се распукнути. А болови
неиздрживи. Тешко сам се на ногама држао. Девојка ме
држала испод руке и једва до села довукла и сместила у кућу
неког домаћина, где сам добио доста топлог напитка и хране, те се мало окрепио. Међутим, није дуго потрајало, ето
ти поново бугарске војске у село и разместише се по кућама.
Брзо сам се стрпао у забачени угао дворишта и покрио неком застарелом травом. Чуо сам како се бугарски војници
дерњају на сељаке, прете им и наређују што за јело да им
зготове. После јела, све што су у кућама нашли и што су
могли са собом однети опљачкали су и отишли. По њиховом
одласку домаћин ме потпуно изнемоглог у кућу увео.
У Мозгову сам остао три дана. У свакој кући у којој
сам био смештен пазили су ме, чували и хранили као рођеног сина. А није ме то изненадило, јер сам од другова знао
да је то село од првих дана окупације било наше — партизанско.
Из Мозгова су ме позадински радници одвели у Вукашиновац, такође партизанско село и сместили у кућу дома-

ћина Радета Маринковића, где сам остао на лечењу и опоравку скоро месец дана. Кад преко дана домаћа чељад оду
у поље да раде, стара мајка ме као стражар чува и пази.
Нико у селу није знао да сам у тој кући, иако је цело село
наше партизанско. У овој кући, након неколико дана по доласку, по први пут ме прегледао, рану очистио и стручно
превио лекар, кога су позадински радници довели из Ниша.
Тад је лекар наредио да ме пошаљу на слободну територију
на лечење, те су ме позадински радници пребацили до Сокобање, одакле сам после неколико дана са осталим рањеницима авионом превежен у Италију на лечење."
Око 21 час, 24. јула, по завршетку борбе на Буковику,
23. дивизија се повукла према Рожњу и размјестила на преноћиште у рејону јужно од Великог врха (к. 893). Тешке
борбе, од раног јутра до касно у ноћ, веома су замориле и
исцрпле борце, те су, иако је планински ваздух био доста
прохладан, зачас поспали. А ујутро, око 9 часова, 25. јула,
стигли су делегати из околних села, међу којима је било и
родитеља бораца 23. дивизије, да борцима и старјешинама
честитају на великој побједи против озлоглашене Великоморавске групе корпуса. Такође су дошли и теренски партијско-политички радници из Алексиначког, Сокобањског и
Ражањског среза, као и неколико чланова ОК КПЈ Ниша.
Из Мозгова и Црног Кала дошла је повећа група сељака и
сељанки са десетак запрежних кола пуних погача, печеног
меса, пите, сира, кајмака, јаја, млијека и разних слаткиша.
Међу њима је било и родитеља неких погинулих бораца 23.
дивизије. Стигла је и повећа група дјевојака са завежљајима
дарова: џемпера, кошуља, гаћа, плетених чарапа, рукавица
и друге спреме. Сусрет мјештана са борцима 23. дивизије је
био изузетно дирљив и срдачан, а и пун суза и жалости за
погинулим синовима и браћом.

Нови успјеси
Послије растанка са тешко рањеним друговима, присутним народом из околних села и партијско-политичким радницима Алексиначког, Сокобањског и Ражањског среза, уз
њихове срдачне жеље: „Срећно двадесеттрећа", Дивизија је
и даље, без 9. бригаде, у поподневним часовима, 25. јула,

извршила марш и пребацила се иа сјевероисточне падине
планине Рожња, у рејону Равно клење (к. 705) — к. 709,
гдје се смјестила на преноћиште.
С обзиром да су борци у борби на Буковику утрошили
скоро сву муницију, потреба за њеним обезбјеђењем била је
од виталног значаја. У циљу да пронађе погодно и сигурно
мјесто за пријем авионске пошиљке ратног материјала, 26.
јула ујутро, Дивизија је извршила покрет према жељезничког станици Обрадова Столица, гдје је била нападнута митраљеском ватром из бугарских авиона, који су пратили и
обезбјеђивали покрет бугарског 103. пука према Буковику.
Том приликом у јединицама Дивизије рањена су два борца.
Затим је настављен покрет преко Кривог Вира, да би се, 27.
јула, прије подне, стигло на простор Кучаја и размјестило у
рејону Јаворских падина, гдје је, у току ноћи, посредством
Енглеске војне мисије при Штабу Дивизије, примљен авиотранспорт траженог ратног материјала. 48
За вријеме кратког боравка у овом рејону, партијско-политички радници су одржали у јединицама предавања са
темама: „Споразум Тито—Шубашић на Вису", „Односи Савезника, првенствено Енглеске и Америке, према НОВЈ и
уопште према НОП-у", „Односи савезника Америке и Енглеске према четничкој организацији Драже Михаиловића и
отказивање политичке и војне помоћи тој организацији због
трогодишње тијесне сарадње са Њемцима и Италијанима",
као и предавања о другим актуелним догађајима са којима
је борце требало упознати.
На тражење становника Кривог Вира, у току ноћи, између 28. и 29. јула, у селима Доњој Мутници и Извору, одржане су политичке конференције на којима су мештани
упознати са актуелоним политичким и војним догађајима.
Том приликом, најсиромашнијим сељацима подијељено је
платно падобрана из авио-транспорта ратног материјала добијеног од Савезника. 49
У зору, 29. јула, Дивизија је из ових села наставила покрет и након кратког марша размјестила се на простору Голо брдо (к. 705) — Дебела глава.
48
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У међувремену су се остаци четничке Великоморавске
групе прикупили у рејону села Плане и Доње Мутнице, источно од Параћина, гдје су предузели мјере за сређивање
својих поколебаних и десеткованих дијелова. При томе су
примјењивали и веома драстичне мјере: постријељали су све
оне за које су, било из којих разлога, сматрали да су подривали четнички покрет Драже Михаиловића, као и све сараднике НОП-а за које су сазнали.511 Истовремено је генерал
Мирослав Трифуновић припремао нови напад Млавског,
Крајинског и Тимочког четничког корпуса на простор Доња
Мутница—Криви Вир, ради уништења 23. дивизије. Напад
је отпочео 29. јула, око 12 часова, са разних страна, с тим
што су прво нападнуте предстраже на Дебелој глави. Затим
се развила жестока борба, која је, уз неколико узастопних
и неуспјелих четничких јуриша, трајала све до 16 часова,
када су 7. и 14. бригада извршиле општи противнапад, разбиле четнике и одбациле непријатеља према Горњој и Доњој
Мутници. У бежању четници су бацали са себе опрему која
им је у трчању сметала, као и оружје које су имали. Гоњење
потученог противника настављено је све до 17 часова, а затим је Дивизија извршила покрет до Великог Игришта (к.
829), гдје се смјестила на преноћиште.
Том приликом, четници су имали око 40 избачених из
строја, од којих су два заробљена. Заплијењено је око 20
пушака и десетак ранчева и торб ;а пуних муниције и хране. Јединице 23. дивизије су имале два рањена борца.
Ујутро, 30. јула, из рејона Великог Игришта Дивизија
је, са 7. бригадом на челу колоне, извршила покрет пољским путем поред рејона Мутав камен (к. 847) — Криви вир,
према долини Црног Тимока. У току марша, око 8 часова,
на борбена обезбјеђења и патроле 7. бригаде, са положаја
на Говедаришту отворена је митраљеска и пушчана ватра, а
ускоро затим из правца Савиних трла, почео је и напад
Млавског четничког корпуса. Штаб 7. бригаде хитно је интервенисао, истурајући према Говедаришту један батаљон
на к. 758, а главнину Бригаде према Млавском корпусу, док
је 14. бригада продужила покрет одређеним правцем. Међутим, и она је ускоро била нападнута из рејона Здравче (к.
50
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701) — Гола коса и са Виса (тт 873) од стране јединица четничког Тимочког корпуса и одреда Српске државне страже.
Пошто је из правца Сухог пландишта (к. 810) четнички Крајински корпус био запосео положај на Влашкој коси, то је
главнина 23. дивизије (7. и 14. бригада) била принуђена да
води тешку борбу у окружењу против око 3.000 четника,
жандарма, припадника Недићеве Српске страже, које су из
ваздуха подржавала два бугарска авиона. Јединице 23. дивизије су пружале изузетно снажан отпор бројно надмоћнијем
непријатељу. Жестока борба трајала је до пада мрака, када
су четници и жандарми, противнападом јединица 23. дивизије, били принуђени да се ужурбано повлаче на своје полазне
положаје.
Пошто је борба завршена, јединице Дивизије су се прикупиле и извршиле покрет до планинских колиба у рејону
Бела вода (к. 847) — к. 785. За то вријеме, 1. батаљон 14.
бригаде продужио је гоњење Крајинског четничког корпуса
све до линије Каменита вртача (к. 727) — к. 604, изнад Кривог Вира, и тек у зору, 31. јула, стигао на Белу воду.51
Цени се да су четници у току ове борбе имали 33 погинула и 27 заробљених. Заплијењено је двадесетак пушака,
четири пушкомитраљеза, пет аутомата, нешто муниције и
четири коња. Из јединица 23. дивизије погинула су четири,
а рањено је неколико бораца. 52
Првог августа, у раним јутарњим часовима, са простора
Бела вода — Липов врх (к. 821), 23. дивизија, без 9. бригаде,
извршила је даљи покрет преко села Лукова и, у поподневним часовима, стигла у рејон села Јошанице, гдје је посредством Енглеске војне мисије, у току двије ноћи, између 1. и
2. и 2. и 3. августа, примила авио-транспорт са оружјем, муницијом и другим ратним материјалом, као и одјећом и обућом. Оружјем и муницијом су се јединице 23. дивизије добро
снабдјеле, а већи број бораца одјевен је у нове униформе.
Трећег августа, у Јошаницу је стигао батаљон јачине
око 450 нових бораца, који је упутио ОК КПЈ Ниша за попуну јединица 23. дивизије. Новопридошли борци распоређени
су у све јединице, те је бројно стање бригада нарасло на око
500 бораца. Међу новопридошлим борцима било је неколи51
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ко искусних партијско-политичких радника из Београда и са
терена ОК КПЈ Ниша (четири члана КПЈ и 12 чланова
СКОЈ-а). Они су постављени на упражњена руководећа мјеста, умјесто руководиоца, који су у последњим борбама,
због рањавања или погибије, били избачени из строја. 53 Такође је умјесто погинулог помоћника политичког комесара
14. бригаде Светозара Прибића, 25. јула, именован Бранко
Поповић Станко.
У то вријеме, састав штабова бригада је био:
7. српска бригада: командант Ђуро Цекић Иван, политички комесар Ђуро Златковић, замјеник команданта Радослав Митровић Шумадинац, помоћник политичког комесара
Боро Анђелиновић, интендант Драгољуб Милосављевић и
референт санитета Радован Стојичић;
9. српска бригада: командант Јован Кецман Чеда, политички комесар Душан Глигоријевић Саша, замјеник команданта Живорад Костић Моравац, начелник штаба Стојан
Предић Јон, помоћник политичког комесара Драгољуб Стефановић, интендант Марјан Станковић Пироћанац и референт санитета Владимир Миљковић Мирослав; и
14. српска бригада: командант Јован Митић Ђорђе, политички комесар Војислав Дрљачић Драган, замјеник команданта Велимир Костић Бајеж, дотадашњи партијско-политички радник ОК КПЈ за Ниш, начелник штаба Миливоје
Дрљевић Мићака, помоћник политичког комесара Бранко
Поповић Станко, интендант Јово Уча и референт санитета
Милена Вучковић.
С обзиром да је 23. дивизија, од доласка са слободне
територије Топлица—Јабланица у источну Србију 21. јуна
1944. до краја јула, била у свакодневним борбама или у покрету, то су њене јединице, неколико првих дана августа,
искористиле за даље организационо и партијско-политичко
сређивање. У складу с тим, извршена је попуна упражњених
руководећих мјеста, новопридошли борци су распоређени по
батаљонима, четама и водовима, а у јединицама и штабовима одржани су војни састанци на којима су анализирана борбена дејства и стечена искуства. Један батаљон 14. бригаде
упућен је да прикупи и доведе у јединице све прездравјеле
рањенике, који су били склоњени у селима Мозгову, Црном

Калу, Брадарцима, Делиграду и другим мјестима на том простору. Одржавани су и састанци партијских ћелија по четама
и партијских бироа по батаљонима, на којима је разматрана
партијско-политичка активност и постављени нови задаци за
даљи рад партијских организација. Бригадни партијски комитети разматрали су организационе проблеме у јединицама
и направили план рада политичко-партијских радника у јединицама на одржавању политичких зборова у селима и формирању НО одбора и одбора Народног фронта. С тим у вези, у јединицама је требало, кроз предавања, обрадити следеће теме: „Комунистичка партија Југославије - организатор Народноослободилачке борбе", „Однос бораца 23. дивизије према народу", „Улога и задаци народноослободилачких одбора", „Одлуке II засиједања АВНОЈ-а и њихов значај", „Национално питање у Југославији", „Улог жена у Народноослободилачкој борби", „Међународни значај борбе у
Југославији", „Југословенска избјегличка влада и њен однос
према четничкој организацији Драже Михаиловића", „Значај савеза Енглеске, Америке и Совјетског Савеза", и др.
Петог августа, по наређењу Штаба 23. дивизије, 7. бригада је извршила покрет из Јошанице, и размјестила се у
селима Влашком Пољу и Рујишту, истурајући борбена обезбјеђења према непријатељевим гарнизонима у Бољевцу и
Зајечару. Истовремено 14. српска бригада, из села Трговишта и Мужинца, извршила је покрет до села Блендије и Бодинца, гдје је у, току ноћи, уочи 9. августа, посредством Енглеске војне мисије, прихватила нови ваздушни транспорт
оружја, муниције и другог ратног материјала намијењеног
23. дивизији.

Самостална дејства 9. српске бригаде
Двадесет петог јула, рано ујутро, 9. српска бригада извршила је покрет из села Врбице и Боровца у атар Малог
Извора, источно од Белог Тимока, са задатком да са Тимочким партизанским батаљоном контролише долину Белог Тимока, а посебно жељезничку пругу и колски пут Зајечар—
Књажевац; затим, да везује за себе снаге непријатеља са ширег простора Зајечара и Књажевца и да спрјечава њихов

притисак на главнину 23. дивизије на простору Буковика.
Долазак 9. бригаде и Тимочког партизанског батаљона у долину Белог Тимока изазвао је брзу реакцију њемачко-бугарских снага и домаћих квислинга, те су, истог дана, око 9
часова, дијелови 4. батаљона њемачког 1. полицијског пука,
ојачани јединицом Српске државне страже у претходници,
извршили покрет из Зајечара и стигли до жељезничке станице у Малом Извору. Ту је, нешто доцније, стигао и њемачки оклопни воз са око 200 Њемаца и противавионским
топом. Њемци су одмах отворили ватру на косе изнад села,
које су биле посјеле снаге 9, српске бригаде и Тимочког партизанског батаљона. Око 12 часова, из Зајечара је жељезницом стигла и једна бугарска јединица јачине око 300 војника,
са два брдска топа. Два бугарска авиона митраљеском ватром нападала су косе изнад села, односно борбене положаје 9. српске бригаде и Тимочког партизанског батаљона.
Борба око Малог Извора није била тешка нити дуга,
тако да се завршила, око 15 часова, повлачењем њемачких,
бугарских и недићевских јединица према Зајечару и Књажевцу.
У овом сукобу Њемци су имали два погинула и три рањена војника, а 9. бригада два рањена и четири нестала борца.
Разлог за недовољно агресивну борбу њемачко-бугарских и квислиншких снага против 9. бригаде и Тимочког батаљона на простору Малог Извора, био је у незнатним њемачким дијеловима у гарнизонима источне Србије, који су у
то вријеме били оријентисани, углавном, на чување градова
у којима су дислоцирани, као и важнијих комуникација између њих. Јединице бугарске војске, послије пораза, 30. јуна,
на Варничком врху, по свему судећи, нијесу биле расположене за веће сукобе са дијеловима НОВЈ. Ни јединице
Српске државне страже нијесу биле вољне да се удаљавају
од гарнизона у којима су биле дислоциране њемачке снаге.
Тих дана, четнички Књажевачки корпус се био повукао из
Сокобањске котлине, због бојазни од напада снага 23. дивизије и оријентисао се у рејон ближе Књажевцу, а Нишка
група четничких корпуса у рејон око Сврљига, држећи се,
такође, њемачких снага. Отворену сарадњу са Њемцима
четници више нијесу прикривали, правдајући је „опасношћу
од комунизма", а Споразум Тито—Шубашић од 16. јуна

1944. објашњавали су као „закулисну работу западних савезника против комуниста."
У то вријеме, 9. српска бригада није избјегавала сукобе
са њемачким, бугарским и квислиншким снагама на отвореном простору. Напротив, тражила је и наметала борбе са
њима. Међутим, физички, као ни остале бригаде 23. дивизије, није била спремна да напада њихове гарнизоне у градовима, због чега их је још увијек заобилазила.
Након борбе у рејону Малог Извора, 25. јула, 9. бригада је, заобилазећи непријатељски гарнизон у Краљевом Селу (Андрејевац, данас Минићево), извршила покрет преко
села Јелашице, пребацила се на простор западно од Белог
Тимока и размјестила у рејону села Трновца, Дебелице и
Равни, истурајући јача борбена обезбјеђења према Зајечару
на Трновац (тт 337), према Књажеввцу на к. 342, јужно од
села Потркање и према Бољевцу на Петров гроб (к. 456).
У села у долини Белог Тимока, као и у села према Старој планини, Бригада је слала десетине или водове, зависно
од удаљености, са партијско-политичким радницима, који су
одржавали политичке зборове и конференције. На њима народу су објашњавали Споразум Тито-Шубашић и друга актуелна питања у то вријеме, а нарочито однос Савезника и
краља према четничкој организацији Драже Михаиловића.
На тим зборовима и конференцијама у селима су формирани
и НО одбори, које је становништво са великим задовољством прихватило. Народ је прихватио и 9. српску бригаду
и Тимочки партизански батаљон. Њихови борци у свим селима веома срдачно су примани, а младићи, дорасли за војску, све више су добровољно ступали у борбене редове.
Присуство 9. бригаде и Тимочког партизанског батаљона у долини Белог Тимока, а посебно у близини Књажевца,
озбиљно је забринуло штаб бугарске јединице у Књажевцу,
а, такође, и команданата четничког Књажевачког корпуса,
који је, 28. јула, на захтјев штаба бугарске јединице у Књажевцу, наредио својој 2. књажевачкој бригади да напдне 9.
српску бригаду у селима Потркању и Равни и да јој спријечи
продор према Књажевцу. 54 Четници су кренули у ову акцију,
међутим, до борбе није дошло. Око 12 часова, 2. књажевач-

ка четничка бригада, не надајући се, наишла је на положај
3. батаљона 9. српске бригаде на к. 340 јужно од Потркања.
Два четничка батаљона, са њиховим командантима Русомиром Радисављевићем и Бором Николићем на челу, одмах су
се и без борбе предали 9. српској бригади. Оба четничка
команданта су изјавила да желе да ступе у редове НОВЈ. Од
око 200 заробљених четника, њих стотињак, са три пушкомитраљеза и одговарајућим бројем пушака, такође је добровољно ступила у јединице 9. српске бригаде и Тимочког партизанског батаљона, док су остали, по предаји личног наоружања и по њиховој жељи, пуштени кућама. 55
Том приликом, штаб 9. српске бригаде упутио је позив
и команданту четничке Књажевачке бригаде да се преда јединицама НОВЈ, али он то није прихватио, него се, са остатком четника своје бригаде, повукао до штаба Књажевачког
корпуса који се налазио у селу Васиљу.
У даљем наступању, 9. бригада је код села Булинаца
напала четничку Сврљишку бригаду. Послије краће борбе,
четници су безглаво побјегли преко Кључа (к. 466) на Мањинац, одакле су покушали да се, између Књажевца и села
Каличине, пребаце на простор Васиља у састав главнине
Књажевачког корпуса. Пошто им то није успјело, одступили
су на другу обалу Тимока, код Штитне, и пребацили се даље, преко села Трговишта, у село Црвење, гдје су се задржали. Како 9. бригада није наишла на четнике у Булиновцу,
који су се благовремено повукли, она је наставила покрет,
преко села Заруновца и Читлука, ка селу Милушинцу у Сокобањској котлини, гдје се, 5. августа, размјестила и повратила у непосредан састав своје Дивизије. Тог дана Бригада
је укупно имала 618 наоружаних бораца.

Ослобођење Сокобање и напад на Бољевац
У то вријеме, односно око 10. августа, на састанку Штаба 23. дивизије са штабовима бригада, коме су присуствовали и секретари ОК КПЈ Ниша и ОК КПЈ Зајечара, претресана је војнополитичка ситуација у источној Србији настала

послије успјеха 23. дивизије у продору на ово подручје. Том
приликом је констатовано да су се четничке јединице, из бојазни од нових напада 23. дивизије, повукле са простора између комуникација Књажевац—Сокобања и Зајечар—Бољевац—Параћин; да су се груписале сјеверно од комуникације
Зајечар—Бољевац—Параћин на планинским просторима Кучаја и Хомољских планина. Извјесне њихове јединице склониле су се под скут окупатора у градовима или у њиховој непосредној околиНи, што је створило још повољније услове за
јачање и нарастање НОП-а, као и за ослобађање неких градова у источној Србији. У вези с таквом ситуацијом, Штаб
23. дивизије је донио одлуку да главнина дивизије (7. и 9.
бригада) напада јединице Српске државне страже и четнике
у Бољевцу, а 14. српска бригада да напада посаду Српске
државне страже у Сокобањи и четнике у њеној непосредној
околини.
Десетог августа, у току дана, 14. српска бригада се пребацила у село Дуго Поље, гдје је Штаб бригаде сачинио
план за напад на Сокобању и положаје четника у непосредној околини, затим извршио распоред батаљона и одредио
правце дејства. Међутим, јединица Српске државне страже,

Трећи башаљон 7. бригаде иоловином авгусша 1944. године у Соко Бањи.

није сачекала напад 14. бригаде, већ се благовремено извукла из града и повукла у Алексинац. Исто су учињеле и четничке јединице, те је Сокобања, у току ноћи, између 10. и
11. августа 1944. године, без борбе ослобођена. 56 То је, иначе, био први коначно ослобођени град у источној Србији.
Том приликом је у пошти заплијењено 250.000 динара, а у
граду магацин Српске државне страже са већом количином
животних намирница и ратне опреме. Сјутрадан, 11. августа,
одржан је народни збор на коме су говорили командант 14.
бригаде Јован Митић Ђорђе и помоћник политичког комесара бригаде Бранко Поповић Станко. 57
Дванаестог августа је 14. бригада, без једног батаљона,
који је задржан у Сокобањи на обезбеђењу и одржавању реда, извршила покрет према Алексинцу и истог дана се размјестила у селима Реснику, Црној Бари и Пруговцу. Одатле
је, у току ноћи, између 12. и 13. августа, упутила 1. батаљон,
ојачан одељењем минобацача, да изврши демонстративан
напад на бугарску јединицу, која се налазила у касарни у
Алексинцу. Послије краћег отпора, Бугари су се у паници
хитно повукли у село Житковац. О томе се у депеши Главног штаба Н О В и ПО Србије, број 41, од 20. августа 1944,
каже:
„15. овог месеца 14. бригада 23. дивизије провоцирала
је напад на Алексинац, потисла Бугаре са положаја и тукла
касарну минобацачем. Срушена три моста на^путевима, Бугари из Алексинца пошли за Житковац." 5 8
Послије акције на Алексинац, 14. бригада је, 14. августа, ујутру, извршила покрет и преко Сокобање, у поподневним часовима, стигла у село Трубаревац, гдје је, истог
дана, примила 72 нова добровољца из Сокобање и санаторијума „Озрен". Затим се пребацила у село Мозгово, ради обезбеђења према Ражњу. Уз учешће великог броја становника
Мозгова и околних села, Бригада је, наредног дана, одржала
56
Зборник, том 1/21, д. 120; А В И И , фонд ДМ, к. 128, рег.
бр. 3/18.
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Бранко Поповић је, 25. августа, постављен за помоћника
политичког комесара 23. дивизије, да би ускоро био повучен из
Дивизије и одлуком Покрајинског комитета КПЈ за Србију постаљен за секретара ОК КПЈ за Ниш.
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помен погинулим борцима НОВЈ, а затим политички збор,
послије кога је група бораца извела умјетнички програм.
По наређењу Штаба 23. дивизије, 14. бригада је, 20. августа, извршила покрет и преко Сокобање стигла на простор села Блендије, Дугог Поља, Сесалца, гдје је прихватила савезнички авио-транспорт оружја, муниције и другог материјала за 23. дивизију, а затим, сјутрадан, 21. августа, извршила покрет до села Шарбановца. Двадесет трећег августа, 14. бригада се пребацила и размјестила главнином у селу Јошаници, са једним батаљоном у селу Врмџи. Наредног
дана, у овом селу, у Бригаду је примљено око 140 нових
добровољаца из Нишког среза, међу којима је било и десетак црвеноармејаца, који су успјели да побјегну из њемачког
заробљеништва. Ових дана, по наређењу Главног штаба
Србије, у састав 14. бригаде ушао је и Бољевачки партизански батаљон јачине око 170 бораца, као њен 4. батаљон. 59
Између 25. и 30 августа, од 45 црвеноармејаца, који су успјели да побјегну из њемачког заробљеништва, формирана је
Руска чета, која је укључена у 4. батаљон 14. бригаде као
његова 3. чета.60 Такође, ових дана, у 14. бригаду, добровољно
је ступило педесетак младића из села Јошанице и Врмџе, те се
њено бројно стање повећало на око 750 наоружаних бораца.
Двадесет четвртог августа, уз учешће народа Јошанице,
Влашког Села и Врмџа, и чланова Штаба 23. дивизије, представника народне власти из Сокобање и члана ОК КПЈ Ниша, одржана је комеморација на обновљеним гробовима бораца Озренског партизанског одреда у Јошаници, који су са
командантом Одреда Димитријем Драговићем на челу, погинули, 26. и 27. новембра 1941. године, у борби против одреда
Српске државне страже.
У међувремену, а у вези одлуке Штаба 23. дивизије од
10. августа, да 7. и 9. бригада изврше напад на гарнизон
одреда Српске државне страже и четника Тимочког корпуса
у Бољевцу, сачињен је план напада, извршена су потребна
извиђања терена и одређени правци дејстава батаљона обе
бригаде.
59

А В И И , к. 1074/1, рег. бр. 8/1.
По наређењу Врховног штаба НОВЈ, Руска чета је са простора Ужичке Пожеге, 26. новембра 1944, повучена из састава 14.
бригаде, односно 23. дивизије, и упућена у састав Црвене армије.
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Девета бригада је, касно поподне, 10. августа, комуникацијом Књажевац—Бољевац стигла у село Добрујевац,
јужно од Бољевца. По утврђеном плану, њен правац дејства
бно је простором између комуникације Књажевац—Бољевац и комуникације Подгорац—Бољевац. Главнина снага (1.
и 2. батаљон) треба да наноси удар правцем јужно од комуникације Зајечар—Бољевац, а 3. батаљон правцем сјеверно од
те комуникације, са задатком да на положају к. 401-к. 398,
спријечи евентуалну интервенцију непријатеља из правца
Зајечара и Бора. Тиме, да осигура осталим снагама 7. и 9.
бригаде несметани напад на непријатеља у Бољевцу. Приликом пријеласка преко Лозанске ријеке, 3. батаљон је заробио окружног начелника Зајечара Воју Николића, који је
тијесно сарађивао са командантом Тимочког четничког корпуса мајором Љубом Јовановићем. Овај сарадник окупатора
је, по наређењу њемачке команде у Зајечару, био послат у
Бољевац, ради договора са командантом Тимочког четничког корпуса о заједничкој борби против 23. дивизије. Међутим, под заштитом мрака, те у гужви која је настала при
пријеласку комуникације Зајечар—Бољевац, Николић је искористио погодну прилику и успио да побјегне према ЗајечаРУУ поподневним часовима, 10. августа, 7. бригада је извршила наступни марш основним правцем село Ласово—село Добро Поље—село Илино. Правац њеног напада био је
преко Дубраве до Змијаначке ријеке, с тим да 3. батаљон,
на к. 323, затвори правац од Параћина и обезбиједи главним
дијеловима 7. и 9. бригаде напад на Бољевац са тога правца.
Јачина непријатеља, који је бранио Бољевац, била је
око 500 добро наоружаних Недићевих жандарма и четника
Тимочког корпуса.
Напад је извршен ноћу, између 10. и 11. августа. Одред
Српске државне страже и четници Тимочког корпуса пружали су жилав отпор, посебно у центру насеља из зграде гимназије, среског начелства и кафане „Ртањ". Још у току првог налета, погинуо је командант 2. батаљона 9. бригаде
Крсто Радивојевић Стевица, што се негативно одразило на
борце овог батаљона и темпо његовог дејства. Због тога је,
Штаб 9. бригаде, био принуђен да у борбу уведе и своју резерву — 4. батаљон.

Под снажним притиском јединица 7. и 9. бригаде, у зору, 11. августа, четници су попустили и са неколико жандарма Српске државне страже извукли се из града и повукли ка
планини Ртањ. Са њима је побјегао и срески начелник Бољевца. Међутим, око 50 жандарма и неколико четника, надајући се да ће од Зајечара или Бора добити помоћ, забарикадирали су се у згради гимназије и давали веома жилав отпор. Око 12 часова, 11. августа, једна колона, јачине око
200 жандарма Српске државне страже, продрла је из Зајечара ка Бољевцу, са задатком да деблокира преосталу посаду
у Бољевцу, што је жандарме и четнике у згради гимназије
осоколило, те су продужили борбу са још јачим отпором.
Колону непријатеља која је наступала од Зајечара, дочекао
је на блиском одстојању 3. батаљон 9. бригаде са положаја
на линији к. 401-398 и жестоком ватром разбио, тако да је у
нереду одступила према селу Оснић. Оставили су за собом
десетак погинулих и 27 заробљених жандарма, који су добровољно ступили у 3. батаљон 9. српске бригаде. Кад су
блокирани жандарми у згради мјесне гимназије схватили да
су лишени ове помоћи, код њих је опало расположење за
даљи отпор. Нешто прије зоре, 12. августа, борци 7. и 9.
бригаде у зграду гимназије су убацили запаљене бале сламе.
Када се унутрашњост зграде испунила загушљивим димом,
жандарми су почели искакати кроз прозоре, гдје су их борци
7. и 9. бригаде дочекивали и разоружавали. 61 Том приликом, непријатељ је имао ок 60 мртвих и 42 заробљена. Жељезничка пруга Параћин—Зајечар је покидана на 14 мјеста,
уништени су жељезничка станица у Бољевцу, једна локомотива и више вагона. Седма и 9. бригада су у борби имале
седам погинулих и 15 рањених, од којих 7. бригада два погинула и четири рањена, а 9. бригада 11 рањених и пет погинулих, међу којима и командант 2. батаљона Крсто Радивојевић Стевица и замјеник команданта 4. батаљона Милорад
Аранђеловић Грбица. 62
У то вријеме, а и нешто доцније, штабови бригада 23.
дивизије, као и штабови њихових батаљона, нијесу знали какав значај има редовно обавјештавање нижих према вишим
штабовима, као веома важном елементу за правилно руко61
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А В И И , к. 1070, рег. бр. 1—15/5.
Зборник, том 1/20, д. 120 и 169; А В И И , к. 1070, фасц. 5.

вођење јединицама у борбеним дејствима, или се тог принципа, ако су га и познавали, нијесу придржавали, бар не у
свакој ситуацији у којој се налазила дотична борбена јединица. Неспорно, била је то посљедица њиховог дуговременог
самосталног развоја и самосталних борбених дејстава, односно немања искуства, а донекле и небрига. Свакако, у томе
је било мањкавости и код Штаба Дивизије, који их није усмјерио у тој веома важној обавези према вишем штабу. Посљедица таквог схватања и понашања Штаба 14. српске бригаде била је да Штаб 23. дивизије није имао стална и благовремена обавјештења о покретима и дејствима Бригаде од
10. августа према Сокобањи, нити на ком је простору тренутно дислоцирана. ЈТогично је, да је и Штаб Дивизије у том
случају морао, помоћу своје курирске везе, одржавати контакт са Штабом 14. бригаде. Немајући обавјештења о 14.
бригади, Штаб 23. дивизије је, послије дводневног боравка
на ширем простору Бољевца са 7. и 9. бригадом, 14. августа, извршио покрет, преко села Мирова и Рујишта, према
Сокобањи. Тек по стизању у Николинац, од сељака је добио
обавјештење, да је 14. бригада већ ослободила Сокобању и
да се тренутно налази на њеном ширем простору. Тада је
Штаб дивизије, са 7. и 9. бригадом у колони, са развијеном
југословенском заставом на челу, касно поподне, 14. августа, стигао у Сокобању. 63

Учвршћење слободне територије
Раније постигнутим успјесима, ослобађањем Сокобање
и заузимањем Бољевца, 23. дивизија је потпуно овладала
Сокобањском котлином и комуникацијама Књажевац—Сокобања—Бован и Књажевац—Бољевац, а дјелимично и комуникацијама Књажевац—Зајечар и Зајечар—Бољевац. На
тај начин створила је слободну територију у источној Србији
на простору: Ртањ на сјеверу, Каменички вис на југу, па ријека Бели Тимок на истоку и Буковик и Бованска котлина
на западу. Дивизија је, по први пут од свог формирања, створила солидну позадинску базу на којој је, у току августа, изграбз Четрнаести август 1944, дан кад је комплетна 23. дивизија
дислоцирана у Сокобању и непосредну околину, званично је утврђен као дан ослобођења Сокобање и њене непосредне околине.

ђен потпуни систем нове народне власти. Сокобања је постала
центар војно-политичких збивања на ослобођеној територији и ван ње, као и база за материјално обезбјеђење оперативних и позадинских јединица НОВЈ у источној Србији.
У Сокобањи је формирана Команда мјеста, а за њеног
привременог команданта је одређен Радослав Митровић Шумадинац, замјеник команданта 7. бригаде. Послије неколико
дана Митровић је враћен на своју дужност, а мјесто њега
постављен је Љубо Ракић, командант 2. батаљона 7. бригаде. На остале дужности у Команди мјеста именовани су,
углавном, руководећи кадрови из 7. и 14. бригаде. У Сокобањи привремено је задржан 3. батаљон 7. бригаде, као посадна јединица, са задатком да одржава ред и поредак и да
пружа свестрану подршку органима Команде мјеста и народне власти.
Одмах по ослобођењу Сокобањске котлине формирани
су НО одбори у свим селима, а предузете су и мјере за формирање сеоских стража, са основним задатком да чувају села од непријатељске активности, нарочито од упада четничких група и групица.
У то вријеме, њемачке и бугарске снаге, као и јединице
Српске државне страже и Српског добровољачког корпуса,
повукле су се у своје гарнизоне, не показујући неку нарочиту вољу за покрете ка слободној територији и сукобе са јединицама 23. ударне дивизије и другим формацијама НОВЈ.
Разбијени четници налазили су се ван простора слободне територије, углавном, око преосталих гарнизона бугарске и
њемачке војске у Сврљигу, Књажевцу, Андрејевцу, Зајечару,
Бору, Алексинцу и сјеверно од комуникације Зајечар—Бољевац—Параћин. Они нијесу више представљали неку
озбиљну снагу за борбе против јединица НОВЈ. Отуда је
скоро цио мјесец август протекао без већих сукоба јединица
23. дивизије са окупаторским и квислиншким јединицама.
Стога се и рад на сређивању слободне територије у источној
Србији, могао одвијати без већих тешкоћа.
Увиђајући значај источне Србије у даљим операцијама
за њено коначно ослобођење, Главни штаб Србије, још 12.
августа, упутио је на овај простор 25. дивизију НОВЈ, са командантом Радивојем Јовановићем Брадоњом, политичким
комесаром Селимиром Јовановићем Сељом и начелником
штаба Драгославом Петровићем Горским на челу. Дивизија

је, преко Црне Траве, Лужнице, Суве планине и Сврљишких
планина, у источну Србију стигла 19. августа 1944. године и
у селу Читлуку, источно од Сокобање, успоставила везу са
штабом 23. дивизије. 64 Са 25. дивизијом, у источну Србију
су стигли потпуковници НОВЈ Миладин Ивановић и Радисав
Недељковић Раја, који су одлуком Врховног штаба Н О В и
ПОЈ и наредбом Главног штаба Србије, од 12. августа 1944,
постављени за руководиоце 23. ударне дивизије, и то: Миладин Ивановић за команданта, а Радисав Недељковић за политичког комесара, док је за начелника штаба именован
Светислав Татарац Тале. 65 Нешто касније, 25. августа, за
помоћника политичког комесара Дивизије, одлуком Покрајинског комитета КПЈ за Србију, постављен је Бранко Поповић Станко, дотадашњи помоћник политичког комесара

Село Шарбановац — Соко Бања 19. августа 1944. године.
Здесна: Војо Бранковић, Милијан НеоричиН, Василије Чиле КовачевиН,
Миладин ИвановиН, Радован ПетровиН, Радисав Раја НедељковиН и
Крсто Фи.шповић гроф.
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14. српске бригаде, да би га, послије краћег времена, ПК
КПЈ за Србију поставио за секретара ОК КПЈ за Ниш. Примопредаја дужности у Штабу 23. дивизије извршена је, 19.
августа 1944, у селу Шарбановцу, код Сокобање. Дотадашњи командант Дивизије Радован Петровић упућен је за првог помоћника начелника Главног штаба Србије, а дотадашњи политички комесар Крсто Филиповић Гроф на рад у
Обласни комитет КПЈ за Косово и Метохију. 66 Десимир Јововић Чича, члан ПК КПЈ за Србију и партијски руководилац 23. дивизије, одлуком ПК КПЈ за Србију задржан је на
партијско-политичком раду на слободној територији у источној Србији, заједно са другим придошлим члановима ПК
КПЈ за Србију.
У то вријеме, односно 20. августа, састав штабова бригада 23. дивизије и њихов распоред био је слиједећи:
7. српска бригада — командант Ђуро Цекић Иван, политички комесар Ђуро Златковић Милић, замјеник команданта Радослав Митровић Шумадинац, начелник штаба Небојша Анђелић, помоћник политичког комесара Душан Ковачевић Коле, интендант Драгољуб Милосављевић и рефе-

Штаб 7. бригаде 23. дивизије половином августа 1944. године.
Сједе — слијева: Ђуро Златковић, политички комесар, Ђуро Иван Цекић
командант и Радослав Митровић Шгмадинац замјеник команданта, са
енглеском војном мисијом при штабу 23. дивизије са шефом мисије капешаном Сенди Гленд — стоји у средини.

рент санитета Радован Стојичић. Бригада је била дислоцирана: Штаб и главнина Бригаде у селу Дугом Пољу и Блендији, уз обезбјеђења према Књажевцу на Тумби (к. 912), а један батаљон у Сокобањи;
9. српска бригада — командант Јован Кецман Чедо, политички комесар Душан Глигоријевић Саша, замјеник команданта Живорад Костић Моравац, начелник штаба Стојан
Предић, помоћник политичког комесара Драгољуб Стевановић, интендант Марјан Станковић Пироћанац и референт
санитета Владимир Миљковић Мирослав. Бригада је била
размјештена у селима Трубаревцу, Врбовцу и Рујевици, уз
борбена осигурања истурена у Бованској клисури, са задатком да контролише правац од Алексинца; и
14. српска бригада — командант Јован Митић Ђорђе,
политички комесар Војислав Дрљачић Драган, начелник
штаба Миливоје Дрљевић Мићака, помоћник политичког
комесара Бранко Поповић Станко, интендант Јово, уча и
референт санитета Милена Вучковић. Бригада је била дислоцирана у селима Липовцу, Пруговцу и Црној Бари, са
задатком да контролише правце који од Ниша, преко Озрена, воде у Сокобањску котлину. У вези с тим, Штаб Бригаде
је био одговоран за одржавање везе са Нишким територијалним батаљоном, на простору сјеверно од Ниша, и за садејство 9. бригади у случају напада непријатеља правцем Бованска клисура.
Осим 23. и 25. дивизије, у то вријеме на простору источне Србије дејствовали су и слиједећи територијални батаљони: Нишки, формиран 17. јула 1944, на простору сјеверно
од Ниша, односно на Каменичком вису,67 с посебним задатком да врши прихват нових добровољаца из Ниша и околине
за попуну оперативних јединица НОВЈ; Тимочки, формиран
24. јула 1944, јачине око 200 бораца, са задатком да дејствује
у долини Белог Тимока; и Бољевачки на простору планине
Малиника, са оријентацијом за дејства на ширем простору
долине Црног Тимока. 68
Као језгро за формирање ових територијалних батаљо67
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на, бригаде су из својих редова издвојиле по стотињак и више старијих и искуснијих бораца. 64
С обзиром да су Тимочки и Бољевачки територијални
батаљон били доста удаљени од Штаба 23. дивизије, ради
лакшег командовања и увида у њихова дејства, формиран је
привремени заједнички штаб са Жарком Ковачићем и Милојком Ђорђевићем, командантом и политичким комесаром,
на челу. Помоћу њега је Штаб Дивизије успјешније и ефикасније руководио њиховим дејствима. По партијско-политичкој линији овај привремени штаб је био везан за ОК КПЈ Зајечара.
Од 22. августа, на простору сјеверно од Сокобање, код
села Белог Потока, уређиван је импровизовани аеродром на
који су савезнички транспортни авиони, ноћу, уочи 26. августа, за 23. и 25. дивизију извршили дотур оружја, муниције
и другог ратног материјала. 70 Прикупљени су рањеници
НОВЈ, који су били смјештени у селима око Сокобање, Каменичког виса, Буковика и Алексинца. Тада су повучени и
тежи рањеници из бригадних болница. Сви тежи рањеници
и болесници, у току исте ноћи, авионима су отпремљени на
лијечење и опоравак у болнице у Италији, а лакши су смјештени у зграду предратног санаторијума „Озрен" код Сокобање, у којој је, 25. августа, била формирана болница, са
политичким комесаром Драгомиром Милојевићем Драганом
на челу. За његовог замјеника одређен је Боривоје Милић
Бора, а за секретара партијске организације Ковина Јанковић Ђурић, док је за шефа хируршке екипе одређен љекар
Никола Ђукинић. У болници је радило још десетак љекара
и љекарских помоћника. Збрињавањем рањеника и болесника, јединице 23. дивизије постале су покретљивије и са већим могућностима за маневар на терену.
Истовремено, са 25. дивизијом у источну Србију су стигли Љубинка Милосављевић, члан ПК КПЈ за Србију, Милијан Неоричић, члан ЦК СКОЈ-а, Василије Ковачевић Чиле, представник Одељења за заштиту народа (ОЗН-а) и Војислав Бранковић Војо, са задатком: организовање и сређивање народне власти, партијских и омладинских организација, формирање О З Н - е и позадинских органа за снабдијевање
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НОВЈ, као и других органа и организација на слободној територији источне Србије.
Двадесет четвртог августа, у селу Читлуку, код Сокобање, одржано је савјетовање, на коме су, поред придошлих
већ наведених другова и другарица, присуствовали чланови
штабова 23. и 25. дивизије и њихових бригада, као и секретари ОК КПЈ за Зајечар и Ниш. Том приликом, уводну ријеч је дала Љубинка Милосављевић, док је секретар Окружног комитета КПЈ за Зајечар, Живан Васиљевић Марко,
поднио реферат „Основни задаци Комунистичке партије на
ослобођеном дијелу Тимочке крајине, односно јужно од комуникације Зајечар—Бољевац", као и о задацима Партије у
дијелу Крајинског округа, камо су се требале кретати 23. и
25. дивизија. 71 Послије дискусије, донијето је више одлука.
Такође је извршена попуна и конституисање окружних комитета КПЈ за Ниш и Зајечар, формиран партијски комитет
23. дивизије и комплетирани бригадни комитети. Именован
је и Срески НО одбор Сокобањског среза са предсједником
Илијом Васиљићем, земљорадником из Врмџе, који је са
својих 57 година старости био, 1941, најстарији борац Озренског партизанског одреда. Окружним комитетима КПЈ за
Зајечар и Ниш стављено је у задатак да одмах формирају
НО одборе у Алексиначком, Ражањском, Нишком, Сврљишком, Књажевачком, Тимочком и Бољевачком срезу, као
и да изврше избор људи за њихов руководећи кадар. На савјетовању је разматрано и питање обезбјеђења оперативних
јединица храном и другим потребама, збрињавања рањеника, односи оперативних и позадинских јединица и команди,
и томе слично.
По упутству Главног штаба Србије 72 , у селу ПЈарбановцу, формирана је 25. августа, Команда нишког војног подручја за чијег је команданта одређен Драгољуб Петровић
Тимошенко, а за политичког комесара Велимир Костић Бајеж, дотадашњи замјеник команданта 14. српске бригаде.
Истог дана, и у истом селу, формирано је и Окружно одјељење за заштиту народа (ОЗН-а) за Нишки округ. 73 С обзиром да је још увијек постојала могућност упада на слободну
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територију четничких група и њихових злогласних „црних
тројки", с циљем да дезорганизују слободну територију, ликвидирају поједине истакнуте руководиоце у мјесним органима народне власти и органима КПЈ, као и друге сараднике
НОП-а — на савјетовању у Читлуку, донијета је одлука да
се, поред Нишког, Тимочког и Бољевачког територијалног
батаљона формирају и Сврљишки, Подгорачки, Књажевачки, Зајечарски и Неготински територијални батаљон, са
основним задатком да са осталим територијалним јединицама обезбјеђују слободну територију и омогуће њено несметано сређивање и развој. И језгро за формирање ових територијалних батаљона дале су бригаде 23. дивизије, издвајајући из својих редова по стотињак старијих и искуснијих бораца и руководилаца. 74
Нови Штаб 23. дивизије одмах је приступио сређивању
јединица Дивизије. Прије свега, извршена је реорганизација
бригада, углавном по угледу на пролетерске бригаде и дивизије, као и на основу стеченог искуства у току трогодишњег
ратовања. У складу с тим, Штаб Дивизије је прописао привремену формацију бригада и батаљона. 75 Према тој привременој формацији, састав бригада 23. дивизије требао је да
буде: 3—6 батаљона, батерија брдских топова, чета тешких
минобацача 120 т т , техничка чета, пратећи вод штаба,
бригадна интендантура и бригадна болница.
Пјешадијски батаљони требало је да изгледају овако:
3—4 пјешадијске чете, чета, односно вод пратећих оруђа,
радни вод за снабдијевање животним намирницама са кухињом и бојна комора.
Свака пјешадијска чета требало је да има до 120 бораца, сврстаних у 2—3 вода, односно 4—9 десетина, наоружаних, поред пушака, и са по два пушкомитраљеза.
До тог времена, штабови јединица 23. дивизије ради добијања информација о стању код непријатеља, углавном су
се ослањали на обавјештења добијана са терена од политичко-партијских радника и симпатизера НОП-а, а често и од
добронамјерних људи села и града. Међутим, та обавјештења често су била непотпуна, па и нетачна. Људи, који су
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прикупљали ове податке, нијесу имали довољно знања и
умећа да би прибавили потпуне податке о непријатељу, његовој јачини, распореду, намјерама и покретима. Другим ријечима, нијесу били довољно стручни да би могли дати потпуне податке о непријатељу. Због тога је нови Штаб Дивизије темељно разрадио гштање организације обавјештајне
службе, а на основу раније датог упутства Главног штаба
Србије, и наредио да се одмах приступи организовању исте,
како у бригадама, тако и у батаљонима. Поред наведених
обавјештајних органа у јединицама, и надаље је требало користити, као допуну, дотадашњи систем прикупљања података о непријатељу.
До тада је начин обезбјеђења оперативних јединица 23.
дивизије са исхраном био регулисан распоредом јединица,
односно бораца по селима и кућама у селима. Међутим, то
више није одговарало степену развитка борбених јединица,
а ни степену ратовања, јер је имао негативан утицај не само
на потребу редовне, довољне и квалитетне исхране, него и
на мобилност и покрете јединица. Због тога је ново руководство Дивизије увело колективну исхрану по батаљонима,
односно четама, што је било предвиђено и наређењем Главног штаба Србије од 16. јула 1944. године. 76 За такав систем
исхране Штаб Дивизије је наредио да се у батаљонима формирају радни водови, који би се бринули о организованој
набавци животних намирница и њиховој припреми за јело.
У оквиру радних водова, формиране су кухиње за припремање хране.
У то вријеме, прилив нових добровољаца у оперативне
јединице 23. дивизије је био завидан, тако да су бригаде, крајем августа, нарасле на преко 700 бораца, што је омогућило
да се приђе и формирању четвртог батаљона у бригадама.
То је, иначе, одговарало и наведеној привременој формацији
Штаба 23. дивизије.
Двадесет првог августа 1944, у селу Бучју, сјеверозападно од Књажевца, теренски Нишки и Тимочки батаљон попуњени извјесним бројем нових добровољаца, прерасли су у
20. српску бригаду, која је привремено ушла у састав 23.
ударне дивизије. За команданта је постављен Жарко Ковачић, за политичког комесара Радојица Ђуровић, за замјени-

ка команданта Радомир Јовичић Буцо, за начелника штаба
Вукашин Радичевић, а за помоћника политичког комесара
Мирко Петровић. Бригада је имала три батаљона са нешто
преко 350 бораца. 77
Тако сређена, 23. дивизија је требала да крене у нове
борбе за коначно ослобођење Србије и Југославије. Њено
бројно стање, са новоформираном 20. српском бригадом,
било је око 2.550 бораца наоружаних, поред одговарајућег
броја пушака, са шест минобацача 81 ш т , шест ручних
реактивних бацача „Џонбул", једним противтенковским топом 45 т т , три тешка митраљеза и 28 пушкомитраљеза —
„збројовки", „шараца" и „бренгала".
Као први задатак 23. дивизије, био је даље разбијање
четничке организације Драже Михаиловића, а прије свега
разбијање групације четничких снага која се налазила у долини Велике Мораве (Иванковачки, Варварински, Ресавски
и Делиградски четнички корпус).
У склопу тога, Штаб 23. дивизије, 28. августа, донио је
одлуку да нападне, разбије и дотуче четничке снаге на простору Ражањ—Параћин и, у поподневним часовима, издао
заповијест за покрет бригада Међутим, након издате заповијести, Дивизија је добила радио-везом наређење Главног
штаба Србије да се оријентише према Нишу. Наравно, постојала је могућност да се у евентуалном садејству снага бугарског 1. окупационог корпуса, нападне и узме Ниш. 78 Наиме, Главни штаб Србије, имајући у виду општу ситуацију
на источном фронту (избијање снага 2. и 3. украјинског
фронта Црвене армије, 23. августа, на границу Румуније, капитулација и избацивање Румуније из савезничког блока са
фашистичком Њемачком, те покрети дијелова Црвене армије преко румунско-бугарске границе, као и сјеверним простором Бугарске), претпостављао је да постоји могућност
да бугарске окупационе снаге на простору Ниша окрену леђа Њемцима и крену у заједничку борбу са НОВЈ против
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Бригада је, по наређењу Главног штаба Србије, 3. IX 1944.
издвојена из састава 23. дивизије и ушла у састав новоформиране
45. дивизије. У састав 45. дивизије, нешто касније, ушле су 23. бригада, формирана 12. септембра, у Скробници, и 24. бригада, формирана, 28. септембра, у Сокобањи.

њемачких снага. Ради тога, Штабу 23. дивизије је сугерисано, да успостави контакт .са бугарским снагама у Нишу и
другим гарнизонима, и да их приволи на заједничку борбу
против њемачких снага.
С тим у вези, Штаб 23. дивизије је одмах повукао своју
заповијест, од 28. августа, и наредио покрет Дивизије на
простор сјеверно од Ниша: 79 7. бригаде на простор село Лалинац—село Грабовче, 9. бригаде на простор село Хум—село Бреница—село Каменица и 14. бригаде на простор село
Веље Поље—село Горња и Доња Паљина. Покрет је требало почети, 29. августа, у 14 часова, и то: 7. српска бригада
из Трговишта, правцем Сокобања—Оштра чука (к. 1074)—
село Језеро, с тим да се размјести на преноћиште у селима
Гојмановцу, Пирковцу и Попшици, са обезбјеђењем према
Сврљигу, Књажевцу и Нишу; 14. српска бригада из Врмџе,
правцем Трговиште—Сокобања—Оштра чука—Језеро и да
преноћи у селима Рсовцима, Горњем Крупцу и Врелу, са
обезбјеђењем према Нишу; и 9. српска бригада из Трубаревца, правцем село Ресник—село Црна Бара—село Станци—
село Добрујевац и да се размјести у селима Доњем Крупцу,
Белом Брегу и Катуну, са обезбјеђењем према комуникацији Ниш—Алексинац. 80 Штаб 23. дивизије требало је да се
креће са 14. бригадом и да се размјести у селу Рсовцима.
По доласку на одређени простор, требало је прикупљати податке о непријатељским снагама у Нишу и другим гарнизонима.
Слиједећег дана, 30. августа, 7. бригада се пребацила
до села Лалинца и Грбавча, одакле је требало да изврши
притисак на дијелове бугарске окупационе војске у Сврљигу
и покуша да их придобије за заједничку борбу против Њемаца. Уједно, да обезбиједи правац село Врело—Алексинац од
евентуалног дејства непријатељских снага из Алексинца.
Истовремено је 9. бригада стигла на простор села Хума,
Бренице и Каменице, с тим да преко села Комрена, Виника
(тт 413) и села Доњег Матејевца, врши притисак на њемачке
снаге у Нишу и да покуша успоставити везу са бугарским
дијеловима, ради преговора о заједничкој борби против Ње79
Зборник, том 1/11, д. 75 и 84; А В И И , к. 1067, рег. бр. 3/1;
Исто, к. 1074, рег. бр. 5/1.

маца у Нишу, те заузимања тога града. Снаге 14. бригаде
прешле су на простор села Вељег Поља и Горње и Доње
Паљине, те на положају између села Чамурлије и Дражевца
спречавале комуницирање њемачких и квислиншких снага
правцем Ниш—Сталаћ.
Истог дана, јединице 14. бригаде су водиле жестоку
борбу против њемачких дијелова, који су били у покрету
путем Ниш—Сталаћ, а снаге 9. бригаде на положајима сјеверно од Ниша, око села Комрена и брда Виника (тт 413),
и нанијеле им осјетне губитке у људству и материјалу. Поред мртвих и рањених њемачких војника, заробљена су четири Њемца, а уништено петнаестак камиона од којих и неколико пуних ратног материјала. Порушено је 3-—4 километра жељезничке пруге Ниш—Сврљиг. 81
Губици 7. и 14. бригаде били су пет погинулих и десетак
рањених бораца. Тога дана у Дивизију је ступило око 150
нових добровољаца. 82
Настојање Штаба 23. дивизије и штабова бригада, да
приволе неку команду или јединицу бугарске окупационе
војске у околини Ниша да отпочну заједничку борбу против
Њемаца било је безуспјешно, јер су се Бугари држали индолентно. У сваком случају, нијесу хтјели да се придруже јединицама НОВЈ и да окрену своје оружје против дојучерашњих савезника. Замјеник команданта Главног штаба Н О В и
ПО Србије, пуковник Љубодраг Ђурић, који је тих дана стигао из сједишта Главног штаба у источну Србију, у два наврата је послао писмени позив штабу окупационог бугарског
корпуса у Нишу, са приједлогом о заједничкој борби против
њемачких снага. На први позив, лично је одговорио начелник штаба бугарског 1. корпуса, подвлачећи да се бугарске
јединице неће борити против Њемаца, а ни против НОВЈ,
те да им је једини циљ да се врате у Бугарску. О ставу штабова и јединица бугарске окупационе војске, а посебно штаба 1. окупационог корпуса у Нишу, говори и извјештај замјеника команданта Главног штаба Н О В и ПО Србије Љубодрага Ђурића, од 1. септембра 1944, у коме се, уз остало,
каже:
81
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„Покушавали смо и јединице су долазиле у везу са мањим групама Бугара, али они не пристају да се туку са Немцима, а неће ни са нама, већ хоће само да се повуку за Бугарску, а у Нишу очекују прикупљање осталих њихових снага."
О томе је у операцијском дневнику Главног штаба Н О В
и ПО Србије, 31. августа 1944. године, забиљежено и ово:
„На свим секторима став Бугара исти: — Неће борбу
ни са ким, а воде борбу против свакога ко их омета у одласку за Бугарску." 83
Имајући у виду такво понашање бугарске окупационе
војске у широј околини Ниша — а посебно држање штаба
1. окупационог корпуса према приједлогу НОВЈ о заједничкој борби против њемачких окупационих снага, те цијенећи
значај ликвидације њемачких и квислиншких гарнизона и
ослобађање градова у источној Србији, поред осталог и због
скорашњег сусрета са дијеловима Црвене армије, који су се
приближавали граници Југославије — Штаб 23. дивизије, након тродневних борби на простору сјеверно од Ниша, издао
је, 1. септембра, у поподневним часовима, заповијест за покрет својих јединица према Сврљигу и даље кроз Тимочку
крајину у циљу ослобађања истих дијелова. 84 Том приликом
је Штаб Дивизије нагласио да се и бугарске окупационе јединице, уколико буду одбиле да се придруже јединицама НОВЈ
у борби против њемачких снага, разоружавају, а њихови војници и старјешине, са личним стварима упућују преко границе у Бугарску.
Заповијест Штаба 23. дивизије је била у пуној сагласности са директивом Главног штаба Србије, који је, за дејства
у источној Србији, дао пуну самоиницијативу Штабу 23. дивизије.
То је било и у духу директива Врховног штаба НОВ и
ПОЈ, да 23. и 25. дивизија са простора сјеверно од Ниша,
што прије избију у сјеверни дио источне Србије, ради прихвата људства, које је било веома расположено за борбу
против окупатора и домаћих квислинга, као и успостављања
додира са дијеловима Црвене армије, који су се приближава83
84
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ли граници Југославије. 85 У складу с тим, упућен је и замјеник команданта Главног штаба Србије Љубодраг Ђурић да,
уз помоћ првог помоћника начелника истога Т т а б а Радована Петровића, који се већ налазио код Штаба 23. дивизије,
руководи дејствима 23. и 25. дивизије на простору источне
Србије.
У вези са постављеним задатком, 14. бригада је, 1. септембра, око 20 часова, из Паљине и Вељег Поља извршила
покрет и, 2. септембра, са Штабом Дивизије, стигла у рејон
села Плужине, а њен 3. батаљон у рејон села Палилуле, југозападно од Књажевца, гдје се налазила посада једне чете
1. батаљона бугарског 103. окупационог пука. На позив
штаба 3. батаљона 14. бригаде да се преда, бугарска посада
је одговорила негативно. Тек послије тога, 3. батаљон је на
посаду отворио ватру из пушкомитраљеза и пушака. Послије краће борбе, приморан је већи дио посаде да се преда,
док се један вод повукао у бункер и жељезнички тунел, одакле је све до 9 часова пружао отпор, када се и он предао, с
тим што је само неколико војника успјело да побјегне према
Књажевцу. У овој краткој борби, Бугари су имали четири
погинула војника, а 54 су заробљена. Заплијењена су три
пушкомитраљеза, 45 пушака и око 15.000 метака. Пошто
бугарски војници нијесу пристали да се придруже заједничкој борби против Њемаца, то су, по одобрењу штаба 3. батаљона, упућени преко границе у Бугарску. Због ове успјешне
акције, 3. батаљон 14. бригаде је био похваљен наредбом
Штаба 23. дивизије. 86
Због избијања 7. српске бригаде у рејон Сврљига, четници су се разбјежали и повукли ка планини Тресибаби, а
јединице 7. бригаде, у току ноћи, уочи 2. септембра, блокирале су бугарски гарнизон у Сврљигу, који је сачињавала
једна пјешадијска чета, ојачана посадом хаубице 105 т т .
Укупно је у Сврљигу било 178 бугарских војника са три официра. 87 Штаб 7. српске бригаде упутио је команди бугарске
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јединице у граду позив да се предају или да ступе у заједничку борбу против њемачких снага. Команда бугарске јединице одговорила је да нема никаквих наређења нити одобрења
од више команде и затражила одлагање одговора на позив
до 8 часова, нашта Штаб 7. бригаде није пристао. У то вријеме, код Штаба 7. бригаде стигла је делегација од десетак
грађана Сврљига са предсједником општине на челу, носећи
развијену стару српску заставу и послужавник на коме се
налазио хљеб и со. Вођа ове делегације се обратио политичком комесару 23. дивизије и Штабу Бригаде:
„Другови команданти, ако не желите да наша варош изгори и да грађани Сврљига и после много проливене крви
не страдају, молимо вас да нам препусуите да и ми нешто
учинимо. Бугарски официри и војници знају за вашу присутност код Сврљига, као и да су опкољени. Веома су уплашени и збуњени. Дозволите да најпре ми за спас нашег града
и наших грађана, ступимо са њима у контакт."
Ускоро се команда бугарске јединице нашла, у кафани
„Њујорк" у Сврљигу, за преговарачким столом са политичким комесаром 23. дивизије Радисавом Недељковићем Рајом
и Штабом 7. српске бригаде. Бугарски официри су захтијевали да се сачека наређење њихове команде из Ниша, јер
они нијесу имали никаквог одобрења ни за предају ни за заједничку борбу против Њемаца. То је, у ствари, значило
одуговлачење и добијање у времену до очекиване помоћи из
Ниша и избјегавање предаје. На категоричан захтјев политичког комесара 23. дивизије, тек око 11 часова, команда
бугарске јединице је пристала да се преда, али не и да ступи
у заједничку борбу против Њемаца. 88 Притом су заплијењени: хаубица 105 мм са 30 граната, два митраљеза, девет пушкомитраљеза, 140 пушака, 370 ручних бомби, 50.000 метака и доста другог ратног материјала. 89 Посада хаубице 105
мм, јачине 11 војника, добровољно су пристали да се укључе
у састав 23. дивизије и остала у.њеним редовима, а остали
војници, са три официра, упућени су преко границе у Бугарску. Међутим, када су се приближили југословенско-бугарској граници почели су да пљачкају српске сељаке. Отимали
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су им волове и коње са колима, крупну и ситну стоку, одјећу
и друго, управо све што су могли да понесу и поведу собом.
Кад је Штаб 23. дивизије дознао за ову пљачку, хитно је
упутио 3. батаљон 7. бригаде, који је успио да од бугарских
војника поврати опљачкану стоку и другу имовину и да то
врати опљачканим сељацима.
За то вријеме 9. српска бригада се кретала, као дивизијска резерва, до села Плужина, одакле се пребацила, источно
од ријеке Сврљишког Тимока, на простор село Драјинци—село Миљковац, а затим до села Мучибабе и Кремте, и даље
на простор села Желне и Црвења, јужно од Књажевца.
Последње заузимање Сврљига, а пред покрет 23. дивизије ка сјеверу, испред њених јединица повукле су се непријатељске снаге из Књажевца и шире околине: четнички Чегарски корпус према Сврљишким планинама, а четнички
Књажевачки корпус према сјеверу, 1. батаљон бугарског
103. пука повукао се из Књажевца преко Андрејевца (данас

Митинг у Књажевцу 4. сеишембра 1944. године.

Минићево) и граничног превоја Кадибогаз у Бугарску, а
одред Српске државне страже из Књажевца према Зајечару,
док је главнина 103. бугарског пука из Зајечара одступила
комуникацијом Зајечар—Турска падина—југословенско-бугарска царинарница у Бугарску.

Четвртог септембра, ујутру, 7. српска бригада ушла је
у Књажевац без борбе, 90 а остале јединице Дивизије су се
помериле на нове просторе и размјестиле у селима око Књажевца: 9. српска бригада на јужној и југоисточној периферији Књажевца са задатком да контролише и обезбјеђује правце Књажевац—Сврљиг и Књажевац—Зајечар, а 14. бригада
дијелом снага у селу Грезни, а главнином у селу Васиљу са
задатком да контролише и обезбјеђује правац Књажевац—
Сокобања. Седма бригада се размјестила на простору сјеверно од Књажевца у селима Валенцу, Каличини, Штипину
и Равни, са задатком да затвара правац Књажевац—Бољевац. Штаб 23. дивизије са приштапским дијеловима смјештен
је у селу Васиљу. 91
Међутим, већ око 10 часова, 4. септембра, у Књажевац
је с правца Ниш—Сврљиг изненада продрла њемачка моторизована колона јачине око педесетак камиона, неколико
борних кола и два тенка и, без задржавања, продужила покрет према Зајечару. 9 2 Потпуно изненађени и неспремни,
борци 7. српске бригаде, који су се затекли на главној улици, нијесу благовремено реаговали, а ни њемачки војници
нијесу ништа озбиљније предузели, иако су по ознакама на
капама бораца 7. бригаде, могли схватити да су припадници
неке јединице НОВЈ. Највјероватније да је ова моторизована колона била претходница њемачке 1. брдске дивизије, чија ће главница три-четири дана касније бити у продору од
Ниша преко Књажевца према Зајечару и Неготину, с циљем
да очисти гранични појас источне Србије од снага Н О В Ј и
да организује одбрамбену линију фронтом према трупама
Црвене армије, које су се, кроз Румунију и Бугарску, приближавале источној граници Југославије.
Истога дана, у поподневним часовима, у Књажевцу је у
згради гимназије, формирана Команда мјеста. За команданта је постављен Славко Јоцић, дотадашњи командант 3. батаљона 7. српске бригаде, за политичког комесара Радош
Митић, дотадашњи политички комесар 1. батаљона 7. бри90

Исто, том 1/11; д. 113; Зборник, том 1/12, д. 136.
А В И И , к. 1067, рег. бр. 6/1; Зборник, том 1/11, г. 106.
92
А В И И , к. 1067, рег. бр. 23—7/3; Зборник, том 1/11, д. 12;
Исто, том ХН/4, д. 123 и 125.
91

гаде, а за замјеника политичког комесара Милоје Николић,
дотадашњи замјеник политичког комесара 1. батаљона 7.
бригаде. У Команду мјеста постављена су још три официра
и 17 бораца 7. српске бригаде. Одмах по формирању Команде мјеста, створена је борбена јединица јачине 230 добровољаца, од које је у селу Булиновцу, сјеверозападно од Књажевца, формиран Књажевачки партизански одред, са руководством Команде мјеста на челу, с тим што је за замјеника
команданта постављен Мирко Бисић. Захваљујући повољној
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војно-политичкој ситуацији и симпатијама народа на ширем
простору источне Србије према НОП-у, Одред је, до 10. октобра, порастао на око 800 бораца и учествовао у борби
против њемачких снага, које су поново продирале на простор Књажевац из правца Ниша. 93
У међувремену, због погибије, рањавања и болести извјесног броја старјешина у јединицама 23. дивизије, као и
због пораста бројног стања јединица и формирања четвртог

батаљона у бригадама, појавила се потреба за старјешинским кадром који би попунио упражњена мјеста. Због тога
се Штаб 23. дивизије обратио Главном штабу Србије и затражио да се у Дивизију упуте искусни руководиоци из пролетерских бригада, који би у јединицама унијели пролетерски дух и њихов метод руковођења и ратовања. Првог септембра 1944, преко ОК КПЈ за Ниш, стигла је на Каменички вис, из 2. пролетерске, 17. источно-босанске и 5. крајишке дивизије, група од 59 руководилаца 94 , који су одмах распоређени у јединицама 23. дивизије.
У 7. српску бригаду за начелника штаба постављен је
поручник Живомир Миловановић, за команданте батаљона
поручници Мишо Мартиновић и Милан Јелисавац, за политичке комесаре батаљона поручници Радован Шобот и Војо
Стојић и за обавјештајног официра бригаде Ђуро Видовић,
док су остали новодошли руководиоци, који су били додијељени 7. бригади, постављени за војне и политичке руководиоце чета, руководиоце санитета, интенданте и на друге
дужности у батаљонима и четама. У вези с тим, из јединица
7. бригаде повучени су Небојша Анђелић, начелник штаба
бригаде, и стављен на располагање Штабу 23. дивизије, док
је Јован Орељ, командант батаљона, због болести, упућен
на лијечење у дивизијску болницу.
У 9. српској бригади новодошли руководиоци из пролетерских и других бригада распоређни су овако: капетан Петроније Јовановић, за замјеника команданта бригаде, капетан Миле Шево, за обавјештајног официра бригаде, Милка
Суботић, за референта санитета, поручник Душан Мугоша,
за команданта батаљона, Драгиња Ненадић, за референта
санитета батаљона, и Миленко Благојевић, за интенданта
батаљона, док су остали распоређени на војне и политичке
дужности у чете. Међу њима су били и Ђуро Поповић, Марко Рада, Никола 'Гомашевић и Бранко Лекић.
У 14. српској бригади њихов распоред извершен је,
углавном, по следећем: мајор Војин Јовановић, за замјеника
команданта бригаде, поручници Миле Радовић, Љубо Вељић, Милан Радујко и Јован Радун, за команданте батаљона,
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Дервиш Пашић и Митар Радача, за политичке комесаре батаљона, а Саво Ђаковић и Живко Лукић, за помоћнике политичких комесара, док су остали, такође, додијељени за
војне и политичке руководиоце по четама, као и на дужности у санитету, интендантури и другим службама у батаљонима и четама. 95

Борбе за ослобођење Зајечара
Почетком септембра 1944. године, источна Србија је за
њемачко командовање на Балкану, а посебно за командовање у Србији, била од изузетног значаја. У то вријеме, снаге
Црвене армије приближавале су се источним границама Југославије, угрожавајући тиме њемачке трупе у Грчкој. Због
тога је њемачки командант Југоистока фелдмаршал Вајкс
(МакбЈгшНјап УОП ^Уеккб), 1. септембра издао заповијест
генерал-пуковнику Леру (А1екбапс1ег УОП Гбћг), команданту
групе армије „Е", за дјелимично повлачење из Грчке у Југославију, а 10. септембра и заповијест за хитну и коначну евакуацију њемачких снага из Грчке. Да би се извлачење ових
снага успјешно извело, требало је, према наступајућим трупама Црвене армије кроз Бугарску и Румунију, формирати
заштитни фронт на линији: Сува планина—Сврљишке планине—Стара планина—Бели Тимок—Тимок—Дунав. У
складу с тим, њемачко командовање је, 4. септембра, упутило из Ниша претходницу њемачке 1. брдске дивизије, са задатком да ојача и запосједне гарнизоне на сјеверном простору источне Србије, као најистакнутије и најугроженије од
дијелова Црвене армије и НОВЈ. Три дана касније, упутило
је и главнину 1. брдске, дијелове 7. СС „Принц Еуген" и
дијелове 117. ловачке дивизије, који ће запосјести и ојачати
гарнизоне у Сврљигу, Књажевцу, Зајечару, и даље према
сјеверу.
Све наведене њемачке, као и друге окупаторско-квислиншке снаге, које су се тада затекле у источној Србији,
стављене су под команду новоформиране армијске групе
„Србија", са генералом Фелбером ( Н а ш Ре1ђег) на челу, и
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њихов задатак је био да затварају правце: Видин—Неготин—Мајданпек—Пожаревац; Видин—Зајечар—Параћин и
Софија—Пирот—Ниш, а све у циљу заштите магистрале
Ниш—Београд, слободног комуницирања њемачких снага
према Београду, омогућавања извлачења њемачких трупа,
управо групе армија „Е", из Грчке.
Четвртог септембра, поподне, Штаб 13. дивизије добио
је обавјештење од мјесних становника, да се у гарнизону Зајечар налази 350—400 Њемаца и један батаљон Српског добровољачког корпуса јачине 600 људи, а јужно од Зајечара
око 1.200 четника Тимочког и Књажевачког корпуса. 96 Уједно је Штаб Дивизије добио обавјештење, такође од мјесних
становника, да је тих дана мајор Љубо Јовановић, командант
Тимочког четничког корпуса боравио у Зајечару, ради договора са командом њемачких снага о предаји власти у Зајечару четницима и упознавања Њемаца са прославом рођендана
краља Петра II Карађорђевића, ноћу, уочи 7. септембра, у
Зајечару, коју су четници припремали. Баш из тих разлога,
неопходно је било напасти њемачко-квислиншки гарнизон у
Зајечару и осујетити намјере и Њемаца и четника.
Међутим, и поред наглашеног значаја напада, првенствено са политичког аспекта, код већине присутних у Штабу Дивизије, предлог за напад није наишао на разумијевање
и одобравање, јер се сматрало да су се борци задњих десетак
дана у покретима и борбама веома заморили и да је такав
подухват ризичан. Ипак, долазак замјеника команданта
Главног штаба Србије Љубодрага Ђурића и његова сагласност са нападом, ријешило је то питање и донијета је одлука да се напад изврши. Свакако је, при доношењу такве одлуке, узета у обзир и претпоставка да је претходница 1.
брдске дивизије, која је прошла кроз Књажевац, 4. септембра, продужила покрет на простор сјеверно од Зајечара.
Тек у касним поподневним часовима, 6. септембра, по
жилавом отпору њемачких дијелова јединицама 7. бригаде у
борбама на јужним падинама косе Краљевица, а посебно по
отпору њемачко-квислиншких снага јединицама 9. и 14. бригаде, у јутарњим часовима, 7. септембра, на источној и сје%
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верној периферији града, као и у току даљих борби у граду
— Штабу Дивизије било је посве јасно да се у одбрани Зајечара ангажују много јаче снаге од оних са којима је био упознат од мјесног становништва. Међутим, тек по ослобођењу
града, саслушањем заробљеника, утврђено је да се у Зајечару налазило 1.500 Њемаца, један батаљон Српског добровољачког корпуса, 800 Љотићеваца, 200 припадника Српске
државне страже и 70 припадника Српске граничне страже.
Према томе, може се претпоставити, да претходница 1.
брдске дивизије није била продужила ка сјеверу, него се задржала у Зајечару. Од наоружања њемачко-квислиншке снаге су имале: већи број аутоматског оружја, једну батерију
хаубица 105 мм, око 15 минобацача 81 мм, четири тенка и
двоја борна кола.
Поред ових снага у Зајечару, у широј околини града, са
главнином на простору села Николићева, а дијелом и јужно
од Зајечара, налазило се око 3.000 четника, као спољно обезбеђење њемачког гарнизона у Зајечару. 9 7 Четници су били
наоружани са пушкама, аутоматским пјешадијским оружјем
и са нешо мало минобацача. Према томе, у Зајечару и околини налазило се укупно око 5.570 непријатељских војника.
Њемачке и квислиншке снаге у Зајечару, добро су организовале одбрану. Поред неколико утврђених рејона и тачака, односно зграда унутар града (касарне и зграда Крајскомандатуре), око града су имали двије линије одбране. Спољна линија се протезала ријеком Бели Тимок од састава са
Црним Тимоком—Расадник — јужне падине Краљевице—
Гнилак (к. 246) — десна обала Стојковог потока — војна
болница — десна обала Црног Тимока, са главним ослонцем
на Краљевицу гдје се налазило подземно складиште експлозива. Унутрашња линија се протезала источном ивицом града и наслањала на јужној страни на насип жељезничке пруге, а на сјеверној страни на Црни Тимок. Спољна линија
одбране, у целини, није била уређена за одбрану изградњом
фортификационих објеката сталног типа. Само су Расадник,
рејон магацина на краљевици и Гнилак (к. 246) били, као
самостални рејони, фортификацијски уређени за одбрану, а
посебно магацин. Међутим, унугар града непријатељ је имао
неколико зграда уређених за одбрану које су му омогућавале

ефикасну одбрану. Зграда Крајскомандатуре и касарне биле
су обезбијеђене са по три-четири бетонска бункера, који су
затварали све прилазе према њима. Такође се у селу Грљанима, јужно од Зајечара, налазило борбено обезбјеђење јачине око 200 Њемаца и љотићеваца, са задатком да затвара
комуникацију од Књажевца према Зајечару и да обезбеђује
фабрику „Брикетница". На улазу у село, са јужне стране и
око фабрике, било је изграђено неколико бетонских бункера.
Распоред непријатељских снага за одбрану града није
био познат Штабу 23. дивизије, али се, по јачини отпора у
току борбе, могло закључити да су се најјаче снаге налазиле
на Краљевици и на правцу Расадник—Грљане, а касније, по
освајању Краљевице, на јужној и источној периферији града.
Двадесет трећа дивизија ангажовала је три бригаде —
7, 9. и 14. српску са по четири батаљона и по 700—800 бораца у бригади — односно у Дивизији око 2.350 бораца, од којих се око 150 налазило у дивизијској и бригадним интендантурама, болницама и осталим приштапским јединицама. Међутим, пошто новоформирани четврти батаљони у бригадама још нијесу били довољно обезбјеђени са наоружањем, то
их штабови бригада нијесу користили ни у чишћењу шире
околине Зајечара од непријатељских снага, а ни у нападу
непосредно на град. Отуда је у борбама за ослобођење Зајечара учествовало свега девет батаљона, са укупно око 1.800
наоружаних бораца.
Већина бораца Дивизије налазила се у њеним редовима
од 1944, а извјестан број од 1942. и 1943. године. Извјестан
број бораца ступио је у редове Дивизије само неколико дана
прије напада на Зајечар. Но, и поред тога морал бораца је
био на завидној висини.
Наоружање 23. дивизије било је око 200 пушкомитраљеза енглеског поријекла „бренгал", добијених из савезничке помоћи, нешто њемачких „шараца" и чешких „збројовки", заплијењених од непријатеља, свако аутоматско оруђе
имало је око 300 метака; затим 36 противтенковских пушака
са по 50 метака на сваку пушку, шест минобацача 81 т т ,
шест ручних реактивних бацача „џон-бул" са по 30 мина на
свако оруђе. Поред тога Дивизија је имала хаубицу 105 тт
са 30 граната и противтенковски топ 45 т т .

У таквој оперативној ситуацији, 5. септембра, у 6 часова, 23. дивизија је са ширег простора Књажевца, извршила
наступни марш према Зајечару и, са одмором од три часа на
простору села Мариновац-село Врбица-село Мали Извор,
пред мрак, стигла на простор села Лесковца, Грлишта и
Вратарнице. 98 Четрнаеста бригада је маршовала из рејона
Васиљ—Грезна, основним правцем село Булиновац—село
Доња Соколовица—село Кожељ—село Мариновац—село
Горња Бела Река и увече стигла у Лесковац. 99 Седма бригада је наступала са простора села Валевца—Каличина—Штипина—Равна, основним правцем село Дебелица-село Дреновац-село Врбица и, увече, стигла у село Заграђе, гдје се размјестила, .с тим што је мање дијелове истурила у село Грлиште, ради обезбјеђења према Зајечару. 100 Девета бригада,
без 4. батаљона, који је задржан у Књажевцу, ради одржавања реда и осигурања правца од Сврљига и Ниша, наступала
је комуникацијом Књажевац—Зајечар и, пред мрак, стигла
на простор Вратарнице и рудника угља Аврамице. 101
По доласку на простор Вратарнице, Штаб 9. бригаде је
истурио 2. батаљон у рејон Грљана, ради обезбјеђења главнине Бригаде према Зајечару. У том селу, батаљон је, још
у току дана, наишао на снажан отпор групе Њемаца и Љотићеваца, јачине око 200 војника, који су ту били на предстражи и спријечили га да овлада селом. Због тога је хитно према селу упућен и 3. батаљон, који је, око 23 часа, успио да
са сјеверне стране блокира непријатеља и да га доведе у тежак положај. Немајући други излаз, Њемци и Љотићевци су
извршили продор према коси Парајанкули и, нешто прије
поноћи, успјели да се пробију до својих снага на Краљевици.
Око 2 часа, 6. септембра, ова два батаљона су повучена у
састав главнине Бригаде и размјештена у селу Локви и
Грљански венац, не остављајући у Грљану обезбјеђење према Зајечару, што је могло да нанесе озбиљне неугодности
од евентуалног изненадног напада непријатеља из Зајечара.
Поред тога, таква одлука Штаба 9. бригаде била је нелогична, јер су ти батаљони, 6. септембра, ујутро, поново морали
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Покреши Бригада 23. дивизије ујушро 6. сеишембра ирема Зајечару.

пријећи исти тај пут у покрету Бригаде према Великом Извору, како је то заповијешћу Штаба Дивизије и било предвиђено.
На достигнутом простору, јединице 23. дивизије треба-

ло је да се обезбиједе од евентуалних препада непријатеља
из Зајечара и осталих праваца, те да врше извиђање и прикупљање података о непријатељским снагама у Зајечару и
непосредној околини. 102 Поред тога, 9. бригада је имала задатак да, уз помоћ становништва, онеспособи за саобраћај
жељезничку пругу и пут Књажевац—Зајечар, а 14. бригада
пут Бољевац—Зајечар, ради спријечавања комуницирања
непријатељске моторизације и тенкова тим правцима, а у
циљу пружања помоћи гарнизону у Зајечару.
Крећући се у растреситом поретку, управо по батаљонима, односно по четама са претходницама, бригаде су извршиле покрет уредно и успјешно. На правцу марша 7. и 14.
бригаде припуцавале су мање групе четника, али су се, испред претходница, убрзо повлачиле ка сјеверу. Што су се
бригаде више приближавале Зајечару, нарочито сјеверно од
линије Грлишка река—Лесковац—Грлиште, четничке групе
су биле бројније. У ствари, оне су представљале даље обезбјеђење.
Одлука за напад на Зајечар, донијета је још 4. септембра. У ствари, била је то заповијест за покрет према Зајечару, јер у истој није био наглашен термин напада,/нити је
било могуће одредити га зато што се није могло ни приближно претпоставити са каквим ће се све непријатељским
снагама бригаде сукобљавати на ћравцима покрета и колико
ће се времена задржавати; како ће се и у ком времену ријешити питање чишћења простора између Књажевца и Зајечара од непријатељских снага. Изненађење, као веома важан
елеменат за успјех напада, није се могло постићи, самим тим
што су четничке групе, са којима се припуцавало у току покрета, обавјештавале њемачку команду у Зајечару о покрету јединица 23. дивизије према Зајечару. То је Штабу 23.
дивизије било јасно, па је са тиме у овој акцији и рачунао.
Штаб 23. дивизије је, ноћу, између 5. и 6. септембра,
издао заповијест за напад на њемачко-квислиншки гарнизон
у Зајечару. 103 Четрнаестој бригади, рано ујутро, 6. септембра, наређено је да изврши покрет основним правцем село
Лубница—село Звездан на простор Бачиште (к. 298)—Моги102
103

136.
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ла (к. 291)—Бели брег (к. 236), сјеверно од Зајечара, и да
напада Зајечар на одсјеку између Црног Тимока и комуникације Зајечар—Неготин, с тим да се обезбиједи из правца Бора од евентуалних интервенција њемачких снага из правца
села Николићева, гдје се налазила већа групација четничких
снага. Седма бригада, без 4. батаљона, који је стављен у
резерву Штаба Дивизије, добила је задатак да из рејона села
Шљивара напада простором између комуникације Књажевац—Зајечар и Црног Тимока и даље са линије Расадник—
Краљевица—Гњилак (к. 246) ка центру града. Задатак 9.
бригаде, без 4. батаљоца, је био да наступа са простора Вратарнице ка Великом Извору и да врши напад на одсјеку између комуникације Књажевац—Зајечар и комуникације Зајечар—Неготин, обезбјеђујући се са правца од Неготина.
Штаб 23. дивизије требало је да креће на правцу дејстава 7.
бригаде.
У заповијести је наглашено да, у току ноћи, уочи 6. септембра, јединице прикупе што тачније податке о стању непријатељских снага и њиховом распореду око града и у самом граду. Уједно је наглашено, да од брзог и успјешног
чишћења положаја непосредно око града, увелико зависи и
успјех акције ликвидације непријатељских снага у граду. Подвучено је да све јединице енергично и смјело дејствују, да
избјегавају дуже фронталне сукобе и да се јачим снагама
пробијају напред, а да мањим дјеловима и маневрисањем
разбију четничке и друге јединице ван града. Уколико се
укаже повољна прилика да мање снаге упадну у град, требало их је јачим снагама подржати, ради овладавања појединим рејонима у граду, односно целим градом. Објашњен је
и начин ликвидације посада у утврђеним рејонима и указано
на потребу одржавања чврсте и сталне везе штабова бригада са Штабом Дивизије, као и везе између бригада.
Почетак непосредног напада на град у заповијести није
одређен, пошто се није знало како ће се одвијати ситуација
ван града, односно у ком ће року бригаде ликвидирати спољну одбрану града. С обзиром на удаљеност бригада од Штаба Дивизије и на то да бригаде нијесу имале ефикасна средства (телефоне и радио-средства) за одржавање везе са командом Дивизије, јер су располагале само спором курирском
везом, Штаб Дивизије је у заповијести претпоставио пуну

слободу самосталног дјеловања штабова бригада све до коначне ликвидације снага непријатеља ван града и у граду,
свакако уз обавезно и редовно извјештавање Штаба Дивизије, како би он у датом тренутку могао што ефикасније интервенисати. 104
Седма српска бригада, као средња колона Дивизије, у 6
часова, 6. септембра, извршила је покрет са простора село
Заград—село Грлиште, правцем Грлиште—Шљивар. Претходница Бригаде, 3. батаљон, у брзом налету, разбила је отпор четника на положају код Шљивара и одбацила их преко
косе Скоруше, сјеверно од Зајечара. Око 12 часова, по избијању на косу Виноградско брдо, 7. бригада се сукобила са
њемачко-љотићевским снагама, које су биле запосјеле положај на јужним падинама Краљевице, на линији од Расадника
на комуникацији Књажевац—Зајечар, преко Гњилака (к.
246) до Стојковог потока и Црног Тимока. Са тих положаја,
жестоким отпором, Њемци и Љотићевци су до мрака задржавали даљи продор 7. бригаде ка Зајечару. У почетним
дејствима, Бригада је развила за борбу само 1. и 3. батаљон,
а, тек, по паду мрака и 2. батаљон 105 , док је 4. батаљон образовао дивизијску резерву и обезбјеђивао дивизијску хаубицу
и противколски топ, који су се кретали иза борбеног поретка 7. бригаде. Од 16 часова, ова два артиљеријска оруђа, са
ватреног положаја на сјеверним падинама Виноградског
брда, успјешно су дејствовала по непријатељским положајима на јужним падинама Краљевице, нарочито по складишту
експлозива. По паду мрака, 7. бригада је продужила напад,
пријешла падинама Краљевице, на линији од пута Грљане
до јужних падина Гњилака. Без неког искуства у повезаном
фронталном нападу, батаљони нијесу дејствовали истовремено, сложно и непрекидно, већ појединачно и у прекидима.
Тако се десило, да док један батаљон јуриша на непријатеља, дотле су други били неактивни и стајали у мјесту, не
пружајући помођ оном батаљону који је био у дејству. Ово
је допринијело да су батаљони тучени жестоком ватром из
многобројних аутоматских и других оруђа и да су трпјели
губитке. Због тога, као и због неактивности 9. бригаде и
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недовољне активности 14. бригаде, Штаб Дивизије је био
принуђен да, око 23 часа, 6. септембра, привремено обустави напад јединица 7. бригаде, с тим да се што брже припреме, среде и чвршће повежу, ради предузимања новог напада.
О тој одлуци, Штаб Дивизије је писмено обавијестио и штабове 9. и 14. бригаде. Тада је наредио да се нови напад изврши, у 3 часа, 7. септембра, истовременим повезаним дејством свих бригада, све до коначног завршетка борбе. По
свему судећи, ово наређење штабови 9. и 14. бригаде нијесу
на вријеме добили, пошто их вјероватно курири, у току ноћи, нијесу могли пронаћи, па су и даље дејствовали по свом
нахођењу.
И 14. српска бригада, као левокрилна колона Дивизије,
са простора Мариновац—Горња Бела Река—Лесковац, извршила је наступни марш, 6. септембра, у предвиђено вријеме,
основним правцем село Лубница—село Звездан и даље до
простора сјеверно од Зајечара. Напријед су истурени 1. и 2.
батаљон. Они су се сукобили са четницима на Врапчјем
брду, јужно од Лубнице. Борба је трајала до 12 часова, када
је Штаб Бригаде увео у борбу и 3. батаљон. Под снажним
притиском ових батаљона, четници су се повукли према Звездану и Гамзиграду. У Лубници је заплијењен четнички магацин са већом количином жита и других животних намирница, које је раздијељено мјештанима у Лубници. Око 16
часова, 1. батаљон је овладао и Звезданом из кога су се четници повукли према селу Николичеву. У Звездану је заплијењен путнички аутомобил, два мотоцикла, један камион натоварен животним намирницама и магацин са већом количином жита, пасуља и других животних намирница. Заплијењене намирнице из магацина, Штаб Бригаде је раздијелио
житељима села Звездана. Прије пада мрака, 1. батаљон је
избио у рејон Белог брега (к. 236), а 2. батаљон на комуникацију Звездан—Зајечар, гдје је запосјео лијеву обалу Црног
Тимока и порушио жељезничку пругу и телефонске линије.
У гоњењу четника, по пријелазу преко друма Звездан—
Гамзиград, јужно од Николичева на Којилову (к. 316), 3.
батаљон 14. бригаде сукобио се са четничком Борском бригадом. Након краће борбе, батаљон је натјерао четнике у
бјекство и у гоњењу стигао у близину Николичева. Том приликом, заробљено је око 40 четника и заплијењено 60 пушака, један пушкомитраљез са 5.000 метака, шест коња и мага9 Српске дивизије
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цин животних намирница. Четници су имали око 30 погинулих.
Штаб 14. бригаде са 4. батаљоном (око 80 слабо наоружаних бораца) и Руском четом, стигао је у Звездан, око 18
часова, а затим се пребацио у рејон Могиле (к. 291), да би
се, око 22 часа, цела Бригада прикупила на простору Бачиште—Могила—Бели брег, у слиједећем борбеном распореду: 2. батаљон на полазном положају на лијевој обали Црног
Тимока, сјеверно од Зајечара, 3. батаљон у рејону Могиле
(к. 291), са оријентацијом према граду и обезбјеђењем према
Николичеву, 1. батаљон у рејону Белог брега (к. 236), са
оријентацијом према граду, и 4. батаљон у резерви у рејону
Бачишта (к. 298), док се Руска чета и 12 противтенковских
пушака налазило на брду Ђула (тт 309), са задатком да обезбјеђују правац од Бора. У то вријеме, батаљони 14. бригаде
су посјели полазне положаје за напад на Зајечар, а у 2 часа,
7. септембра, и пријешли у напад. 106
Тако су од прикупљања 14. бригаде на простору Бачиште—Могила—Бели брег, око 19 часова, до посиједања полазних положаја за напад, у 22 часа, протекла пуна три часа,
а затим и пуна четири часа од посиједања полазних положаја
до почетка напада, у 2 часа, 7. септембра.
Девета бригада је, у току 6. септембра, била потпуно
неактивна. Тек на један час прије пада мрака, она је извршила покрет основним правцем Вратарница—рудник угља
Аврамица—засеок Прлита и даље сеоским путем преко Турске падине према Великом извору, гдје је стигла, око 2 часа,
7. септембра, и размјестила се у јужни дио села ради одмора.
У току покрета, Бригада није имала контакта са непријатељем.
Спорост 14. бригаде у рјешавању успутних задатака и
потпуна неактивност 9. бригаде, имали су негативан одраз
на борбена дејства 7. бригаде, која је, све до 23 часа, 6. септембра, сав терет отпора њемачко-квислиншких снага у Зајечару, сама сносила и јасно, недовољан резултат имала. И
не само то: спорост дејстава 14. бригаде и неактивност 9.
бригаде су пружиле могућност њемачко-квислиншким снагама у Зајечару да се боље организују и своје положаје за од-

брану још боље уреде. Све је то јединицама 23. дивизије
створило нове тешкоће и веће жртве приликом разбијања
њемачко-квислиншког отпора и овладавања градом.
Командни дио Штаба Дивизије налазио се на командном мјесту Штаба 7. бригаде, на сјеверним падинама Виноградског брда. Он је имао непосредан увид у ток догађаја и
по потреби је интервенисао на дејства батаљона 7. бригаде,
дивизијске хаубице и противколског топа. 107
Наређењем Штаба 23. дивизије, од 6. септембра, у 23
часа, по први пут је прецизирано да напад на гарнизон у
Зајечару почне у 3 часа, 7. септембра. Разлог за тако рани
почетак напада био је да би се јединицама 7. бригаде омогућило да, још у току ноћи, смогну снагу и овладају добро
утврђеним положајима на јужној падини Краљевице, а затим
и да дуж Краљевице што прије крену у непосредан напад на
град.
Седма бригада, 7. септембра, у 3 часа, почела је нови
напад на јужне падине Краљевице, на одсјеку Расадник—
Стојков поток. Хаубица и противтенковски топ, иако са мало граната, пружили су батаљонима ефикасну ватрену подршку. Пуна два часа непријатељ је давао жилав отпор, али су
га непосредна ватра артиљеријских оруђа и снажни јуриши
јединица 7. бригаде, најзад поколебали, тако да је, у зору,
на јуриш, Бригада овладала првом линијом непријатељске
одбране на јужном дијелу Краљевице и протјерала непријатељске снаге до града. Међутим, око 7 часова, непријатељ
је, уводећи у борбу свјеже снаге, извршио снажан противнапад и успио да батаљоне 7. бригаде одбаци до складишта
експлозива на Краљевици, гдје су се, уз подршку хаубице и
противтенковског топа задржали. Након тога, настала је
оштра и упорна борба у којој је непријатељ непрекидно
вршио противнападе, тежећи да поново овлада положајима
на јужном дијелу Краљевице. Ипак је снажан и упоран от107

Тога дана — 6. септембра 1944 — Врховни штаб НОВЈ је
донио одлуку о формирању 13. и 14. корпуса. У састав 14. корпуса
одређене су: 23. ударна, 25. и 45. дивизија, а у састав Штаба Корпуса: командант Радивоје Јовановић Брадоња, дотадашњи командант
25. дивизије, политички комесар Радисав Недељковић Раја, дотадашњи политички комесар 23. дивизије и начелник штаба Светислав Татарац, дотадашњи начелник штаба 23. дивизије.

пор батаљона 7. бригаде и оштре борбе 9. и 14. бригаде на
периферији града, натјерао непријатеља да одустане од даљег притиска према Краљевици и да се повуче према граду.
Видећи да се борба на Краљевици повољно развија, Штаб
Дивизије је наредио 7. бригади да максимално појача притисак на непријатеља и да га што прије сатјера у град.
По овладавању непријатељским положајима на јужним
падинама Краљевице, Штаб Дивизије смјестио је своје командно мјесто у рејону складишта експлозива на Краљевици, непосредно иза батаљона 7. бригаде.
У циљу што ефикаснијег дејства, разбијања одбране и
ликвидације њемачко-квислиншких снага у граду, Штаб Дивизије, између 7 и 8 часова 7. септембра, издао је наређење
као допуну раније заповијести: да све јединице на својим
правцима енергично и непрекидно дејствују; да се одмах
формирају ударне групе за упад и самостално дејство у градуШ8. да се јединице (водови, чете, батаљони) у продору кроз
град не задржавају око ликвидације непријатељских утврђених тачака у појединим зградама, већ да их мањим дијелом
снага блокирају и униште, а главнином продуже даљи продор кроз град; да се сви прилази граду затворе ватром аутоматских и противтенковских оруђа и тиме спријечи сваки
покушај непријатеља да споља пружи помоћ блокираном
гарнизону; да штабови бригада образују макар и најмање
бригадне резерве, до једне чете, које би у датом моменту
могле ефикасно интервенисати. Поред тога, поново је указано на благовремено извјештавање Штаба Дивизије о свакој важнијој промјени у току борбе, чега се штабови бригада дотле нијесу придржавали. То је Штабу Дивизије отежавало правилно руковођење дејствима, чинило тешкоће у
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Ударне групе, наоружане аутоматским оружјем и бомбама,
имале су задатак да се кроз одбрану непријатеља на ивици града
пробију у град и да разбијају непријатељске одбрамбене пунктове
и стварају дезорганизацију његове одбране унутар града. Оне су
потхрањиване са слиједећим групама, које ће обрнутим фронтом,
с леђа, вршити притисак на непријатељске положаје на ивици града, а уједно обезбјеђивати рад група за разбијање пунктова у граду,
те истовремено садејствовати снагама које споља нападају на положаје непријатеља на ивици града.

одвијању борбе, уопште, и онемогућавало потребну интервенцију у датом тренутку.
На правцу напада јединица 7. бригаде, њемачко-квислиншке снаге из града више пута су противнападима интервенисале, с циљем да неутралишу и зауставе продор 7. бригаде преко Краљевице у град. Тако је, око 9 часова, једна
чета њемачке пјешадије, уз подршку три тенка, извршила
оштар противнапад правцем Зајечар—Гњилак, али је жестоком ватром батаљона 7. бригаде одбијена. Око 12 часова,
када су снаге 7. бригаде биле на око један километар од
града, Њемци су са око 200 војника поново извршили противнапад у правцу Расадника, у десни бок и леђа. Међутим,
јединице Бригаде увођењем дивизијске резерве (4. батаљона
7. бригаде) у борбу, уз подршку осталих снага 7. бригаде, и
овај противнапад Њемаца су одбиле. Њемци су, уз осјетне
губитке, враћени у град. Око 13 часова, батаљони 7. бригаде
су продрли на периферију града и отпочели борбу за сам
град. Њемачке и квислиншке снаге из града, пружале су и
даље жилав отпор са насипа жељезничке пруге на ивици
града. Међутим, под снажним притиском јединица Бригаде
и убацивањем у град ударних група, као и због снажног дејства снага 9. бригаде, које су у то вријеме већ биле овладале
зградом Крајскомандатуре и војном касарном, непријатељски дијелови су били принуђени да напусте одбрану линије
на јужној ивици града. Главнина 7. бригаде је провалила у
град и отпочела борбу у самој његовој унутрашњости. Ради
уништавања утврђених тачака унутар града, Штаб Дивизије
јој је придодао противтенковски топ 45 мм.
У међувремену су у напад прешле и јединице 14. бригаде. Управо, њен 1. батаљон на правцу од Белог брега (к.
236) и 2. батаљон дуж комуникације Звездан-Зајечар, у 2
часа, 7. септембра, отпочели су борбу. Међутим, све до 8
часова, њихови напади нијесу били ефикасни. Такође се
борба доста дуго одвијала на лијевој обали Црног Тимока,
који су браниле незнатне њемачке и квислиншке снаге. Тек
послије 8 часова, батаљони су појачавали дејство и извршили снажан напад у коме су присилили непријатеља да се повлачи на десну обалу Црног Тимока. Око 9 часова, 1. батаљон је успио да пријеђе ријеку и канал и да запосједне прве
куће у граду, а већ, око 11 часова, и да овлада читавим простором и свим кућама сјеверно од комуникације Звездан—

Зајечар—Вражогрнац. Помогнут успјехом 1. батаљона, и 2.
батаљон је, до 9 часова, успио да пријеђе ријеку, а затим и
да дуж друма Звездан—Зајечар стигне до канала, гдЈе је, јаком ватром са десне обале, привремено задржан.
У међувремену, док је вођена борба у граду, на простору Николичево—Могила, сјеверно, сјеверозападно од града,
код 3. батаљона 14. бригаде, ситуација се изненадно и нагло
погоршала. Журећи у помоћ њемачким и квислиншким снагама у Зајечару, осам четничких бригада, јачине око 3.000
четника око 11 часова, ослонцем на брдо Копито, широким
фронтом су напале 3. батаљон 14. бригаде на положају Николичево—Могила (к. 291)—Бели брег (к. 236), а мањим
снагама од Краварника (к. 437) према Бачишту (к. 298). Нешто послије 12 часова, четници су овладали сјеверним падинама Белог брега. Истовремено, на правцу Бор—Звездан,
нашла се у покрету и једна њемачко-бјелогардејска моторизована колона јачине око 250 војника, седам тенкова и 12
камиона. 104 Ову моторизовану колону дочекала је Руска чета 4. батаљона 14. бригаде ватром из аутоматског оружја и
противтенковским пушкама са положаја на.Ђули. Тенкови
су успјели да се колским путем пробију према Зајечару и да
стигну до моста на Црном Тимоку. У даљем току борбе,
шест камиона је запаљено, а њемачко-бјелогардејска пјешадија принуђена да се повуче према Гамзиграду, одакле је и
даље безуспјешно покушавала да се пробије према Зајечару.
У таквој борбеној ситуацији, Штаб 14. бригаде је био
присиљен, да нешто прије 12 часова, извуче из града 1. и 2.
батаљон, остављајући по један вод на дотадашњим положајима у граду, те да их хитно упути према четничкој групацији на Могили и Белом брегу. Први батаљон је кренуо у напад југоисточним падинама Белог брега ка Дубоком потоку
и даље у леви бок четничке групације на Могили, а 2. батаљон југоисточним падинама Бачишта у десни бок четничке
групације на Могили. Уједно, један вод 4. батаљона, ојачан
митраљеским одељењем Противтенковске чете, запосјео је
коту 373 и зауставио даљи продор четника са Краварника, у
правцу Бачишта. Први и 2. батаљон су, усиљеним маршем
и уз највеће напрезање, наступали одређеним правцима, и у
109

Зборник, том 1/11, д. 79 и 175; Исто, том 1/12, д. 11;
Исто, том 1/13, д. 4

садејству са фронталним нападом 3. батаљона према Могили, жестоком ватром и муњевитим налетом разбили четнике
у рејону Могиле, тако да су се, ови, у пометњи и паници на
разне стране разбјежали, дијелом преко Николичева и брда
Копита према сјеверу, а дијелом на запад ка Кривом Виру.
Том приликом, у жестоком обрачуну између батаљона 14.
бригаде и четничке групације на ширем простору Белог
Брега, Могиле, Бачишта и коте 373, који је трајао све до 15
часова, тешко је рањен командант ове групације Бора Станисављевић и, да не би жив пао у руке јединица НОВЈ, извршио самоубиство. 110 Четници су претрпјели осјетне губитке:
преко стотину погинулих, међу којима, по казивању сељака,
и два команданта бригада и 87 заробљених четника.
Потпуно је разбијена четничка организација у овом дијелу источне Србије, послије чега их је таква паника ухватила да се нигдје више нијесу озбиљно супротставили јединицама 23. дивизије. Присилно мобилисано људство већином
је побјегло својим кућама или се склонило у нека скровита
мјеста. Пријетње четничких старјешина да их поново врате
и натјерају у борбу против НОВЈ — нијесу помогле. Четнички корпуси су спали на 100—200 људи.111 Са непослушним људством, официри су се сурово обрачунавали. О томе свједочи и извјештај команданта четничке Поречке бригаде Миодрага Ратковића, упућен команданту Горског штаба Србије генералу Мирославу Трифуновићу, у коме, уз
остало, стоји:
„ . . . Са својим машингевером отворио сам ватру на
оно људство које није хтело да слуша моју команду да стане
и да крене поново у напад на непријатеља, па сам том приликом убио двојицу, а четворицу ранио." 2
Ујутро, 7. септембра, 9. бригада је извршила покрет из
Великог Извора комуникацијом према Зајечару. Њен 1. батаљон, као претходница Бригаде, требало је да овлада мостом на Белом Тимоку, успостави мостобран на лијевој обали ријеке и да, по пријелазу осталих батаљона, врши напад
на град у захвату колског пута Велики Извор—Зајечар. У 5
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часова, челни вод 1. батаљона, под заштитом магле, изненадио је њемачку засједу на мосту јачине вода и заробио три
Нијемца. Већ у 6 часова, батаљон се, не чекајући остале
батаљоне, у налету дохватио првих кућа на источном крају
града. У 8 часова, по пролазу преко моста на Белом Тимоку, 2. батаљон се рокирао лијево од 1. батаљона и, обухватајући комуникацију Књажевац-Зајечар, напао њемачко-квислиншке дијелове на периферији града. Тако касно започет напад 2. батаљона свакако је кривица Штаба Бригаде,
који је, неко вријеме, оклијевао са увођењем у борбу овога
батаљона. Иначе, батаљон је имао и задатак да одржава тијесан контакт на свом лијевом крилу са јединицама 7. бригаде. Трећи батаљон, без 1. чете, убачен је у борбу, те, око
12 часова, на десном крилу 1. батаљона. Његов задатак је
био да одржава тијесну везу са јединицама 14. бригаде на
свом десном крилу и да обезбјеђује правац који води од Неготина. По наређењу Штаба Бригаде његова 1. чета привремено је придодата 1. батаљону, ради попуне развученог
фронта.
Овакво почесно увођење у борбу јединица 9. бригаде,
свакако је имало негативног одраза на цјелокупна дејства
Дивизије у граду, а посебно на дејства 9. бригаде, јер је пружило могућност њемачким и другим непријатељским снагама, да се колико-толико среде и лакше одупру притиску 9.
бригаде.
Њемачке и квислиншке снаге, још прије напада 9. бригаде, биле су посјеле све куће на периферији града и добро
их организовале за одбрану. Зато су снаге 9. бригаде биле
принуђене да воде оштре борбе за кућу по кућу. На одсјеку
напада 9. бригаде, најјаче упориште одбране непријатеља
било је у зградама Крајскомандатуре и касарне. 113 На правцу Крајскомандатуре нападао је 1. батаљон, а на правцу касарне 2. батаљон. Око 9 часова, 1. батаљон је у снажном
дејству успио да се пробије у близину Крајскомандатуре, гдје
је заустављен јаким отпором. Око 10 часова, непријатељ је.
113
Крајскомандатура је била смјештена у згради бившег среског начелства у центру града, на раскрсници путева Неготин—Књажевац—Бор, а зграда касарне се налазила југоисточно од среског
начелства, дуж пута према Књажевцу.

увођењем свјежих снага, уз подршку тенкова, извршио добро организован противнапад у коме је успио да потисне 1.
батаљон ка периферији града. Једна десетина овог батаљона, са замјеником команданта Бригаде Петронијем Јовановићем, није стигла да се повуче, па је из аутоматског оружја
и противтенковске пушке и даље наставила да отвара прецизну ватру на њемачке тенкове и да успорава њихов снажан
противнапад. То је омогућило да се 1. батаљон среди, и да
поново крене у напад. Дејствујући из противтенковских и
аутоматских оруђа, батаљон је успио да уништи три тенка и
оштети неколико борних кола. Њемци су присиљени да се
поново повуку у зграду Крајскомандатуре. Око 12 часова,
освајајући кућу по кућу, 1. батаљон је стигао у непосредну
близину Крајскомандатуре, а затим, у једночасовној оштрој
борби, прво је ликвидирао отпор у околним бункерима, а
онда и у згради Крајскомандатуре, принудивши Њемце да се
евакуишу. Тек тада је 9. бригада могла, у садејству снага 7.
бригаде, да продужи даље освајање града. Уведен је у борбу
и 3. батаљон 9. бригаде, на правцу преко жељезничког моста на Црном Тимоку. Његово ангажовање у борби, позитивно се одразило на борбу око зграде Крајскомандатуре.
Овладавањем зградом Крајскомандатуре, омогућено је
2. батаљона 9. бригаде да појача притисак на зграду касарне, гдје су се њемачко-квислиншке снаге жилаво браниле.
Међутим, снажним јуришем бораца 2. батаљона, у садејству
2. батаљона 7. бригаде, око 16 часова, и овај отпор је сломљен.
Без обзира што су се њемачко-квислиншке снаге и даље упорно браниле, 9. и 7. бригади је, послије освајања
Крајскомандатуре и касарне, свакако много лакше било
овладати и читавим градом. Борци су се пробијали кроз баште, дворишта и куће, једном ријечи довијали се ратнички,
настојећи да њемачко-квинслишким снагама нанесу што веће губитке и да град што прије ослободе. На другој страни,
Њемци, љотићевци и недићевци, бранили су кућу по кућу, а
њихови тенкови јуришали са угроженог на угрожени правац.
У почетку, тенкови су на борце 23. дивизије дјеловали застрашујуће. Међутим, касније су се навикли, хладнокрвније
понашали и постављали баш онако како је било потребно,
ефикасно дејствујући на тенкове бомбама, аутоматским и
противтенковским оруђима.

У међувремену, односно нешто прије 6 часова, на импровизовани аеродром код Зајечара, слетио је њемачки двокрилни авион типа „Хаинкел". Неколико бораца 7. бригаде
појурило је према њему, у намјери да пилота и авион заробе.
Међутим, у том тренутку, неко од бораца је отворио ватру
из пушкомитраљеза према авиону. Пилот је схватио ситуацију и са авионом брзо узлетио према Београду. Вјероватно
је задатак пилота био да из Зајечара извуче неког важног
Њемца или да извиди ситуацију у Зајечару.
Кратко вријеме иза 16 часова, притијешњени са свих
страна Њемци, љотићевци и недићевци, под заштитом седам-осам тенкова и борних кола, почели су да се извлаче из
Зајечара према Бору, Звездану, и даље. Противник је тежио
да се што прије извуче кроз брешу на сјеверној страни града, која је настала услијед извлачења 1. и 2. батаљона 14.
бригаде из града њиховог ангажовања у сламању напада четничке групације из правца Николичева. Два вода 1. и 2. батаљона 14. бригаде, који су остали да затварају ту брешу
између комуникација Звездан—Зајечар и Зајечар—Вражогрнац, нијесу имали довољно снаге да спријече извлачење непријатеља из града, па су се повукли на западне падине Белог брега, одакле су пјешадијском ватром дејствовали по
њемачко-квислиншкој колони у повлачењу. Око 17 часова,
ова је колона наљетјела на Руску чету 14. бригаде, која се
налазила на Ђули, и потисла је према Бачишту. Друга побочна колона Њемаца, јачине једног батаљона, наступала је
сеоским путем сјеверно од Ђуле према Лојзи (к. 360) и Краварнику (к. 437), као обезбеђење покрета главнине. У рејону Бачишта она се сукобила са Руском четом и дјеловима 4.
батаљона 14. бригаде и, након петнаестак минута оштре
борбе, мислећи да су опкољени, ова колона је прихватила
позив на предају. Том приликом укупно се предало 147 Њемаца, 97 љотићеваца и 22 недићевца. 114 Ускоро затим, око
18 часова, њемачко-квислиншки дијелови, који су предузели
пробој и извлачење из града, потпуно су се извукли преко
села Звездана према Бору, након чега се 14. бригада прикупила на простору Бачиште—Могила, истурајући борбена
осигурања у правцу Николичева и Бора.

Тако је, послије 33 часа оштре и упорне борбе, 7. септембра, око 18 часова, први пут ослобођен Зајечар. 1 1 5
Заузимање Зајечара било је круна дотадашњих успјеха
23. дивизије. Непријатељ је претрпјео тешке губитке. Погинуло је око 300 Њемаца, љотићеваца и недићеваца и око 100
четника, а заробљено је 737, од којих 650 Њемаца, љотићеваца и недићеваца и 87 четника. 116
Између осталих заробљен је и Ханс Тилер Њемац из Баната, прије рата организовани национал-социјалиста, резервни официр бивше југословенске војске, ш е ф Гестапоа за
источну Србију и на путу за штаб дивизије патрола која га
је спроводила самовољно га је ликвидирала и тиме направила велику грешку јер би од Тилера добили озбиљне податке
о злоделу окупатора и домаћих издајника.
Заплијењено је: 30 митраљеза и пушкомитраљеза, око
1.000 пушака, већа количина муниције, четири минобацача
81 т т , складиште од десет вагона експлозива, око 37 вагона
животних намирница, 50.000 литара бензина и нафте, 10 камиона, три путничка аутомобила, 14 мотоцикла и једно
складиште у коме је било око 400 пари нове обуће и њемачких војничких униформи, итд. Уништено је шест камиона и
три њемачка тенка. И губици 23. дивизије били су тешки: 7.
бригада — 14 погинулих и 19 рањених; 9. бригада — 15 погинулих и 59 рањених, и 14. бригада — 12 погинулих и 21 рањен. Укупно из строја Дивизије је избачено 41 погинулих и
99 рањених бораца и старјешина. 117
Закључак: о покретима и борбама на прилазима Зајечару, као и у току борбе у граду, и поред настојања Штаба
Дивизије, ни један извјештај од штабова 9. и 14. бригаде
Штаб Дивизије није добио. Свакако, тај нехат у обавези према претпостављеном штабу датира од раније, односно као
посљедица самосталног дејствовања бригада, те још не усво115
У току бјекства њемачко-квислиншких снага из Зајечара
према Бору, заробљен је шеф Гестапоа за источну Србију Ханс
Тилср. резервни официр бивше југословенске краљевске војске,
Њемац из Баната иначе прије рата организовани националсоцијалиста А В И И , к. 735, фасц. 4; Зборник, том 1/11, д. 4/.
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А В И И , к. 1070, рег. бр. 4—1/1; Зборник, том 1/11, д. 175;
Исто, том 1/12, д. 11 и 174; Исто, том 1/13. д. 4.
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А В И И , к. 1067, рег. бр. 23-12/3; Исто, к. 1068, рег. бр.
26/1; Исто, к. 1070, фасц. 7; Зборник, том 1/12, д. 136.

јеног принципа благовременог обавјештавања претпостављене команде о току дејстава. Наравно да је та слабост штабова 9. и 14. бригаде онемогућавала Штабу Дивизије да у
датом тренутку интервенише, што се негативно одражавало
на цјелокупна дејства у току борбе за ослобођење Зајечара
и његове околине. Примјера ради — да је био обавијештен
од Штаба 14. бригаде о нападу четничке групације са простора Николичева на батаљоне 14. бригаде у граду Штаб
Дивизије, би могао успјешно да интервенише рокирањем деснокрилног батаљона 9. бригаде или употребом дивизијске
резерве (4. батаљона 7. бригаде) и да попуни брешу, која је
настала ангажовањем 1. и 2. батаљона 14. бригаде против
ове четничке групације на простору Могила—Бели брег. Затварањем ове бреше спријечило би се и извлачење њемачко-квислиншких снага из Зајечара и довело их у много тежи
положај.
У борбама 7. септембра, бригаде су дејствовале као цјелина, тијесно повезујући дејства својих батаљона, који су истовремено, сложно, упорно, без предаха и ударнички, до
краја борбе у граду дејствовали, што је и допринијело да се
по броју војника, као и по снази наоружања, потуче далеко
надмоћнији непријатељ.
У току борби за Зајечар бригаде су, свака на свој начин, поднијеле велике напоре. Док је 7. бригада носила највећи терет у ликвидацији спољне одбране непријатеља, посебно на Краљевици, а 14. бригада имала највећи посао у
разбијању четничке групације на простору Мобила—Бели
брег, дотле је 9. бригада поднијела највећи терет у савладавању отпора њемачко-квислиншких снага у граду.
Ова побједа 23. дивизије имала је велики морални одјек
у народу, не само у Зајечару и његовој непосредној околини,
него и у читавој источној Србији. Она је у народу још више
подигла углед НОВЈ и повећала симпатије према њој, до те
мјере, да је 23. дивизија, послије ове побједе, нарасла на око
4.000 бораца.
Држање мјесног становништва за вријеме борби за
ослобођење града било је беспрекорно. Од момента упада
јединица у прве куће на периферији града и све вријеме у
току борбе кроз град, људи, жене па и дјеца, чак и уз ризик
сопственог живота, трудили су се да пруже помоћ борцима
и јединицама Дивизије. Помагали су санитетском особљу и

борцима у склањању рањеника на сигурнија мјеста, ради
указивања прве помоћи или их односили ван града до батаљонског превијалишта и бригадне болнице. Поред тога,
прикључивали су се борбеним јединицама као водичи кроз
град, указивали им на упоришта која је непријатељ утврдио,
скупљали оружје и муницију која се на улицама налазила

1 омис.шч Гомица корђечиН, рођен 27. ноиембра 1930. године у с. 1>чрја
Читлук, Пирот. Ступио у 3. батаљон 7. бригаде, 23. дивизије 7. сеитембра 1944. г. Томица на раду у кухињи 3. батаљона 7. бригаде.

код погинулих непријатељских војника и предавали борцима
Дивизије, а добар број се са тим оружјем укључивао у чете
и раме уз раме са борцима, борио против непријатеља.
Ако су резултати борбе њено огледало, онда се за операцију 23. ударне дивизије, приликом првог ослобођења Зајечара, без обзира на пропусте и слабости, може рећи да је
ријетко лијеп и карактеристичан примјер успјешне операције НОВЈ у ослободилачком рату. За ту изванредну побједу
23. ударна дивизија добила је похвалу од Главног штаба
НОВ и ПО Србије. У њој, поред осталог, пише:
„На дан 6. септембра 1944. године, 23. ударна дивизија
напала је на непријатељски гарнизон у Зајечару и оближњим селима и после жестоке борбе, која је трајала 30 часова, храбри борци 23. ударне дивизије ослободили су Зајечар.
Град Зајечар бранило је 1.500 Немаца са тенковима и
модерним наоружањем, 800 недићеваца, 200 припадника
Српске државне страже и око 3.000 четника. Немци и недићевци давали су јак и жилав отпор из добро утврђених положаја и бункера у околини града и из самог града, а четници
су у току борбе нападали са леђа. Упркос свему овоме, борци и руководиоци 23. ударне дивизије су смело и одлучно
вршили напад и на јуриш заузели Зајечар и околину. Непријатељ је претрпео страшан пораз. Убијено је 300 непријатељских војника и официра, а заробљено око 1.000. Убијени
и заробљени су већином Немци. Заплењен је огроман ратни
материјал.
За овакав смели и одлучни подухват, за овакву храброст, пожртвовање и ударност Главни штаб НОВ и ПО
Србије П О Х В А Љ У Ј Е борце и руководиоце 23. ударне дивизије позивајући их да наставе са оваквим великим победама
до коначног уништења окупатора и народних издајица." 118
Одмах по ослобођењу Зајечара успостављена је Команда мјеста. За гтрвог команданта постављен је Душан Ковачевић, помоћник политичког комесара 7. бригаде. Њему је додијељен потребан број старијих и искуснијих старјешина и
бораца из Зајечара и Тимочке Крајине. Команди мјеста привремено је додијељен 2. батаљон 7. бригаде, ради одржава118
А В И И , к. 183, рег. бр. 1/4; Исто, к. 1068, рег. бр. 1/24,
1/29 и 1/48; Исто, к. 1071А, рег. бр. 12/1; Исто, к. 1074, рег. бр.
1/25—29; Зборник, том 1/11, д. 170.

ња реда и поретка у граду, и смјештен на јужној периферији
града.
Први проглас Команде мјеста обнародован је ујутро, 8.
септембра 1944, у коме је, поред осталог, наглашено да становништво сачува општу имовину и да пријављује непријатељске војнике, који су се били посакривали по кућама. Народ је свесрдно прихватио проглас и по таванима и подрумима неких кућа разоружавао сакривене њемачке војнике, љотићевце и недићевце, и приводио их Команди мјеста. Тако
су, само у једној кући, Зајечарци разоружали двадесетак
Њемаца и предали их Команди мјеста. 11 ?
У току ноћи, између 7. и 8. септембра, а по наређењу
Штаба 23. дивизије, извршен је смјештај бригада ради сређивања и одмора. 120
Седма бригада, са три батаљона, размјештена је у Звездану и Гамзиграду, са задатком да обезбјеђује правце од
Бора и Бољевца, а са једним батаљоном у Шљивару, јужно
од Зајечара, ради обезбјеђења правца од Књажевца. Њему
се, 9. септембра, прије подне, придружио и 4. батаљон 9.
бригаде, који се био повукао из Књажевца. Девета бригада
се размјестила у Вржогрнцу и Рготини, са задатком да осигурава правац од Неготина и Бора. Четрнаеста бригада, са
1. и 2. батаљоном и Штабом Бригаде, смјестила се у Николичеву, 3. батаљон у рејону Копита (к. 459), а 4. батаљон у
рејону Краварника (к. 437) на обезбјеђењу према четницима
који су тим правцем побјегли ка сјеверозападу и Бору. Штаб
23. дивизије са приштапским јединицама смјестио се у Зајечару. 121
Сјутрадан, послије ослобођења Зајечара, новоуспостављена Команда мјеста организовала је сахрану погинулих бораца и старјешина свих бригада 23. дивизије. Поводом сахране, политички комесар дивизије Радисав Недељковић је издао, 7. септембра 1944, слиједеће наређење:
„Сутра, 8. о.м., у 13 часова, извршиће се сахрана свих
наших погинулих бораца у борби за Зајечар. Због тога је
потребно, да све бригаде са сектора свога дејства сакупе све
погинуле борце и до 12 часова пренесу их у близину аеро119
120

Слободан Босиљчић, Источна Србија, стр. 239.
Зборник, том 1/11, д. 136.

дрома. У граду ће се набавити сандуци и венци и одредити
место где ћемо их сахранити. Да би сахрана била што свечанија, потребно је да свака бригада пошаље по једну чету,
потпуно обучену и униформисану, која ће учествовати на
погребу."
Сахрани погинулих бораца на зајечарском гробљу присуствовало је око 5.000 људи, жена и дјеце из града и околних села. 122 У дугој поворци кроз град ношени су венци и
букети цвијећа, а народ је погнутих глава одавао пошту изгинулим херојима. Том приликом, на гробљу су говорили
Радисав Недељковић Раја, политички комесар 23. дивизије,
и Душан Ковачевић, командант мјеста.
Истог дана, у 17 часова, у граду је одржан велики народни збор, уз присуство око 10.000 грађана. На митингу су
говорили Живан Васиљевић, секретар Окружног комитета
КПЈ за Зајечар, пуковник Љубодраг Ђурић, замјеник команданта Главног штаба Србије, потпуковник Миладин
Ивановић, командант 23. ударне дивизије, потпуковник др
Јулка Мештеровић Пантић, Милијан Неоричић, члан Централног комитета СКОЈ-а и капетан Сенди Гленд, ш е ф Енглеске војне мисије. 123

Дејства Дивизије на сјеверном простору источне
Србије
Осмог септембра 1944, у покрету од Ниша на сјевер
штаб њемачке 1. брдске дивизије, образовао је борбену групу „Ајзл" 124 и упутио је, као своју претходницу, у источну
Србију. Група је наступала преко Сврљига и истог дана
ушла у Књажевац. Сјутрадан, 9. септембра, око 14 часова,
Штаб 23. дивизије, пошто је добио обавјештење о настављању покрета ове њемачке јединице од Књажевца према Заје122

Зборник, том 1/11, д. 175; Исто, том 1/13, д.4.
С. Босиљчић, н. д., стр. 241.
124
Борбена група „Ајзл" („Е1«1") названа је по свом команданту мајору Ајзлу, састава: 1. батаљон и дјелови 3. батаљона 98.
ловачког пука 1. брдске дивизије, батерија топова, вод тенкова и
борних кола и вод 54. извиђачког батаљона, јачине 600 војника и
40 камиона.
123
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чару, упутио је њеиом команданту писмо и позвао га на предају. У ултимативном писму, између осталог стоји:
„Команданту немачке јединице на комуникацији Књажевац—Зајечар:
Јединице Црвене армије прешле су Дунав и наступају
ка Зајечару у сусрет јединицама Народноослободилачке војске-партизана, које се налазе око Зајечара. Наша предња
одељења ухватила су везу са јединицама Црвене армије на
правцу Зајечар—Неготин. Комуникација према Неготину и
све друге комуникације на овом правцу су затворене.
Ваш гарнизон у Зајечару ликвидиран је у току 7. о.м.
Имао је следеће губитке: предало нам се 350 Немаца из Рајха, 250 Немаца из Војводине, 380 Недићевих и Дражиних
војника. Ваша група у Зајечару имала је преко 200 мртвих.
Ваше намере да се пробијете даље, бесмислене су. Бесмислено је за вас да изгубите животе.
Око Немачке и у самој Немачкој сваког часа је све тежа ситуација и неизбежна капитулација Хитлерове Немачке
предстоји.
Позивамо вас да нам се предате, уступајући нам сво ваше оружје, а ми вам гарантујемо безбедност живота.
Одговорите нам одмах на понуђени предлог, иначе ћемо одмах, уз помоћ јединица Црвене армије, приступити ликвидацији ваше колоне." 125
Пошто није добио одговор од команданта борбене групе „Ајзл", Штаб 23. дивизије је наредио Штабу 9. бригаде,
да одмах упути свој 3. батаљон према селу Вратарници, са
задатком да поруши пут и жељезничку пругу у Вратарничком теснацу и обезбиједи правац Књажевац—Зајечар. 1 2 6 Међутим, прије него што је батаљон 9. бригаде стигао у Вратарницу, њемачка борбена група „Ајзл" је већ била прошла
кроз Вратарнички теснац и Вратарницу и сукобила се са 3.
батаљоном 9. бригаде у висини Грличке реке, а затим га
снажним притиском набацила на масив Старе планине и
продужила покрет, тако да је, око 16 часова, 9. септембра,
ушла у Зајечар. 127
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А В И И , к. 1067,
А В И И , к. 1071,
127
А В И И , к. 234,
Зборник том 1/1, д. 175;
126

бр. 1/2; Зборник, том 1/11, д. 157.
рег. бр. 9/1.
рег. бр. 33; Исто, к. 1071, рег. бр. 9/1;
Исто, том ХП/4, д. 127.

Због продора ове њемачке јединице, а прије њеног уласка у Зајечар, већи број грађана Зајечара привремено се
склонио у околна села. Команда мјеста, уз помоћ 2. батаљона 7. бригаде и грађана, ужурбано радећи, успјела је да из
Зајечара, прије доласка њемачких снага, евакуише сав ратни и други материјал заплијењен приликом ослобођења града. И Штаб 23. дивизије је напустио Зајечар и пребацио се
у Николичево, код 14. бригаде.
Сјутрадан, 9. септембра, око 9 часова, група од петнаестак њемачких војника из Зајечара, појавила се на јужним
падинама Краљевице, код магацина ратног материјала. На
њих је отворило митраљеску ватру борбено обезбјеђење 7.
бригаде, које се налазило код села Шљивара и притом убило
шест Њемаца, док су остали побјегли натраг у Зајечар. Међутим, већ око 11 часова, један вод њемачких војника у
пратњи два тенка и борних кола, запосио је Краљевицу. У
то вријеме, са правца Књажевца, у Зајечар су стигле нове
јаче снаге њемачке 1. брдске дивизије, 128 гдје су се задржале.
У таквој оперативној ситуацији, а у вези ранијег наређења Главног штаба Н О В и ПО Србије, Штаб 23. дивизије
покренуо је, 10. септембра, своје снаге на сјевер према Дунаву, ради успостављања директне везе са јединицама 2.
украјинског фронта Црвене армије, које су, још 6. септембра, биле стигле на југословенско-румунску границу код
Турн Северина. 129 На обезбјеђењу правца Зајечар—Неготин, два батаљона 14. бригаде запосјела су положај на линији Бели брег (к. 236) — Средњи врх (к. 252) — Могила (к.
291).
Десетог септембра, око 16 часова, 9. бригада, без 4. батаљона, који се задржао са дјеловима 7. бригаде на простору
јужно од Зајечара, извршила је покрет према Неготину,
прошла кроз градић Салаш и размјестила се на преноћиште
у селима Метришу и Брестовцу, источно од комуникације
Зајечар—Неготин. Њен 3. батаљон, без једне чете, у току
ноћи, стигао је до манастира Букова, 2 километра западно
од Неготина и, у току ноћи, уочи 12. септембра, самоиницијативно, без борбе, ушао у Неготин. Кад су пристигли оста128
129

А В И И , к. 1070, рег. бр. 7-1/ф-а.
А В И И , к. 183, рег. бр. 3/1; Зборник, том 1/11, д. 170.

ли дијелови 9. бригаде, задржали су се иа коси Каменац,
западно од Неготина. 130
Одмах по уласку у Неготин, у редове 9. бригаде пријавило се 411 нових бораца, док се Штабу 23. дивизије, у селу
Букову, пријавио већи број омладинаца и омладинки из Неготина и околних села Смедовца, Рајца, Рогљева, Мокрање
и других.
Истовремено је 14. бригада, заједно са Штабом Дивизије, маршовала основним правцем Рготина—Салаш и, 11.
септембра, око 7 часова, размјестила се у Сиколама, с тим
што се 2. батаљон смјестио у селу Поповићима. У Салашу
је задржана једна чета 1. батаљона, са задатком да контролише и обезбјеђује правац од Зајечара.
Идућег дана, 12. септембра, око 5 часова, 14. бригада
је, са Штабом Дивизије, наставила покрет преко села Трњана и Јасенице према Дунаву, са задатком да овлада Праховом и створи мостобран на десној обали Дунава, ради прихвата дијелова Црвене армије приликом њиховог преласка у
источну Србију. 131 У Сиколама је остао 1. батаљон да, са
једном четом у Салашу, затвара правац од Зајечара. Истог
дана, у поподневним часовима, 3. батаљон 14. бригаде стигао је у село Дупљане, а 2. батаљон у село Душановац. Овај
батаљон је, у току марша према засеоку Кусјаку, заробио
14 њемачких војника и осам мађарских сплавара из Војводине. Штаб Бригаде, са 4. батаљоном, задржао се у селу Витровцу. Међутим, још у току покрета 23. дивизије ка Дунаву, њемачка јединица у Прахову је уништила пристанишна
постројења, магацине и постојеће пловне објекте, а затим
се, неколико сати прије наиласка 14. српске бригаде у простор села Душановца, повукла у правцу Брзе Паланке. 132
Поступајући по ранијем наређењу Врховног штаба
НОВЈ за успостављање контакта са јединицама Црвене армије, Љубодраг Ђурић, замјеник команданта Главног штаба
Србије, у току ноћи, између 12. и 13. септембра — у пратњи
130

А В И И , к. 735, рег. бр. 4/5; Зборник, том 1/12, д. 60.
А В И И , к. 1067, рег. бр. 13/1, 14/1 и 17/1; Зборник, том
1/11, д. 170; Исто, том 1/12, д. 12, 34 и 174.
132
По извјештају борбене групе „Фишер" („рјхсћег"), од 15.
септембра 1944, у Прахову се налазила борбена група „Ре", јачине
2.331 војник, која се, без борбе, повукла према Брзој Паланци.
131

једног вода Коњичког ескадрона 23. дивизије 133 и 1. батаљона 9. српске бригаде, са командантом Миланом Богосављевићем и помоћником политичког комесара Слободаном Босиљчићем, код села Радујевца — пребацио се преко Дунава
У Грују на територију Румуније. 134 То је био први непосредан
контакт јединица НОВЈ и Црвене армије. О преласку у Румунију и сусрету са војницима Црвене армије, Слободан Босиљчић, помоћник политичког комесара батаљона, пише:
„Око поноћи, 12. септембра, стигли смо у Радујевац.
Село не спава. Чекају нас. Ту близу су Немци, али и Руси.
Радујевчани су, још током дана, истакли црвене заставе. У
кишној ноћи, Дунав изгледа мрачан и недогледан. Окупљени смо око реке и напрежемо очи. Светлуцају ватре. Тамо
су црвеноармејци." Дели нас свега 200—300 метара. Не можемо скоро да верујемо. У најтежим данима, мислили смо на
њих. Црвена армија је била у нашим срцима близу и онда
кад су нас просторно делиле хиљаде километара. Данас нас
дели само неколико десетина метара.
Око два по поноћи, кренули смо нас тројица чамцем.
Док су два Радујевчана веслала, размишљао сам како ли изгледају Руси? Знам немачку снагу у техници, а Руси их туку!
То мора да су онда и јачи и боље обучени, са неким силним
оружјем, војници . . .
Пристали смо уз обали.
„Стој, кто идјот?" — одјекну из мрака.
Срце ми је хтело да искочи од узбуђења. Стража од два
црвеноармејца одвела ме је до омање бараке. Унутра шкиљи
лампа и неколико крупних, плавих црвеноармејаца спавају
на поду. Мешкоље се у сну, зноје се и понекад гласно узвикну. У углу, један са монголским лицем чисти пушку. Слабо
су обучени. Одела су им поцепана. У први мах ме то неугодно дирну. Ја сам мислио да је спољни изглед силне Црвене
армије другачији. Дошао је политички комесар њиховог ба133
Коњички ескадрон 23. дивизије формиран је 11. септембра
1944. У његов састав ушао је и Коњички вод 14. бригаде, формиран 9. септембра, јачине 15 бораца коњаника. Бројно стање Коњичког ескадрона, на дан формирања, било је 50 бораца коњаника. Његова је намјена била: брза интервенција на кратким релацијама и по специјалним задацима, као и курирска служба.

таљона. Они га зову „парторг". Чуо је да сам дошао и устао
је да разговарамо. Из Вороњежа је и био је професор. Прича ми о Титу, о Петој офанзиви, о Дрини, Кочи, Пеку и
нашој Двадесет трећој дивизији. Прича ми као да је сам учесник у нашим борбама.
Ја тек сада упознајем човека црвеноармејца. Колико
простодушности и срдачности и колико у исти мах свесности
циљева борбе против фашизма. Код њих је велика срамота
и редак случај да неко само мало зна о Титу и херојској
борби нашег народа.
Пред зору се растајемо. Враћам се у батаљон. Не знам
шта да им причам о Црвеној армији. Једино што сам им рекао јесте: „Они су обични људи, блиски нама, људи са дивним срцем." Одмах за мном прешла су неколицина аутоматичара — црвеноармејаца. Грљење, радост каква се не може описати.
„Ви сте први савезници на које наилазимо" — каже један црномањасти Татарин." 135
Своје сјећање на тај сусрет, Стојан Предић, начелник
штаба 9. српске бригаде, овако описује:
„У 3 часа, у зору, 13. септембра, прихваћени смо у румунском селу Груја од јединица Црвене армије, одакле смо
одмах продужили у штаб њихове дивизије (74. стрељачка) у
селу Речице . . . Ту су нас Руси задржали извесно време ради провере података, а 14. септембра добили смо камион и,
у пратњи једног капетана и двојице црвеноармејаца, стигли
у Крајову. Одатле смо преко Букурешта, планинског венца
Карпата и градова Петршан и Дева, стигли у Арад до команданта фронта маршала Малиновског. Пуковник Ђурић
је објаснио руском маршалу циљ нашег доласка. При повратку у Крајову (где је ускоро авионом стигао Тито на путу
за Москву), пуковник Ђурић је добио педесетак камиона којима ће, преко Кладова, дотурити оружје и муницију новим
борцима НОВЈ, који су тих дана из крајинских села масовно
ступали у 23. и 25. дивизију НОВЈ." 1 3 6
Ових дана, при штабовима бригада, формирани су пратећи водови, јачине 25 бораца, а при Штабу 23. дивизије —
135

С. Босиљчић, н.д., стр. 250—251.

Пратећа чета, јачине 50 бораца, са задатком да прате и интерно обезбјеђују штабове бригада, односно Штаб Дивизије.
Од 11. до 19. септембра, 7. бригада са 1. и 3. батаљоном
и дијелом Чете пратећих оруђа, дејствовала је јужно од Зајечара на простору Гамзиград—Оснић—Грлиште—Грљане.
Батаљони су, 12. септембра, потукли дијелове четничког
Књажевачког корпуса, заплијенили 13 пушака, један митраљез и један пушкомитраљез, а затим су, 13. септембра, из
својих редова и новопридошлих бораца формирали Зајечарски партизански одред, јачине 150 бораца са командантом
Вељом Богићем, политичким комесаром Гајићем и помоћником политичког комесара Драгом Илићем. Одред је самостално дејствовао и извршавао задатке на простору јужно
од Зајечара. 1 3 7
Четрнаестог септембра, у близини села Лубнице, на засједу дијелова 7. бригаде наишла је једна колона њемачке 1.
брдске дивизије и, након краткотрајне борбе, заробљено је
47 Шиптара, који су служили у њемачкој војсци. 138 Према
њиховом казивању, иако су и раније имали прилика, нијесу
се предавали јединицама НОВЈ, јер су се плашили одмазде
због учешћа у фашистичкој војсци. Овом приликом су то
урадили, пошто су истог јутра слушали радио-емисију „Слободне Југославије", у којој су се, између осталог, позивали
сви заведени и мобилисани припадници оружаних формација
окупаторских и квислиншких јединица да се предају најближим дијеловима НОВЈ, уз гаранцију да им се ништа зло неће
догодити, с тим да нијесу починили злодјела. То је, рекли
су, био разлог да су се одлучили на предају и да се прикључе
НОВЈ.
Сви заробљени Албанци распоређени су по јединицама
7. српске бригаде, а старјешинама и борцима је скренута
пажња на правилан однос према њима. Они су се, у наредним борбама, показали као изванредни и храбри борци. И,
не само то. У њемачкој војсци били су добро обучени, како
у вођењу борбе, тако и у коришћењу терена за укопавање,
маскирање, коришћењу природних и вјештачких заклона,
организовању система ватре, и сл. Све то они су преносили
137
А В И И , к. 1067, рег. бр. 13/1 и 2Ј—7/3; Исто, к. 1070. рег.
бр. 1—17/5, Зборник, том 1/11, д. 170.

на борце и јединице 7. бригаде у којима су се налазили. У
томе су се нарочито истицали Зејнел Суљевић, из Сијеринске Бање, и Међед Спалић, из Приштине.
О борбеном путу 1. батаљона 9. бригаде 23. ударне
дивизије заједно са 4. батаљоном 109. пука Црвене армије,
из Румуније до с. Горњани, помоћник политичког комесара
Слободан Босиљчић пише:
„Тринајестог септембра заједно са 4. батаљоном 109. пука
Црвене армије — командант 4. батаљона мајор Карински,
заменик команданта старши лијентенант Абдула Атаханов —
извршили смо покрет до с. Извореле, где смо се до 21. септембра сређивали и обуку вршили, а 21. септембра, заједно
са 4. батаљоном 109. пука — командант пука пуковник Гизатулин, његов заменик мајор Николај Федорович Мељников.
партиски руководилац Иван Петрович Насонов професор из
Вороњежа — коњским запрегама превезли смо се до Дунава
према с. Вајуга, шест километара јужно од Кладова на територији Југославије. Ту нас је посетио командант 74. дивизије
Црвене армије Константин Алексејевич Сичев.
У јутарњим часовима пре сванућа 22. септембра, без борбе форсирали смо Дунав до с. Вајуга у коме смо са народом
одржали политички збор и формираЛи Народноослободилачки одбор. Одмах након тога водили смо жестоку борбу
са немачким снагама на коси изнад села и натерали их на
повлачење. То је била прва заједничка борба Народноослободилачке војске Југославије и Црвене армије на територији
Југославије.
Уз краће борбе 23. септембра Немци су се повлачили
према с. Велика Каменица и Брза Паланка. У току 24. и 25.
септембра заједно са 4. батаљоном 109. пука пробијали смо
се преко превоја планине Мироч према Доњем Милановцу.
На планини Мироч срели смо се са патролом 25. дивизије
14. корпуса НОВЈ, а потом при спуштању према комуникацији Доњи Милановац—Клокочевац, дочекала нас је жестока
митраљеска ватра Немаца и Белогардејаца. Развила се жестока борба, која је подуже трајала. Том приликом рањени
су пет бораца нашег батаљона и око петнајест бораца 4. батаљона 109. пука, а поред тога погинули су 5—6 бораца 4.
батаљона 109. пука. Сви рањени борци пребачени су у Румунију на лечење. Након те борбе повукли смо се на планину

Мироч и надајући се да ће нас Немци и Белогардејци следити, припремили смо се за одбрану. У том времену на планини Мироч стигле су и још неке јединице 75. корпуса Црвене
армије, које су Немци били разбили на простору Брза Паланка. Задњих дана септембра имали смо борбе мањег значаја на простору с. Мосте и Тополница.
Задња заједничка борба нашег батаљона и 4. батаљона
109. пука Црвене армије била је око с. Клокочевца са немачким снагама које су се повлачиле под притиском снага Трећег украјинског фронта правцем: Неготин—Штубик—Плавна према Мајданпеку. Била је то жестока борба „прса у
прса". С тешком муком одбили смо притисак немачких снага.
Након ове борбе штаб нашег батаљона затражио је од
команданта 109. пука пуковника Гизатулина да наш батаљон
крене у састав своје бригаде што нам је одобрио. Уједно,
дао нам је потврду „ . . . хорошо војевали и испуњали задачу . . ." Поред тога дао нам је и забелешку имена бораца
које треба одликовати. По доласку у састав наше бригаде 7.
октобра у с. Горњани „Оцену о нашем ратовању са списком
бораца за одликовање", предали смо штабу 14. корпуса.
Командант 109. пука Црвене армије пуковник Гизатулин
задржао је један вод нашег батаљона са водником Живком
Бибићем да му петнајестак дана послуже његови борци као
водичи на нашем терену."
Међутим борци овога вода у групицама по 3—-5 бораца,
кадгод би им се указала прилика самоиницијативно су напуштали штаб 109. пука Црвене армије и стизали у своју бригаду.
Остали дио 7. српске бригаде (2. и 4. батаљон, дио чете
Пратећих оруђа, противтенковски топ 45 мм Штаба Дивизије, бригадна болница и интендатура), налазио се на простору сјеверно од Зајечара, у троуглу села Оштреља, Рготине
и Глоговице, са задатком да руши комуникације Зајечар—
Бор, Рготина—Кривељ и Рготина—Неготин, као и да спријечава непријатеља да користи те комуникације.
Петнаестог септембра, на путу Бор—Рготина, 2. и 4.
батаљон 7. бригаде, напали су њемачку колону, јачине тридесетак камиона пуних војске и нанијели јој губитке, а затим

извршили напад на једну колону четника и том приликом
заробили 26 четника, од којих је 11 добровољно ступило у
7. бригаду. 139 Поред оружаних акција, јужни и СЈеверни дио
7. бригаде био је врло активан и на зарушавању комуникација на свом сектору дејства.
Истовремено је и 25. дивизија 14. корпуса НОВЈ била у
покрету са простора Бољевца ка сјеверу, односно према комуникацији Неготин—Мајданпек; без већих тешкоћа посјела положај Црни врх (тт 655), источно од села Клокочевца,
и отпочела нападе на непријатеља у Доњем Милановцу.
Четрдесет пета дивизија 14. корпуса НОВЈ, са 20. и 23.
српском бригадом (24. српска бригада формирана је тек 28.
септембра), пребацила се у долину ријеке Белог Тимока са
задатком да офанзивно дејствује на комуникацији Књажевац—Зајечар против њемачких дијелова, који су се налазили
у покрету ка сјеверу, а дијелом снага у захвату ријеке Црног
Тимока.
У то вријеме, поред њемачке 1. брдске дивизије, која
се пробила на шири простор Зајечара, у источну Србију су
стигли 1. и 2. пук дивизије „Бранденбург", а нешто касније
и дијелови 7. СС дивизије „Принц Еуген" и 117. ловачке дивизије. Поред њих, у сјеверном крају источне Србије, налазили су се: у Бору — један пук Руског заштитног корпуса, 3.
и 4. батаљон њемачког 1. полицијског пука и око 20.000
стручњака, већином мађарских Јевреја, употребљених за
експлоатацију рудника; у Ђердапу — Ђердапски одред формиран од морнара из раније Црноморске флоте за обезбјеђење пловидбе на Дунаву; у Доњем Милановцу — један посадни и један ланденсшицен батаљон и два монитора; у Пожаревцу — 4. пук Српског добровољачког корпуса, један одред
јачине око 900 војника Српске државне страже и два батаљона њемачког 18. полицијског пука за обезбјеђење комуникације Пожаревац—Петровац—Жагубица, у Костолцу —
њемачки рударски батаљон „Југоисток"
Све ове њемачко-квислиншке снаге су се налазиле под
командом дивизијске борбене групе „Фишер", укупне јачине
око 7.300 војника. 140
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Борбена група „Фишер", 1. брдска дивизија и остале
снаге у њеном саставу, као и нешто касније пристигли дијелови 7. СС „Принц Еуген" дивизије и дијелови 117. ловачке
дивизије, требали су да, сјеверно од Зајечара, на доњем току
Тимока и на Дунаву, организују фронт према трупама Црвене армије, које су кроз Румунију и Бугарску пристизале на
границу Југославије; да спријече њихов продор у источну
Србију и да им онемогуће садејство са 14. корпусом НОВЈ.
Затим, да онемогуће снаге Црвене армије и НОВЈ да продру
у долину Велике Мораве, према комуникацији Ниш—Београд, која је била неопходна за извлачење снага Групе армија „Е" из Грчке, према Београду. Због тога је 1. брдска дивизија била, задњих дана септембра, односно првих дана октобра 1944, ојачана дијеловима 7. СС дивизије „Принц Еуген", 117. ловачке дивизије и пуковским групама 181. и 297.
њемачке дивизије.
Поред њемачко-квислиншких снага у сјеверном дијелу
источне Србије, налазили су се и остаци четничких корпуса
који су се груписали, углавном, на простору Кучаја и Хомољских планина и на простору Петровац—Деспотовац. На
простору Петровац—Сиге—Деспотовац, налазили су се
остаци Млавског корпуса; на простору села Подгорац и
Злот, остаци Тимочког корпуса; остаци Јуришног корпуса
на простору Мутница—Криви Вир—Бољевац; и, на југоисточним падинама Кучаја, остаци Књажевачког корпуса.
Међутим, четничке јединице у сјеверном крају источне
Србије, након њиховог тешког пораза, 7. септембра, сјеверно од Зајечара, на простору Бели брег — Могила — Николичево, нагло су се осипале и распадале. Сведене на малобројно стање, њихове бригаде и корпуси, нијесу више представљали снагу ни за најмањи отпор. Посебно је опао њихов, и онако, не баш високо борбени морал. Сукобе са снагама НОВЈ су редовно избјегавали, а при евентуалном сусрету, након краће борбе, увијек су панично бјежали. Иначе, по још неослобођеним селима су лешкарили, башкарили
се и пијанчили, а становништво малтретирали, пријетили му
и пљачкали га.
У то вријеме — а с обзиром на све веће оперативне
задатке јединица 23. дивизије и потребу за формирањем помоћних јединица за обезбјеђење саобраћаја, командовања, и
томе слично — Штаб Дивизије је наредио прикупљање раз-

них стручњака и занатлија (шофера, мотоциклиста, аутомеханичара, везиста-телефониста, телеграфиста, радиста,
електричара, жељезничара, машинбравара, поткивача, колара и других), од којих би се формирао Технички батаљон
по разним стручностима. У вези с том замисли, 15. септембра, при Штабу Дивизије формирана је Ауто-чета, која је
на дан формирања имала само један камион, два мотоцикла и један путнички аутомобил. Такође, формиране су Чета за везу и Инжињеријско-пионирска чета.
Народ ослобођених крајева источне Србије дочекивао
је и примао јединице НОВЈ с великим одушевљењем и љубављу што се, поред осталог, манифестовало масовним добровољним одласцима, не чекајући позиве, младића и дјевојака у бригаде НОВЈ или партизанске одреде и батаљоне.
Обавјештавајући Главни штаб Србије о борбама и политичкој активности својих јединица у првој половини септембра 1944, Штаб 14. корпуса је писао:
„У свим местима у којима су биле јединице овог корпуса ликвидиране су четничке власти и основани су нови народноослободилачки одбори. Народ у наведеним местима
примао је наше јединице са великим одушевљењем што се
нарочито да закључити по томе што је велики прилив добровољаца у наше редове. 141
Једанаестог септембра, остављајући своју борбену групу „Грот" 142 за обезбјеђење Зајечара и затварање правца Зајечар—Кула—Видин у Бугарској, њемачка 1. брдска дивизија, са моторизованом претходницом (1. батаљон 98. пјешадијског пука и 4. чета 54. извиђачког батаљона) и уз подршку чете тенкова и борних кола, извршила је, са простора
Зајечар, покрет основним правцем Зајечар—Неготин. 1 4 3 На
прилазу Салашу, један батаљон 7. бригаде, из правца Глого141
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Састав борбене групе „Грот" је био: 3. батаљон и 11. и 16.
специјална чета 99. пјешадијског пука 1. брдске дивизије, 79. допунски батаљон, 1. д11визион 79. артиљеријског пука, 4. артиљеријски дивизион „Кун" („Кићп") 7. СС „Принц Еуген" дивизије, 54.
извиђачки батаљон, без 4. чете, мостовни трен, 54. морнарички
батаљон „Дојч" („ОеиГксћ"), једна пт. батерија 88 тт и неколико
тенкова.
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вице, и једна чета 14. бригаде, са коса изнад Салаша, извршили су напад на претходницу њемачких снага и више од
једног часа задржали њен даљи продор ка Неготину. Међутим, послије извјесног времена, наишла је главнина 1.
брдске дивизије и, у снажном удару, сломила отпор ових дијелова 7. и 14. српске бригаде, а затим продужила наступани
марш према Неготину. У овим борбама погинуло је десетак
њемачких војника, док је рањених било више. Батаљон 7.
бригаде имао је три рањена борца. 144
Тринаестог септембра, око 10 часова, њемачка 1.
брдска дивизија и остале снаге у њеном саставу, стигли су
комуникацијом Зајечар—Неготин у висину села Сикола, водећи успут борбу на косама изнад комуникације са 1. батаљоном 14. бригаде. У таквој ситуацији, око 18 часова Штаб
23. дивизије наредио је 14. бригади да се хитно пребаци на
источне падине планине Дели-Јована, на простор село Поповица—село Сиколе, и притекне у помоћ свом 1. батаљону,
који је водио борбу на простору Сиколе—Салаш. 145 Први батаљон је, и 14. септембра, прије подне, поново водио жестоку борбу са овом њемачком колоном и, око 11 часова, био
принуђен да се повуче на нови положај сјеверно према Сиколама. Том приликом, Њемци су имали 10—15 погинулих
и већи број рањених војника, а два камиона су уништена,
док су губици 1. батаљона 14. бригаде били неколико рањених и два нестала борца.
За то вријеме, Један батаљон 14. бригаде, након пребацивања на источне падине Дели-Јована, смјестио се у Поповићу, са задатком да обезбјеђује Штаб 14. корпуса, болницу
и интендатуру 23. дивизије, а главнина Бригаде се размјестила на положајима источно од Сикола, фронтом према комуникацији Салаш—Неготин, гдје је, до 16. септембра, водила
жестоке борбе против њемачких снага.
С обзиром на покрет 1. брдске дивизије ка Неготину и
Дунаву и избијање њених челних дијелова у рејону Салаша,
Штаб 23. дивизије је оцијенио да није целисходно даље држати јединице 9. бригаде непосредно на Дунаву, притијешњене
са запада надмоћним снагама 1. брдске дивизије. Због тога
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јој је наредио да се, са простора Неготина, хитно пребаци
на јужне падине Дели-Јована. 146 Тиме је Штаб 23. дивизије
био принуђен да одустане од формирања мостобрана на десној обали Дунава, на простору Прахово—Неготин—Тимок,
с кога је требало прихватити снаге Црвене армије из Румуније и Бугарске.
Борбени распоред јединица 23. дивизије, 13. септембра,
у поподневним часовима, био је следећи: 14. бригада на простору Поповићи—Сиколе, а 9. бригада на јужним падинама
Дели-Јована на простору Глоговица—Салаш, гдје ће, сјутрадан, 14. септембра, водити жестоку борбу против њемачких
снага, у којој је рањено девет бораца 9. бригаде, док су
Њемци имали око 20 погинулих војника. На том простору 9.
бригада ће и наредних дана, до 18. септембра, водити тешке
борбе против снага 1. брдске дивизије и других њемачких
дијелова. Седма бригада, као резерва Штаба Дивизије, налазила се на простору села Дубочана, а дијелом снага на обезбјеђењу према Бору.
Због новонастале оперативне ситуације на простору Салаш—Неготин—Брза Паланка, Штаб 14. корпуса је одлучио
да 23. дивизију повуче са комуникације Зајечар—Неготин и
пребаци је на простор Хомоља, са задатком да дејствује на
комуникацији Бор—Жагубица—Петровац, у циљу спријечавања извлачења њемачких снага из сјеверног дијела источне
Србије, према Пожаревцу и Београду. Према тој одлуци,
требало је 7. бригаду пребацити на шири простор села Кривеља, 9. бригаду на простор Жагубице, а 14. бригаду на простор јужно од Горњачке клисуре до Деспотовца. 147 У то вријеме, остале снаге 14. корпуса НОВЈ налазиле су се овако
распоређене: 25. дивизија на правцу Рудна Глава—Мајданпек, а 45. дивизија на друмским комуникацијама Књажевац—Сокобања, Књажевац—Бољевац, Зајечар—Бољевац и
Књажевац—Бољевац.
Поступајући по овој одлуци, јединице 23. дивизије ће,
од 16. до 19. септембра, по дијеловима, извршити покрет на
шири простор до село Горњане—село Кривељ-гребен Велики и Мали крш—Влаоле—Јасиково—Лесково. У недо146
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Исто, том 1/12, д. 34.
Зборник, том 1/12, д. 61, 75, 135 и 195; Исто, том 1/14, д.

статку граната за хаубицу 105 шгп и због отежане могућности за њен пренос по брдско-планинском терену, по наређењу Штаба 23. дивизије, хаубица је похрањена у сјеверном
дијелу села Глоговице.
Такође су, по наређењу Штаба 23. дивизије, сва запрежна возила повучена из оперативних јединица, болница, интендатура и коморе и предата сељацима, а јединице су пријешле на товарне коње, ради веће и сигурније покретљивости по брдско-планинском терену, на коме су се, надаље,
морале кретати и борити. 148
Шеснаестог септембра, ујутро, 14. бригада је, без 4. батаљона који је привремено задржан на обезбјеђењу дивизијске болнице и интендатуре у Глоговици, извршила покрет
до села 'Гопле, а 3. батаљон до села Луке. Осамнаестог септембра, Бригада је наставила покрет и пребацила се у село
Горњане, гдје је организовала пријем авио-транспорта оружја и муниције за 23. дивизију. Потом се, 21. септембра, померила на простор западно од планинског гребена Велики и
Мали крш и размјестила у Јасикову и Влаолу, са обезбјеђењем према комуникацији Црнајка—Танда—Луке. 149
И покрет 9. бригаде, са југозападних падина Дели-Јована, отпочео је 18. септембра. Том приликом, Бригада се
пребацила до Горњана, да би се, 20. септембра, преко Влаоле и Јасикова упутила према Жагубици. 150 У току покрета
ка Жагубици, дијелови 9. бригаде су, у рејону Муста (к.
701), разбили остатке Млавског четничког корпуса, који су,
након краће борбе, побјегли преко села Селишта и западно
од Жагубице према Кучају. Такође су из Селишта одбацили
дијелове четничке Хомољске бригаде и остатке Тимочког
четничког корпуса и натјерали их у бјекство према Великој
Морави.
Двадесет првог септембра, главнина 9. бригаде стигла
је у село Лазницу, сјеверно од Жагубице, гдје јој је народ
приредио срдачан дочек. Приликом припрема за народни
збор у Лазници, погинуло је 14, а рањено 15 бораца 4. батаљона 9. бригаде од дејства минобацачке ватре, која је отвоМ8 И с т 0 ! т о м 1 / 1 2 , д. 61
149
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рена из њемачке моторизоване колоне, која се кретала
правцем од Жагубице ка Лазници. 151
По доласку на простор Жагубице, 9. бригада се размјестила у селима Селишту, Милатовцу и Вуковцу и затварала
је путни правац Жагубица—Крепољин. Њен 4. батаљон се
налазио на комуникацији Жагубица—Бор, у рејону Главице
(к. 661), а 1. чета 3. батаљона на Потој Чуки (тт 920), са
задатком да затварају правац од Бора и спријечавају непријатеља да користи пут Бор—Жагубица. Уједно је требало да
одржавају везу са 1. батаљоном 7. бригаде, који се налазио
на положају Црни врх (тт. 1.027) — Крст (к. 830). Јединице
9. бригаде откриле су у Милатовцу четнички магацин у коме
се, поред животних намирница и другог материјала, нашла
и извјесна количина нафте и пет исправних камиона, који
су, као основа, послужили новоформираној Ауто-чети Дивизије. 152
Седма српска бригада се налазила у ширем рејону села
Кривеља, а један батаљон према селу Дубочанима, ради
контроле правца Кривељ—Салаш, а један батаљон на положају Црни врх (тт 1.027) — Крст (к. 830), ради затварања
друма Бор—Жагубица и Кривељ—Жагубица, на коме је, 20.
септембра, његова засједа, са блиског одстојања и изненада,
напала њемачку моторизовану колону и нанијела јој осјетне
губитке. Том приликом, погинуло је 25, рањено двадесетак
Њемаца, уништена су четири камиона и једна борна кола,
заплијењена два пушкомитраљеза. И наредног дана, овај батаљон водио је борбу против једне њемачке колоне, која се
кретала од Жагубице према Зајечару, и том приликом, поред неколико губитака у људству, уништио три камиона и
један тенк. 153 Двадесет другог септембра, под борбом је одбијена нова њемачка колона, јачине двадесетак камиона, и
приморана да се врати натраг у Бор. У краткој борби, уништена су два камиона и заробљена три Румуна у њемачким
униформама. Батаљон 7. бригаде имао је три рањена борца.154
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Рано ујутру, 25. септембра, 14. бригада је извршила покрет са простора Влаоле—Јасиково на простор Лазница—
Рибаре. Њен 1. батаљон упућен је у Крепољин, ради обезбјеђења комуникације Петровац—Жагубица. У Крепољину
су привремено смјештени и позадински дијелови Бригаде.
Тих дана је, по одлуци Главног штаба Србије, Војин
Поповић постављен за политичког комесара 23. дивизије, а
Војин Секулић, дотадашњи начелник штаба 4. црногорске
бригаде, за начелника штаба дивизије. 155 Међутим, ускоро
је Главни штаб Србије повукао Војина Секулића, а на дужност начелника штаба дивизије поставио Недјељка Манојловића, жандармеријског подофицира бивше југословенске
жандармерије.
Из честих покушаја њемачких снага да се извуку из Бора, путем Жагубица—Петровац и даље према Пожаревцу и
Београду, Штаб 23. дивизије је закључио да је тај правац за
њемачке снаге од виталног значаја. Да би то спријечио,
Штаб Дивизије је, 25. септембра, наредио да се све подручне
јединице максимално ангажују на што ефикаснијем рушењу
и запречавању ове комуникације, а нарочито на дијеловима
Црни врх (тт 1.027) — Крст (к. 830) — Потој чука (к. 920)
— Главица (к. 661) и у Горњачкој клисури, као најпогоднијим за успјешно зарушавање и запречавање.' У ту сврху, у
свим бригадама су по батаљонима формиране групе за рушење и запречавање, које су се напрекидно налазиле на овој
комуникацији.
Поред свакодневног и успјешног спречавања покушаја
њемачких снага да се пробију правцем Петровац—Жагубица—Бор и обратно, из Бора према Петровцу, јединице 9.
бригаде су вршиле и контролу простора јужно од ове комуникације и чистиле га од остатака четничких јединица. Тако
су у селу Суводолу, западно од Жагубице, откриле четнички
магацин у коме се налазило десетак хиљада килограма пшенице и 4.000 килограма рунске вуне, а у Жагубици око
50.000 пушчаних метака и 50 мина за минобацач 81 т т .
Врло значајан успјех постигле су јединице 9. бригаде у борби 29. септембра. Тога дана, једна колона од 110 камиона са
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немачким војницима, водом тенкова и два вода борних кола,
извршила је покрет из Бора правцем Бор—Жагубица—Петровац. Испред ове колоне, истурено је око 60 војника мађарске националности, који су из Бора спроводили око 1.600
Јевреја разне стручности: инжењера, техничара, љекара и
других. Користећи густу маглу, колона је успјела да се неопажено приближи засједи 1. чете 1. батаљона 7. бригаде,
која се налазила на попречној коси Потој—чука (к. 920)—
Главица (к. 611). Већ на прву ватру бораца 9. бригаде, мађарски војници су се без борбе предали, па су, заједно са
1.600 Јевреја, спроведени у Штаб 23. дивизије у Лазници.
Борба је настављена с њемачком колоном готово цијело поподне, да би, око 18 часова, непријатељ био коначно потиснут натраг према Бору, уз губитке од око тридесетак погинулих и више рањених војника, док су десетак њемачких камиона и једна борна кола уништени. 156 Од 1.600 ослобођених
Јевреја добровољно се, за борце у 23. дивизију, пријавило
око шездесетак, а остали су, по својој жељи, упућени према
Пожаревцу, односно Београду. Борба је била добро припремљена. Управљање ватром и руковођење ангажованим
јединицама били су на висини, а командни кадар добро се
сналазио и зналачки је руководио. Стога су и резултати ове
борбе били задовољавајући.
Док се водила борба код Потој-чуке, 3. батаљон 7.
српске бригаде на положају Црни врх—Крст, у краткој борби, разбио је побочницу (вод њемачких војника), која је
обезбјеђивала леви бок њемачке колоне на путу Бор—Петровац, што се, такође, позитивно одразило на борбу дијелова 9. бригаде код Потој-чуке. Том приликом, овај батаљон је ослободио 93 Јевреја који су, такође, били на раду у
руднику Бор. Истог дана, код Црног врха, батаљон је разбио једну групу четника. Противник је имао 17 погинулих,
30 рањених и тројицу заробљених. 157
У међувремену, 26. септембра, ујутро, 14. бригада је извршила покрет из Рибара до села Сиге, гдје је стигла око 3
часа. Ту је Штаб Бригаде добио обавјештење од сељака, да
156
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се у мјесној школи и општинској згради, као и у оближњим
сеоским кућама, налази група четника Хомољске и Млавске
бригаде. Одмах је упућен 3. батаљон да, у садејству двије
чете 4. батаљона, блокира четнике у школи и општини, и
да их позове на безусловну предају. На то се, око 170 присилно мобилисаних четника одмах предало, педесетак њих
је успјело да побјегне кроз прозоре, а петнаестак их је погинуло у борби, јер се око тридесетак четника повукло на таване зграда, одакле су, извјесно вријеме, пружали отпор, да
би се и они преостали предали. Том приликом, јединице 14.
бригаде су имале четири рањена, док је погинуо командир
2. чете 3. батаљона, Вукадин Милошевић, из села Хума, код
Ниша.
Истога јутра, Руска чета 4. батаљона и Минерски вод 7.
бригаде, у Горњачкој клисури су били нападнути од стране
једног батаљона Српског добровољачког корпуса, јачине
око 250 војника, који је, по наређењу њемачке команде, требало да обезбиједи пролаз кроз ову клисуру према Жагубици и Бору. Послије жестоке борбе, против надмоћног непријатеља, Руска чета и Минерски вод су били принуђени да
се повуку. У тој борби, по процјени команде Руске чете,
снаге Српског добровољачког корпуса су имале тридесетак
погинулих војника, а спаљена су три камиона. 158
Око 13 часова, истога дана, комуникацијом од Петровца према Жагубици, наишла је колона њемачке борбене групе „Витман", јачине око 120 камиона и 16 тенкова 159 и пробила се кроз Горњачку клисуру до Жагубице. Мањи дијелови ове колоне успјели су да се пробију до положаја 4. батаљона 9. бригаде на Главици (к. 661), али су били принуђени
да се, уз осјетне губитке, врате натраг у Петровац. 160
Од 26. септембра до 3. октобра, јединице 14. бригаде
вршиле су чишћење простора јужно од комуникације Жагубица—Петровац, према Деспотовцу, од заосталих четника
158
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и недићеваца. Двадесет шестог септембра, око 17 часова,
њен 2. батаљон, у покрету према селу Милановцу, напао је
фупу јачине око 120 четника, од којих се двддесетак без
борбе предало, а остали су побјегли према селу Крупаји. 161
Истовремено 2. батаљон је, на маршу ка селу Близнаку,
наишао на групу од око 150 четника Млавског корпуса, који
су, послије само неколико кратких митраљеских рафала, побјегли према селу Белој Реци. У њиховом магацину заплијењено је: 75 ручних бомби, једна противтенковска пушка, два
радио-апарата, двије писаће машине, 35 сандука експлозива,
700 литара бензина, 80 литара нафте, 160 литара моторног
уља, 80 килограма товатне масти, 40 аутомобилских мушема
и пет камиона са резервним дијеловима. Том приликом,
ослобођена је хигијенска екипа од шест медицинара, мобилисаних од стране Млавског четничког корпуса. 162 Исти батаљон је, 2. октобра, око 10 часова, у рејону села Табановца, близу Петровца, послије краће борбе, разбио групу јачине око 450 четника Млавског корпуса која се у нереду повукла према Великој Морави, остављајући двадесетак погинулих. Сјутрадан, прије подне, 2. батаљон је напао у Деспотовцу посаду јачине око 100 припадника Српског добровољачког корпуса и Српске државне страже, којој је, из села Медвеђе, притекло у помоћ око 150 четника. Након краће борбе љотићевци, недићевци и четници су били принуђени да
се, остављајући десетак погинулих и четири заробљена, у
нереду повуку ка Великој Морави. 163
За све то вријеме, поред борбених дејстава, јединице
23. дивизије су врло активно радиле на успостављању народне власти и формирању НО одбора и војно-позадинских органа. Уз то су одржавале врло успјешне политичке зборове
и конференције са народом, на којима су објашњавали циљеве ослободилачке борбе. Прилив нових бораца и даље је
био велики. Отуда је, крајем септембра, бројно стање бригада нарасло на 1.200—1.250 бораца, батаљона на 260—280, а
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чета на 60—80 бораца, тако да је укупно бројно стање 23.
дивизије било преко 4.000 бораца. 164
У то вријеме, поред три бригаде, формацију Дивизије
чинили су Пратећа чета јачине 50 бораца за обезбјеђење
Штаба, Коњички ескадрон јачине 50 бораца-коњаника, дивизијска болница и дивизијска интендатура. Бригаде су у
свом саставу имале четири батаљона од по три чете, свака
по два вода, а сваки вод по три десетине. При штабовима
бригада постојали су Пратећи вод јачине 25 бораца за обезбјеђење штаба, Чета пратећих оруђа од два вода (вод минобацача 81 тт и вод митраљеза), бригадна болница, бригадна интендатура, трупна и бојна комора, док су у батаљонима
постојали Вод за снабдијевање, Санитетски вод и Вод пратећих оруђа састава три противтенковске пушке и два минобацача 20 т т . 1 6 5
По наређењу Штаба 14. корпуса, у 23. дивизији су формиране и извиђачке јединице; и то, при Штабу Дивизије —
Извиђачка чета јачине педесетак бораца, а у бригадама —
извиђачки водови јачине 25 бораца, док су у батаљоне уведене извиђачке десетине од десетак бораца. 166
Све јединице 23. дивизије биле су, углавном, наоружане
класичним пјешадијским оружјем: пушкама, пушкомитраљезима, аутоматима, ручним бомбама, противтенковским пушкама и пиштољима. При Штабу Дивизије налазио се и један противтенковски топ 45 т т , али без граната. Бригаде
су имале 750—800 пушака типа „маузер", са стотињак метака по пушци, затим седамдесетак пушкомитраљеза, разних
типова („збројовка", „бренгал" и „шарац"), обезбијеђених
са по 750 метака по оруђу, један митраљез са 2.000 метака,
два минобацача 81 т т , два ручна реактивна бацача „џон-бул", неколико минобацача 20 тт и неколико противтенковских пушака.
На тај начин, бригаде су биле способне да извршавају
свакодневне, иако повећане, пооштрене, по обиму и садржи164
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ни компликованије борбене и друге задатке. Међутим, Дивизија је и даље, у односу на свог противника, њемачке снаге, била у великом минусу због недостатка дијелова за подршку класичног наоружања пјешадије: тенкова, артиљерије,
авијације, средстава за одржавање везе и командовања, те
боље организације снабдијевања ратним и другим материјалом: прехрамбеним намирницама, одјећом, обућом, и сл.
Потребно је нагласити, да су јединице 23. дивизије имале
озбиљне тешкоће и слабости баш у обезбјеђењу одјеће и
обуће за борце. У то вријеме, борци су били, углавном,
снабдевени, бар већина, одјећом и обућом Домаће производње са којом су од својих кућа и ступили у борбене редове.
Свакодневни покрети и борбе захтијевали су много бољу и
квалитетнију одјећу и обућу, посебно у условима ратовања
на тешко пролазном, брдско-планинском терену, на коме је
23. дивизија изводила борбена дејства и покрете. Свакако
да је таква одјећа и обућа на брдско-планинском и тешком
терену, брзо и пропадала, тако да је у свакој бригади, крајем
септембра, било по око 300 бораца са потпуно дотрајалом
одјећом и обућом, што је, неспорно морало имати негативног одраза на извршавање борбених задагака. Па ипак, висока патриотска свијест, завидан борбени морал бораца и
максимално залагање старјешинског кадра, омогућили су да
се успјешно савладају све те слабости и тешкоће и да се борбени задаци са успјехом извршавају. 167
Иако готово свакодневно у покретима и борбеним акцијама, партијско-политички рад у јединицама Дивизије није
био занемарен. У свим четама и позадинским јединицама и
установама, постојале су партијске организације — ћелије
КПЈ и активи СКОЈ-а, различитог бројног стања, углавном
око десет и нешто више чланова. Партијски и скојевски састанци одржавани су, иако понекад кратко и без темељите
припреме, у предаху борбених дејстава и за вријеме одмора.
На њима су разматрана и рјешавана актуелна питања дотичне јединице. Поред тога, на неким састанцима је вршен и
пријем нових чланова КПЈ и СКОЈ-а.
Састав бркгадних комитета КПЈ, још увијек није био
истовјетан у свим бригадама. Тако, на примјер, док је у ко-

митету 9. и 14. бригаде као члан био и командант бригаде,
дотле је комитет 7. бригаде био без команданта. Иначе, састав бригадних комитета је био: политички комесар и помоћник политичког комесара бригаде, сви помоћници политичких комесара батаљона и руководилац СКОЈ-а бригаде.
Секретар бригадног комитета био је помоћник политичког
комесара бригаде. Састанци бригадног комитета, у чијем је
раду најчешће учествовао и политички комесар дивизије, темељито су припремани и проблеми рјешавани. Ипак, дешавало се да су неки проблеми, због хитности, рјешавани, такорећи, без припреме и на краће вријеме.
Повремено, када је то дозвољавало вријеме, борбена
дејства или покрети, одржаване су четне конференције на
којима су разматрана питања и конкретни проблеми чете, а
посебно су критички разматране борбе и акције, као и држање бораца и старјешина у њима.
У том периоду, поред задовољавајућег прилива нових
бораца и пораста бројног стања, нарочито од ослобођења
Зајечара, повремено је долазило и до одлива бораца из јединица, нарочито искуснијег руководећег кадра водова, чета,
па и батаљона, као и прекаљених бораца са дужим ратним
стажом. Они су одлазили у новоформиране јединице или у
органе народне власти, позадинске јединице и установе, територијалне батаљоне, команде подручја, команде мјеста,
органе за заштиту народа (ОЗН-а), партијске организације
на терену, сеоске страже, и др. Због тога, свакако неопходног, одлива руководећег кадра и прекаљених бораца, јединице Дивизије су биле доста осиромашене у квалитетном кадру. Отуда је попуна упражњених мјеста у овом старјешинском кадру, вршена, углавном, борцима са ратним стажом
из 1944. године. Чак је партијско-политички кадар водова и
чета попуњаван скоро искључиво из СКОЈ-евске организације, махом борцима са ратним стажом из 1944. године.
Попуњавање упражњених војних и политичко-партијских мјеста, односно постављења руководећег кадра у јединицама 23. дивизије, вршено је: чланове штаба бригаде и
штаба батаљона постављао је Штаб Дивизије, углавном, на
приједлог штаба бригаде, док су команде чета и водова постављали штабови бригада, односно штабови батаљона.
Такође, због честих борби и покрета јединица, није било довољно времена, а ни могућности, за обучавање и оспо-

собљавање старјешинског кадра, нарочито водова и чета.
Услови за организовање, макар и краткорочних курсева, на
којима би се они обучавали бар у основним елементима руковођења и командовања јединицама и вођења борбених дејстава, уопште нијесу постојали. Ипак, некако се сналазило.
Прекаљене и искусне старјешине штабова бригада и батаљона, користили су сваки тренутак да пренесу своје знање
и искуство, да утичу на млади руководећи кадар водова и
чета да схвате своју улогу организатора и координатора дејстава водова и чета у борби. Отуда се може рећи, да је под
утицајем сталних борбених дејстава, војничког и партијско-политичког рада у јединицама, као цјелини, борбеност непрекидно расла и била на завидној висини. О томе, у свом
извјештају, од 30. септембра 1944, упућеном Главном штабу
Србије, политички комесар 14. корпуса НОВЈ Радисав Недељковић, пише:
„Наша 23. дивизија, као што сам прошли пут писао, добро напредује. Она је једна од наших најбољих дивизија у
корпусу. Политички и војнички рад развија се добро. Партија је још увек млада и малобројна према броју људства које
је за последњих месец дана дошло у јединице 23. дивизије.
Више од 50 одсто у овој дивизији су радници и интелектуалци, што ће омогућити бољи плански рад и војнички и политички. А уз то, појачаним темпом рада наша Партија моћи
ће да се омасови.
Војничко стање у 23. дивизији задовољава и јединице
23. дивизије могу извршити све војничке задатке на свим теренима. Бригаде су прекаљене и не поставља се, уопште,
питање на ком крају наше земље хоће или неће да се боре.
У последњим борбама, поред 7. и 9. бригаде, нарочито се
истакла 14. бригада својом ударношћу, дисциплином и сналажењем у прелазу на нове форме организације у нашим
дивизијама. Штаб Корпуса је ову бригаду похвалио, зато
што је кроз последњи месец дана у утакмици са осталим
бригадама највише уништила и заробила непријатељских
војника, као и највећи плен у борби задобила. Пошто су 7.
и 9. бригада добиле назив ударне и сама дивизија је ударна,
то предлажемо да се и 14. бригада прогласи од Главног штаба ударном бригадом." 168

У овом периоду, без обзира на сложеноет и тежину операција, те оштрину борбених дејстава и повећану потребу
санитетске, посебно хируршке интервенције, и непрекидне
његе рањеника и болесника, санитетска служба у 23. дивизији била је, посебно у организационом облику, тек у повоју
свог развитка и није задовољавала потребе јединица. Основни узроци томе су били: мали број стручног санитетског кадра — љекара, посебно хируршке специјалности, љекарских
помоћника, медицинских сестара и другог школованог медицинског кадра, недовољно искуство санитетског кадра у организовању и раду ове службе у условима рата, недостатак
средстава, најчешће и елементарних за обављање љекарске
интервенције, тешки и веома неповољни услови за рад, уопште, санитетске службе, и сл. Отуда је било неопходно даноноћно и максимално напрезање постојећег санитетског
кадра, посебно хируршког особља, на извршавању свакодневних многобројних задатака и обавеза, при чему би цјелокупном санитетском особљу требало одати свестрано признање.
Један од љекара 23. дивизије, Милан Врањицан, иначе
тада љекар у болници 7. српске бригаде, овако у својим сјећањима описује тешко стање рањеника у болници своје Бригаде, а оно није било много боље ни у болницама осталих
бригада и дивизијској болници: 169
„У бригадној болници, сем прве помоћи, рањенику није
било могућности ни услова за пружање коначне стручне медицинске помоћи, не само због сталне покретљивости Бригаде, већ и због тога што бригадна болница није располагала ни са основним средствима, па се медицинска помоћ сводила на заустављање крварења, имобилизацију прелома, давање серума, средстава против болова, основно одржавање
животних функција и бриге око евакуације у дивизијску болницу. Међутим, поред свега тога, као хирург долазио сам у
ситуацију да због удаљености Бригаде од дивизијске болнице, прелазим уобичајени оквир обраде рањеника, те сам морао обрадити и теже повреде, вршити обраде и дубоких рана, у првом реду да би зауставио по живот опасно крварење,
169

Милан Врањицан побјегао је, првих дана септембра 1944,
из њемачког логора у Бору и ступио у редове 7. бригаде 23. дивизије.

.

па чак и ампутацију смрсканих удова. А колико смо били
недовољно опремљени нека послужи следећи пример: у селу
Бучје, северно од Бора, где сам био смештен са хируршком
екипом Бригаде, извршио сам ампутацију надколенице, служећи се касапским ножем и тестером за гвожђе. Конца за
ушивање ране нисмо имали, место газа служили смо се парчићима чаршава. Стерилизација је била, обично искувавање. О гуменим рукавицама ни речи — то је био сан!
Навешћу конкретан пример. Доведен је код мене рањеник, који је у бригадној болници брижљиво обрађен, што је
било од пресудног значаја за даљу обраду рањеника. Рањеник је устрељен у десно бедро, нешто ниже препоне. Нога
је била имобилизирана. И ако је рањеник имао завој, било
је лаког крварења. По ослобођењу од шина и завоја, приступио сам обради. Пошто сам рану проширио, у дубини сам
угледао метак. Кад сам га склонио, шикнула је крв као водоскок. Притисак на то место, крварење је тренутно стало.
Метак је био продро кроз предњи зид бедрене артерије, али
није пробио и задњи зид. Оставши тако на месту, деловао је
као чеп, тј. зачепио је повређени крвни суд. Будући да финог конца нисам имао, употребио сам косу четне болничарке, Сокобањчанке Радмиле Драгићевић. Неколико нити,
срећом дугачке косе, скувао сам и успео да отвор затворим.
Пулс на артерији се поново појавио, нога која је при доласку
до мене била потпуно хладна, добила је своју нормалну топлоту. Значи, успело је. Да рањеник није био одговарајуће
обрађен у бригадној болници, а у првом реду, да нога није
била имобилизирана и транспорт пажљив, метак би исклизнуо и рањеник би за једну минуту искрварио. Рањеник је,
најзад, у задовољавајућем стању, други дан транспортован у
дивизијску болницу."
Ради побољшања организације и рада санитетске службе, посредством Главног штаба Србије, односно Штаба 14.
корпуса, првих дана октобра 1944, из јединица Црвене армије у 23. дивизију стигао је мајор Црвене армије др Владимир
Иванович Мишура и његова жена, поручник, љекарски помоћник Клавдија Клава Савина Фелченка, обоје са провјереном праксом и великим ратним искуством.
Референт санитетске службе у 23. дивизији, уједно и
управник дивизијске болнице, у том периоду, био је др Борис Пирошков, који је, првих дана септембра 1944, са женом

Миром побјегао из њемачког логора у Бору и ступио у редове 23. дивизије. 170
У штабовима бригада постојали су референти санитета,
који су уједно били и управници бригадних болница, и то, у
14. бригади љекар-хирург Павлимир Секулић, познати хирург Јагодинске болнице, који је као љекар, до 24. јула 1944,
био присилно мобилисан у Великоморавску групу четничких
корпуса, када је добровољно ступио у јединице 14. бригаде,
а у 7. бригади Боро Топаловић. Ослобођењем 1.600 Јевреја,
крајем септембра 1944, који су као стручњаци били на присилном раду у руднику Бор, у редове 23. дивизије, поред
осталих, ступили су добровољно и тројица љекара, од којих
и стоматолог Еуген Шефер. Појачаним дејством новопридошлих љекара, а нарочито постављањем др Владимира Ивановича Мишуре за референта санитета, и др Павлимира Секулића за шефа хируршке екипе, организација и рад санитетске службе у 23. дивизији знатно су побољшани, посебно
у организационом погледу.
Слично је стање било и у интендантској служби 23. дивизије. Тада је и она била тек у повоју свога развитка, а,
самим тим, није имала ни снаге да у потпуности задовољи
потребе јединица. Њен руководећи кадар, у ствари, био је
аматерски у свом послу — самоук, приучен на свакодневном, како-тако обављању службе.
На челу интендатске службе у Дивизији, односно у бригадама, налазио се главни интендант, односно начелник интендантске службе, са неопходним бројем сарадника, док се
при штабу батаљона налазио интендант са неколико бораца,
као особљем за нужно обављање задатака. Поред тога, у
батаљонима је постојао радни вод са кухињом за припрему
хране, док је у четама постојао економ са кухињом и неколико бораца.
Снабдијевање јединица Дивизије ратним материјалом,
који је као помоћ добијен од Црвене армије, вршено је уз
помоћ органа Штаба 14. корпуса, односно органа за снабдијевање Штаба 23. дивизије, док су се јединице прехрамбеним
намирницама саме обезбјеђивале преко бригадних и батаљонских органа за снабдијевање: из помоћи НО одобра, ко-

манди МЈеста, команди подручЈа и других органа на терену
на коме су се налазиле. Међутим, тамо гдје није било војно-позадинских органа и народне власти, органи за снабдијевање бригада и батаљона снабдијевали су се, на добровољној
основи, непосредно од сеоских домаћинстава, строго водећи
рачуна о правилном односу према народу и његовој имовини.

Заједно са Црвеном армијом
Двадесет другог септембра 1944. године, 74. стрељачка
дивизија 75. стрељачког корпуса 2. украјинског фронта
Црвене армије, пријешла је из Румуније Дунав, код Кладова
и Б р з е Паланке, и предузела дејства према Доњем Милановцу, Клокочевцу и Јабуковцу. Дијелови њеног 109. стрељачког пука, 23. септембра, код села Мироча, ступили су у контакт са 16. и 18. српском бригадом 25. дивизије Н О В Ј . Командант њемачке 1. брдске дивизије генерал Валтер Штетнер, са својим 98. пуком и 2. пуком дивизије „Бранденбург",
као и још неким снагама затеченим на ширем простору Неготина, извршио је, 27. септембра, снажан противудар на
дијелове 74. стрељачке дивизије Црвене армије и послије
жестоких дводневних борби, 27—29. септембра, принудио их
да се повуку према Б р з о ј Паланци. 171 Након тога, њемачке
снаге су појачале већ посједнути ф р о н т на доњем току Тимока и на десној обали Дунава, према Доњем Милановцу са
наслоном на Дели—Јован, док је борбена група „Фишер"
организовала одбрану рудника Б о р .
Двадесет осмог септембра, јединице 68. стрељачког
корпуса 3. украјинског фронта Црвене армије, правцем од
Видина у Бугарској, стигле су на југословенско-бугарску
границу, на доњем току Тимока и у снажном налету, 30. септембра, заузеле Неготин. Истовремено је са простора Оршава—Турн Северин, у Румунији, 75. стрељачки корпус 2.
украјинског фронта Црвене армије пријешао Дунав и извршио продор у сјевероисточни дио источне Србије, да би, 1.
октобра, у садејству снага совјетског 68. корпуса одбацио
њемачку 1. брдску дивизију и остале њемачке снаге са тог
171
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простора према Штубику. И 64. стрељачки корпус 3. украјинског фронта, из Бугарске, продро је према Зајечару. Под
снажним притиском јединица Црвене армије, њемачке скћге
узмицале су према Дели—Јовану и ка Зајечару. Јасно се испољио њихов главни правац дејстава: Неготин—Клокочевац—Мајданпек—Пожаревац и Зајечар—Бољевац—Параћин, с циљем што бржег избијања у долину Велике Мораве
и на простор Београда. Присуство и активност 23. дивизије
Н О В Ј , на источним падинама Дели—Јована, и 25. дивизије
Н О В Ј , на простору Мироч—Клокочевац, у позадини главнине њемачких снага, увелико су олакшале продор дијелова
Црвене армије из Бугарске и Румуније у источну Србију.
Да би се покрио фронт од Нишаве до Дунава, према
наступајућим снагама Црвене армије из Бугарске и Румуније
и онемогућило дејство 14. корпуса НОВЈ, образован је 34.
армијски корпус генерала Артура Милера. Под његову команду, стављене су: 7. СС „Принц Еуген" дивизија, 1.
брдска дивизија, дивизијска борбена група „Фишер", 2 пук
дивизије „Бранденбург", све полицијске њемачке снаге, пукови бјелогардејског Руског заштитног корпуса и све квислиншке Недићеве јединице у источној Србији. 172
Поред тога, као ојачање армијске групе „Фелбер" 173 .
упућена је и 117. ловачка дивизија, која је стигла из Грчке
и размјештена: 737. ловачки пук, са дијеловима 670. артиљеријског пука, у рејону Краљева; 749. ловачки пук у рејону
Крагујевца, Бора и Зајечара; остатак 117. ловачке дивизије,
са генералом Витманом на челу, формирао је борбену групу
172
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Армијска група „Фелбер", названа по имену свога команданта генерала Ханса Фелбера, формирана је по одлуци команданта Југоистока, 26. септембра 1944, са задатком да до доласка Групе
армија „Е" из Грчке, брани, као ратни простор, Србију. У састав
армијске групе „Фелбер" је ушао 34. армијски корпус, као и све
друге њемачке и квислиншке снаге на територији Србије, затим
92. гренадирска моторизована бригада, 118. ловачка дивизија из
састава 2. оклопне армије, 117. ловачка дивизија, пук „Родос", пуковске групе 181. и 297. дивизије, јачине по два батаљона и један
артиљеријски дивизион из Групе армија „Е". Наређењем Врховне
команде њемачке оружане силе, од 6. X 1944, армијска група „Фелбер" преименована је у армијску групу „Србија".
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„ ^ Ј К т а п " , која је ојачана са 92. гренадирском моторизованом бригадом и непосредно потчињена команданту армијске
групе „Фелбер", са задатком да посједне десну обалу Велике
Мораве на правцу Жабари—Велика Плана, ради прихвата
својих снага из источне Србије и обезбјеђења комуникације
Ниш—Београд за извлачење Групе армија „Е" из Грчке.
Продор дијелова Црвене армије из Бугарске и Румуније
на простору источне Србије, а у циљу садејства са њима у
заједничкој операцији против њемачких снага, иницирало је
Штаб 14. корпуса НОВЈ да своје дивизије оријентише на
простор непосредно у позадини њемачких снага, а у циљу
њиховог набацивања под удар јединица Црвене армије и
спријечавања њиховог повлачења према западу. У складу с
тим, јединице 23. дивизије 14. корпуса су дјествовале на ширем простору Рготина—Дели Јован—Петровац—Бор, јединице 25. дивизије на простору село Клокочевац—село Плавна, а јединице 45. дивизије на друмским комуникацијама
Књажевац—Зајечар и Зајечар—Бољевац. 1 7 4
Присуство снага Црвене армије на територији источне
Србије било је од великог значаја за борце и јединице 23.
дивизије и ванредно је утицало на елан и борбени морал бораца у њиховој одсудној борби против њемачких окупатора
и домаћих квислинга.
Радосно расположење није обухватало само борце 23.
дивизије, већ, свакако, и остале јединице Н О В Ј , као и цјелокупан народ источне Србије, што се да оцијенити и по прогласу НО одбора Зајечара, у коме, уз остало, стоји:
„Црвена армија је прешла Дунав и на тлу наше напаћене Домовине загрлила су се давно жељена браћа по крви и
оружју — хероји Совјетске земље и славни јунаци Народноослободилачке војске." 175
Да би успоставио чвршћу везу са јединицама совјетског
68. и 75. стрељачког корпуса, које су успјешно развијале напад десном обалом Дунава и од Неготина ка Салашу и Бору,
Штаб 14. корпуса НОВЈ је, 1. октобра, у договору са совјетском командом, одлучио да прегрупише снаге: 25. дивизији
је наредио да се са двије бригаде постави око Кучева и Мајданпека, а једном бригадом у рејону села Плавне, ради деј174
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ства на путу Штибук—Плавна и одржавања везе с јединицама Црвене армије; 23. дивизију усмјерио је да, по бригадама,
дејствује на друмовима Зајечар—Неготин, Бор—Петровац
и Деспотовац—Крепољин—Петровац; 45. дивизију задржао
је на правцу Зајечара, Алексинца и Параћина. 176
У складу са тако постављеним задатком, Штаб 23. дивизије, остављајући 14. српску бригаду у.долини ријеке Млаве,
на простору јужно од друма село Рибаре—село Крепољин—
Петровац, одмах је упутио 7. српску бригаду на простор села
Глоговице и Гиндуше, са задатком да дејствује на путним
правцима село Слатина—Рготина и село Копривница—Салаш, а 9. српску бригаду, са ширег простора Жагубице, оријентисао је на простор Чока купјата (к. 854/—Клоко чиш (к.
753) — Чока батура (к. 480), да би је, већ сјутрадан, пребацио на простор села Кривеља. 177
У наступању из Бугарске ка Зајечару, 223. стрељачка
дивизија совјетског 64. стрељачког корпуса, 2. октобра, пробила се преко села Шипикова и Велике Јасикове до С а л а п т ,
потискујући 99. брдски ловачки пук њемачке 1. брдске дивизије према Дели—Јовану. Јединице 223. дивизије, на простору села Глоговице, успоставиле су, 2. октобра, контакт са
јединицама 7. српске бригаде 23. дивизије НОВЈ и, у садејству с њима, продужиле наступање према Бору. Тим продором совјетско-југословенских јединица прекинута је веза између њемачког 99. пука и борбене групе „Грот", која се налазила код Зајечара. 1 7 8 У ствари, њемачки 34. армијски корпус поцијепан је на три одвојене, једна од друге доста удаљене, групе. Најбројнија и најјача група 98. и 99. пук, без 3.
батаљона, 2. пук дивизије „Бранденбург", дијелови 117. ловачке дивизије и још неки мањи дијелови налазила се у сјеверном дијелу источне Србије, на простору Дели Јован—
Мироч—Мали и Велики крш; борбена група „Грот" на простору Зајечара и трећа борбена група (ојачани 3. батаљон
99. пука и још неке мање јединице) на правцима Књажевац—^Сокобања и Књажевац—Бољевац. 1 7 9
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Трећи башаљон 9. бригаде 23. дивизије на челу са замјеником команданта батаљона Павлом Бошковићем на уласку у ослобођеном Бору 3. октобра 1944. године.

Да би овај вакуум који је настао између 1. брдске дивизије и борбене групе „Грот" што прије затворила, борбена
група „Фишер" је извршила покрет из Бора према Салашу,
гдје су је јединице 223. дивизије Црвене армије и 7. бригаде
23. дивизије дочекале и, послије краће борбе, вратиле натраг у Бор, уз губитке од 10 погинулих и око 15 рањених
војника. Предвиђајући да се од притиска снага Црвене армије и 23. дивизије, не може одржати на простору Бора, након
бомбардовања совјетске авијације, борбена група „Фишер"
и остале њемачке и квислиншке снаге из Бора, у току ноћи,
између 2. и 3. октобра, и прије подне, евакуисале су се из
Бора, о чему су активисти НОП-а са терена одмах обавијестили Штаб 9. српске бригаде 23. дивизије. Око 14 часова,
3. октобра, сломивши мањи отпор, у Бор је ушао 3. батаљон
9. бригаде, а за њим и 3. батаљон 7.бригаде, са правца Доња
Бела Река—Оштрељ, у касним поподневним часовима. Наступајући основним правцем Рготина—Слатина, у Бор су
ушле и јединице 223. дивизије Црвене армије, гдје их је народ радосно дочекао.

Тако је ослобођен Бор, важан индустријски центар и
јако њемачко упориште. У исто вријеме, дијелови 9. српске
бригаде 23. дивизије су ослободили Брестовачку бању. У
Бору је заплијењена велика количина оружја и другог ратног материјала, а, између осталог, и 37 вагона муниције, коју непријатељ није стигао да уништи. 180
Наредног дана, у Бор су стигле и остале јединице 7.
бригаде, да би, по наређењу Штаба 23. дивизије, већ у 18

Мишинг у ослобођеном Бору 3. окшобра 1944. године.

часова извршиле покрет према гребену Велики и Голи крш
ради затварања правца према селу Танди и селу Црнајки, у
180
По евакуацији Њ е м а ц а у Бору је затечен следећи ратни
материјал: око 1.000 нагазних мина, око 1.550 ручних бомби, 1.400
граната за противколски топ 37 ш ш , 450 мина за минобацач 81
т ш , 900 тромблона, 35 вагона артиљеријске муниције, 33.500 метака италијанског поријекла, 74.000 метака мађарског поријекла, два
вагона метака з а противавионске митраљезе калибра 2 0 т т ,
66.000 метака француског поријекла, 302.000 метака за пушке типа
„Маузер", 25.000 метака енглеске производње, неколико магацина
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177

којима су се налазиле извјесне њемачке снаге. И Штаб 23.
дивизије, са 2. батаљоном 9. бригаде, стигао је из Лазнице
у Бор, гдје се смјестио. 181
Ангажовањем активиста НОП-а, при евакуацији из Бора, Њемци нијесу успјели да раније миниране објекте поруше и униште. Свакако је и непосредна близина јединица 23.
дивизије и 223. дивизије Црвене армије и њихово приближавање руднику, имало озбиљног утицаја да их Њемци у потпуности не униште. Поред органа народне власти, за процес
даљег рада рудника укључени су и неки борци 23. дивизије,
првенствено из 9. бригаде. Међу њима и Душан Глигоријевић Саша, политички комесар 9. бригаде, који је повучен из
Бригаде, с тим што је на његово мјесто за политичког комесара 9. бригаде постављен Недељко Тошовић, дотадашњи
политички комесар 1. батаљона исте бригаде, док је за политичког комесара 1. батаљона именован Илија Дошић. 182
И радници који су, првих дана октобра, добровољно ступили
у редове 23. дивизије, задржани су у Бору, ради оспособљавања рудника за рад.
Тих дана, из 7. бригаде повучен је њен командант Иван
Цекић Ђуро и послат за руководиоца О З Н - е у Јагодину, 183
а, на мјесто њега, за команданта је постављен дотадашњи
замјеник команданта 14. бригаде мајор Војин Јовановић.
У међувремену су дијелови 14. српске бригаде, западно
од села Табановца, послије краће борбе разбили једну групу
од 400 до 500 четника Млавског корпуса, која се у нереду
повукла ка Великој Морави. Дио снага 7. бригаде је упућен
на простор јужно од Дели-Јована, док се дио снага оријентисао у напад на њемачке снаге у селима Топлој и Луци. Истог
дана, када су ослобођени Бор и Брестовачка Бања, 3. октобра, по повратку из акције на село Табановац, 2. батаљон
разних животних намирница и веће количине другог ратног материјала (Зборник, том 1/13, д. 15, 39, 46, 61 и 182; Исто, том 1/14, д.
82 и 91).
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А В И И , к. 1070, рег. бр. 1—20/5.
182
А В И И , к. 1068, рег. бр. 1/49; Исто, к. 1071А, рег. бр. 27/1.
183
Иван Цекић Ђуро, металски радник из Власотинаца, нешто касније је послат на школовање у Совјетски Савез, гдје се,
послије резолуције Информбироа 1948, задржао и гдје и данас жи-

ви.

14. бригаде у Деспотовцу је напао Недићевце и Љотићевце,
јачине око 100 војника. Око 12 часова, њима је стигла у помоћ група од око 150 четника. Послије краће борбе непријатељ се у нереду повукао из насеља, уз губитке од 10 мртвих
и четири заробљена Недићевца. Други дијелови ове Бригаде, на путу Бор-Петровац код манастира Горњака, разбили
су посаду Српског добровољачког корпуса и протјерали је у

Борци 9. бригаде улазе у Бор 3. окшобра 1944.

правцу Петровца, порушивши комуникацију на више мјеста.
Такође су два батаљона 14. бригаде, у садејству дијелова 19.
српске бригаде 25. дивизије НОВЈ, протјерали Недићевце и
четнике из Петровца на Млави и, послије кратког пушкарања, ослободили ову важну раскрсницу. Разбијени и деморалисани непријатељ се наврат-нанос повукао у долину Велике
Мораве. Овладавши потпуно комуникацијом Бор—Петровац, јединице 23. дивизије су онемогућиле повлачење њемачких снага из Зајечара, Штибука и Бора, овим правцем, ка
Великој Морави. Тиме су отвориле пут трупама Црвене армије да оне, послије ослобођења Зајечара и Бора, несметано
могу проћи кроз ослобођену територију и избити у Помо-

равље, на простор Свилајнца и Велике Плане, што ће знатно утицати на брзину дејстава совјетских снага даље према
Београду. 184
Иако су упорно и жилаво водиле борбу, снаге ојачане
њемачке 1. брдске дивизије нијесу успијевале да се одрже
пред јаким ударима снага Црвене армије и 14. корпуса НОВЈ
на линији Мироч—Дели-Јован—Зајечар, те су биле принуђене на узмицање, основним правцем село Плавна—село Клокочевац—село Рудна Глава према Мајданпеку и преко Дели-Јована ка Зајечару. У то вријеме, главнина њемачких снага
затекла се, такорећи, опкољена на простору Дели-Јован—
Клокочевац—Рудна Глава—Мали и Велики крш—Глоговица, са сјевера и са истока гоњена дијеловима Црвене армије,
а са бокова и из позадине тучена од снага 25. и 23. дивизије
14. корпуса НОВЈ. Отуда су ове њемачке снаге биле доведене у изузетно тежак положај. Њихова је ситуација била тим
тежа због снабдијевања ратним и другим материјалом, који
је од првих дана октобра, углавном, текао ваздушним путем.
Наиме, још првих дана октобра, јединице 45. дивизије
14. корпуса НОВЈ су овладале комуникацијом Књажевац—
Ниш и тако одсјекле главни центар за снабдијевање у Нишу
и онемогућиле снабдијевање путним и жељезничким средствима. Због те изузетно тешке ситуације, командант армијске групе „Фелбер" је наредио борбеној групи „\УЈ1тап" да
из Београда изврши покрет, преко Пожаревца, у Кучево и
Мајданпек, те да пружи помоћ њемачкој групацији у источној Србији.
У то вријеме, 19. и 59. стрељачка дивизија 64. корпуса
3. украјинског фронта Црвене армије су стигле пред Зајечар
и Вратарницу, а 93. и 113. стрељачка дивизија 68. корпуса
Црвене армије су потпуно запосјеле комуникацују Неготин—Салаш—Зајечар и, на тај начин, њемачка борбена група „Грот" у Зајечару је доведена у потпуно незавидну ситуацију. Због тога је 14. пук 7. СС „Принц Еуген" дивизије из
Тополе упућен, преко Цараћина, у рејон Бољевца, односно
у Зајечар, да смијени борбену групу „Грот", која је требало
184

П. Вишњић, н. д., стр. 178, 184.

да се прикључи главнини 1. брдске дивизије на простору Дели-Јована. 185
Врло оштре борбе и настојање њемачке групације, јачине преко 30.000 војника, сада реорганизоване у корпусну
групу „Штетнер", да се извуче са простора сјеверног дијела
источне Србије, правцем Неготин—Мајданпек—Кучево према Пожаревцу, принудило је Команду 3. украјинског фронта
Црвене армије да главне своје снаге, које су дјеловале у том
крају, преоријентише на правце Бор—Жагубица—Петровац
и Зајечар—Бољевац—Параћин, како би што прије стигле у
долину Велике Мораве и онемогућиле извлачење Групе армија „Е" са југа према Београду. У вези с том одлуком, 68.
корпус Црвене армије је своју 93. и 113. стрељачку дивизију,
са ширег простора Плавна—Дели-Јован, оријентисао према Бору и даље на правац Жагубица—Петровац, а 223. дивизију, са простора Бор—Брестовачка Бања, упутио према
Злоту и преко планиског дијела Кучаја ка Сењским рудницима. По истој одлуци, 64. корпус, са својом 19. и 59. стрељачком дивизијом, требао је да продужи дејства према Зајечару, а по његовом ослобођењу да настави наступање основним правцем Зајечар—Бољевац—Параћин. Борба за уништење корпусне групе „Штетнер" је препуштена 75. стрељачком корпусу 2. украјинског фронта Црвене армије, у садејству са 23. и 25. дивизијом 14. корпуса НОВЈ. 186
С обзиром да су се извјесни моторизовани дијелови корпусне групе „Штетнер" 4. и 5. октобра, били пробили комуникацијом Клокочевац—Милошева Кула до Рудне Главе и
одбацили јединице 25. дивизије јужно од те комуникације,
те да узан, кривудав и слаб пут Клокочевац—Мајданпек—
Кучево, тешко може да, у тренутној ситуацији, за извлачење према Пожаревцу прими тридесетак хиљада њемачких
војника, оптерећених великом моторизацијом и другом техником, постојала је претпоставка да ће њемачке снаге са
простора сјеверног дијела источне Србије оријентисати своје
покрете и према Бору, ради извлачења комуникацијом
Бор—Жагубица—Петровац, као погоднијом и способнијом
да прими ове њемачке снаге, бар извјестан дио. Томе у при185
Ослободилачки рат народа Југославије 1941—1945, књ. 2.
стр. 299.

лог ишао је и покушај дијела снага Штетнерове групе да се
пробије из рејона Милошеве Куле, преко села Црнајке, до
села Танде и Луке. 187
У духу постављених задатака, Штаб 14. корпуса НОВЈ
је одлучио да комплетну 23. дивизију оријентише на положаје источно од гребена Велики и Голи крш, ради садејства
снагама Црвене армије у уништењу дијела корпусне групе
„Штетнер", на простору Дели-Јован—Велики и Голи крш.
Штаб 23. дивизије, процјењујући да ће се непријатељ пробијати гребеном Дели-Јована у два правца, на северозапад (ка
Мајданпеку) и на југозапад (ка Бору), 4. октобра, у 24 часа
наредио је бригадама да то спријече (с тим је упознао и
Штаб совјетске 223. стрељачке дивизије). Седма бригада је
добила задатак да се прикупи у рејону села Бучја и Топле,
затвори правце Топла-—Глоговица и Бучје—Доња Бела Река
и напада њемачке колоне које се буду пробијале од села
Танде ка Доњој Белој Реци и Слатини. Деветој бригади је
наређено да затвара правце од Танде, према Стрелинику и
Фес-Врху, напада њемачке снаге на простору Танда—Лука
и повеже се десно са 7. бригадом, а лијево, у рејону Горњана, са 18. српском бригадом 25. дивизије НОВЈ. Четрнаестој
бригади је наређено да се, усиљеним маршем, крене из села
Милановца на простор Влаоле-Сиколе у састав Дивизије.
„Не смемо чекати непријатеља на положајима" — писао
је, између осталог, Штаб 23. дивизије. „Не смемо дозволити
извлачење непријатеља. Непријатељ мора осетити наше
присуство у пуној ефикасности." 188
Ради усаглашавања дејстава и ради садејства у борби,
Штаб 23. дивизије је са својим плановима упознао и команду
223. стрељачке дивизије Црвене армије.
Шестог октобра, већ потпуно окружена на простору
Дели-Јована, њемачка 1. брдска дивизија и њој прикључене
снаге упорно су покушавале да се пробију на запад и, дјелимично, на југ и споје с јединицама борбене зоне Зајечар—
Злот и са дијеловима њемачке 7. СС дивизије „Принц Еуген", који су већ били кренули од Параћина ка Зајечару.
Поводом тога је Штаб 14. корпуса НОВЈ, у 11 часова, наре187

Зборник, том 1/13, д. 46.
Зборник, том 1/13, д. 39 и 46; А В И И , к. 1074, рег. бр. 25/2;
П. Вишњић, н. д., стр. 186—187.
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дио: да 7. и 9. српска бригада 23. дивизије одмах пређу у напад на непријатеља и чврсто се повежу с 25. дивизијом, да
обе дивизије, пошто позна]у ситуацију, напад изврше на
оном сектору гдје ће се најбоље испољити њихово дејство.
Чим је примио ово наређење, Штаб 23. дивизије пренио
га је потчињеним јединицама. 189
У складу с тим, истог дана, у 20 часова, 14. бригада, са
простора јужно од Горњачке клисуре, усиљеним маршем,
извршила је покрет преко села Лазнице, Јасикова и Влаоле
и, 7. октобра, око 11 часова, стигла у село Горњане. 190
Након ослобођења Бора, 7. бригада је, по наређењу
Штаба 23. дивизије, извршила покрет на шири простор Кривеља, да би се, послије 48 часова, пребацила на простор источно од гребена Стол (к. 1156) — кота 895—Голи крш (к.
779) са задатком, да њемачким снагама спријечи продор
правцем Црнајка—Танда—Луке ка Бору. Одмах по доласку
на овај простор, њене јединице, у току 6. и 7. октобра, водиле су жестоке борбе против њемачких снага и нанијеле им
губитке од 17 погинулих и 15 рањених војника, уз сопствене
губитке од 11 погинулих и 11 рањених бораца. 191
Са простора Брестовачка Бања—Бор, 9. бригада је извршила покрет преко Кривеља и, 7. октобра, запосјела положај на линији Стрелиник (тт. 1065)—Велики крш (тт
1148), са задатком да затвори правце Танда—Фес-Врх (к.
930)—Кривељ и Горњани—-Стрелиник (тт 1065), те да
врши нападе према комуникацији Танда—Луке и Дели-Јовану. Њен 2. батаљон задржан је у рејону Мали крш (к. 621)
—кота 465—кота 575 у бригадној резерви, с тим да обезбјеђује Штаб 23. дивизије, Штаб 9. бригаде, болнице и приштапске дијелове 9. и 14. бригаде. Тога дана, стигао је из
Румуније у Горњане и 1. батаљон 9. бригаде и ушао у састав
своје Бригаде.
У духу заповијести Штаба 23. дивизије, од 7. октобра
1944, 7. и 9. бригада су, истог дана, у 23 часа, са простора
источно од гребена Великог и Голог крша, извршиле покрет
према комуникацији Танда—Луке—Маковиште (к. 478), са
задатком да нападну њемачке снаге и спријече им продор ка
189
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Бору. Да би се што боље ускладила дејства с јединицама
Црвене армије, Штаб 23. дивизије је упутио писмо Штабу
совјетске 113. стрељачке дивизије у коме је затражио да, по
могућству, упути једну брдску батерију у правцу Бор—Кривељ—Мали крш, ради подршке напада код Крушара и на
Вратима и спријечавања извлачења њемачких снага правцем
Глоговица—Танда—Црнајка—Танда, као и да заједно са јединицама 23. дивизије напада непријатеља на простору Глоговица-Боринац и на гребену Дели-Јована. Након жестоких
окршаја на комуникацији Топла-Маковиште, јединице 7.
бригаде су, у 14 часова, 8. октобра, продрле до села Глоговице и у рејону Самара (к. 443) и ту се сусреле са дијеловима
113. стрељачке дивизије 68. корпуса 3. украјинског фронта
Црвене армије, које су се налазиле у наступању из правца
Салаш—Глоговица према Бору. Сусрет бораца 7. бригаде и
113. дивизије је био врло срдачан. Послије тога, јединице 7.
бригаде наставиле су да воде жестоке борбе против дијелова
њемачке брдске дивизије на западним и јужним падинама
Дели-Јована.
У току ноћи, уочи 8. октобра, због тешкоћа у оријентацији по стазама испресијецаног брдско-планинског простора, батаљони 9. бригаде, су, тек у свитање, 8. октобра, стигли до комуникације Танда—Луке. Трећи батаљон је у налету упао у Луке, гдје је изненадио њемачке снаге и натјерао
их да одступе према Танди. Затим је 9. бригада продужила
напад ка Гиндуши, наилазећи на жесток отпор њемачких
снага. Тешка борба је вођена читав дан, уз обостране осјетне губитке. Тако, на примјер, 3. батаљон је имао двадесетак
избачених из строја, 1. батаљон осам погинулих и 17 рањених, а 4. батаљон 2 погинула и пет рањених бораца.
Седмог октобра, око 11 часова, када је 14. бригада стигла у Горњане, командант 14. корпуса Радивоје Јовановић
Брадоња усмено јој је наредио да, у току ноћи, између 7. и
8. октобра, изврши напад на положаје њемачких снага на
Дели-Јовану (тт 850), Малом голом врху и Великом голом
врху (к. 1038); да изненадним дејством на тим положајима
изазове пометњу у редовима противника, а потом — у садејству осталих снага 23. и 25. дивизије 14. корпуса и 113. дивизије 68. корпуса Црвене армије — да га разбију и униште.
Свакако да је ова на брзину и недовољно припремљена и
смјела акција, била нелогична и веома ризична, што се, у

Септембар 1944. године сјеверно од Бољевца —
Слијева: Душан Павле Витас, помоћник политичког комесара 14. бригаде
23. дивизије, љекар Владимир Иванович Мишура, мајор Црвене армије,
Војислав Драган Дрљачић политички комесар 14. бригаде, Миладин Ивановић командант 23. дивизије и љекарски помоћник Црвене армије Клавдија Клава Иванович, супруга мајора Владимира Ивановича Мишуре.

току њеног извођења и показало. Због тога еу се јединице
14. бригаде, уз велике напоре и изузетне тешкоће, као и уз
губитке од 25 погинулих и 70 рањених бораца и старјешина,
спретним маневрима једва успјеле да извуку. 192
Пред полазак у овај напад, као његова припрема, постројеним јединицама 14. бригаде обратили су се Војислав
Дрљачић, политички комесар, и Јован Митић, командант
бригаде, и говорили о улози Црвене армије у борби против
фашизма, о заједничкој борби НОВЈ и Црвене армије Совјетског Савеза и о узорном и храбром понашању бораца у
борби, ради угледа НОВЈ код војника Црвене армије. Борцима је објашњено да су њемачке снаге у сјеверном дијелу
источне Србије потпуно изнурене и да им је већи дио ратне
технике уништен, тако да се не очекује снажан и дуготрајан
отпор.
Око 20 часова, 14. бригада је почела наступање косом
Кулмеа маре (тт 546) према Малом голом врху (тт 850) и Великомврху(к. 1038) нагребену Д е л и - Ј о в а н а , с т и м ш т о ј е 2 . батаљон задржан на коси Краку лунг (к. 466), према путу Црнајка—Танда, са задатком да спријечи евентуални противнапад
њемачких снага из тога правца. У току ноћи, по јаругама, испресијецаном и стрмом, тешко пролазном и пошумљеном терену, кретање јединица је било врло отежано, тако дасу споро
одмицале. Тек око 2,30 часа, 8. октобра, батаљони су стигли
на полазне положаје за напад: 3. батаљон према Великом голом врху, а 1. батаљон ка Малом голом врху, док је 4. батаљон
требало да се забаци у позадину тих њемачких положаја.
Освјетљавајући терен ракетама, Њемци су благовремено уочили наступање 1. и 3. батаљона и на њих отворили
жестоку митраљеску и минобацачку ватру. Потом се развила веома оштра борба у којој су њемачке снаге пружиле снажан отпор. Први и 3. батаљон прешли су у јуриш, али су их
њемачке јединице, појачаном митраљеском и минобацачком
ватром и ручним бомбама, одбиле. Затим, око 8 часова, уводећи нове свјеже снаге, Њемци су извршили противнапад и
1. и 3. батаљон 14. бригаде одбацили на полазне положаје.
Том приликом изостало је раније уговорено садејство 7. и 9.
бригаде и бригада 25. дивизије, као и садејство јединица 113.

дивизије Црвене армије. 193 До 10 часова, у овој борби, 1. и
3. батаљон 14. бригаде су имали већ преко тридесет рањених
и 14 погинулих бораца и старјешина.
Истовремено се одвијао и напад 4. батаљона 14. бригаде. По пријелазу колског пута Црнајка—Танда и крећући се
по тешко пролазном терену и беспућу, батаљон се раздвојио
у двије колоне: један дио је остао у непосредној вези са главнином Бригаде, а већи дио батаљона, на челу са штабом,
продужио је на извршење задатка. Тај дио је, прије свитања, 8. октобра, са југоисточне стране заобишао Велики голи
врх (к. 1038) и кренуо у напад на њемачке положаје. Њемци
су отворили ураганску ватру и, у једном тренутку, извршили
противнапад, који је снажном ватром и ручним бомбама одбијен. Оштра борба се све више развијала, уз честе нападе
и противнападе. Том приликом, 4. батаљон је имао седам
погинулих и 20 рањених бораца и старјешина, а међу њима
и скоро цио штаб батаљона. Рањени су командант батаљона

Група бораца 7. бригаде 23. дивизије са групом извиђача Црвеноармејаца
2. октобра 1944. године у с. Глоговица, Зајечар. Сједе — слијева: трећи
командант бригаде Војин Јовановић, четврти политички комесар бригаде Ђуро Златковић.

Јован Радун, његов замјеник Ранко Костић Иво, и политички комесар батаљбна Милан Лазић, тако да је команду.над
батаљоном привремено преузео помоћник политичког комесара батаљона Милан Голубовић.
У свитање, 8. октобра, у току најжешће борбе 1. и 3.
батаљона 14. бригаде на гребену Дели-Јована, откривени су
покрети њемачких снага од Црнајке и Танде у позадини ових
батаљона, са намјером да им се затвори правац за повлачење према Горњанима. Штаб 14. бригаде уочио је ту опасност
од евентуалног окружења својих батаљона, па је, под заштитом 2. батаљона, са положаја на коси Краку лунг (к. 466)
хитно извукао 1. и 3. батаљон на косу Кулмеа маре (тт 546),
гдје су посјели положаје према њемачким колонама које су
наступале од Црнајке и Танде. Међутим, око 10 часова, уочен је и покрет јаке њемачке колоне из правца југоисточно
од Танде, чији су предњи дијелови већ били на коси Кулме
начулин (к. 508). У таквој ситуацији, Штаб Бригаде је наредио 1. и 2. батаљону да изврше напад на ову њемачку колону. Послије вишечасовне жестоке борбе, Њемци су тежиште свог напада оријентисали на десно крило ових батаљона
14. бригаде и, око 14 часова, својим предњим дијеловима
стигли до Ђорђије у непосредну близину јужног дијела села
Горњана.
Истовремено, њемачка колона са косе Краку лунг (к.
466) и из правца Црнајке, напала је 1. батаљон 14. бригаде
код села Милошевића и на коси Кулмеа маре (тт 546).
Оштра борба трајала је више од једног часа, те се јасно могла оцијенити намјера њемачких колона од Црнајке и Танде,
да одбаце батаљоне 14. бригаде и да продру преко Врата,
јединог колико-толико могућег колског пролаза између Малог и Великог крша, према западу. Због концентричног напада њемачких колона од Црнајке и Танде на косу Кулмеа
маре, запријетила је опасност и позадинским дијеловима 14.
бригаде у селу Горњанима, па је Штаб Бригаде наредио њихово хитно повлачење, уз обезбјеђење дијела 4. батаљона,
у рејон Малог крша (к. 621), гдје се налазио и Штаб 23.
дивизије са дивизијским позадинским дијеловима. Истовремено је упућен 3. батаљон да запосједне положај на Малом
и Великом кршу ради затварања пролаза од Врата. У то
вријеме се на положају Гарван (тт 929) и Мали крш налази-

ла и 18. српска бригада 25. дивизије, али њено, иако снажно,
дејство није зауставило продор њемачких колона.' 94
Око 15 часова, 8. октобра, њемачке снаге успјеле су да
овладају центром села Горњана и да предњим дијеловима
избију према пролазу Врата између Малог и Великог крша.
Пошто је Штаб 14. бригаде процијенио да би запосиједањем
пролаза Врата, њемачке снаге веома отежале положај батаљона 14. бригаде на простору источно од гребена Малог и
Великог крша, то је, око 16 часова, наредио њихово хитно
извлачење кроз пролаз Врата на простор западно од гребена
Малог и Великог крша. У току ноћи, уочи 9. октобра, уз
велико напрезање и усиљеним одступним маршем, батаљони
14. бригаде су успјели да се извуку западно од Великог крша
и да се привремено прикупе у јужном дијелу села Влаоле, а
затим да се, по наређењу Штаба 23. дивизије, већ око 17
часова, пребаце у село Кривељ са задатком да затварају
правце Кривељ—Фес врх (к. 930) и Кривељ—Влаоле.
Истовремено се и главнина 4. батаљона 14. бригаде извукла из борбе на Великом голом врху и, у први сумрак,
стигла у село Милошевиће, гдје је од мјештана сазнала да
се Њемци налазе у Горњанима и, истуреним дијеловима,
према пролазу Врата. Због тога је организовано пребацивање рањеника преко планинског врха Мали крш помоћу носила, што је трајало цијелу ноћ, до зоре 9. октобра. Тога
дана, тек по паду мрака, главнина 4. батаљона са рањеницима, стигла је у Кривељ у састав Бригаде.
Због оваквог развоја догађаја, код јединица 14. бригаде, по нарађењу Штаба 23. дивизије, повучени су и батаљони
9. бригаде са положаја на југозападним падинама Дели-Јована. Први батаљон је, у сумрак, 8. октобра, стигао у рејон
сјевероисточно од Крушара, а 3. батаљон у рејон Т>орђије.
Нешто касније и остала два батаљона стигла су на тај простор, гдје су посјели положаје, ради спријечавања извлачења
њемачких снага са простора Горњана.
По наређењу Штаба 23. дивизије, у рејон западно од
Врата, приспјео је и 1. батаљон 7. бригаде из села Топле, са
задатком да ојача положај са кога се затвара евентуални
пролаз њемачких снага. Остали батаљони 7. бригаде са про-

Борба 14. бригаде 23. ударне дивизије са њемачким снагама на простору:
Кулмеа Маре — Краку Лонго — Краку Сабра, западно од планине Дели
Јован 7. и 8. октобра 1944. године.

стора Гиндуша-Глоговица, сјутрадан, 9. октобра, прије подне, стигли су у рејон Топла-Бучје, са задатком да обезбеђују
правац према Бору. 195
У току ноћи, између 8. и 9. октобра, патроле 9. бригаде
примијетиле су да њемачки предњи дијелови из Горњана непрекидно извиђају правац Горњани—Врата. Због тога су, у
свитање, 9. октобра, 1. и 3. батаљон 9. бригаде, из рејона
Ђорђија—Црквенац, упућени да изврше напад на њемачке
снаге у западном дијелу Горњана. Међутим, већ у првом судару, батаљони 9. бригаде су засути јаком артиљеријском и
минобацачком ватром, што их је приковало за земљу.
Претрпјели су и осјетне губитке. Потом је њемачка артиљерија пренијела ватру на пролаз Врата и принудила 1. батаљон 7. бригаде да се повуче са овог веома значајног положаја на нови положај код Влаоле.
У борби код Горњана и према пролазу на Вратима, 9.
бригада је имала осјетне губитке: 34 погинула и 29 рањених
бораца, од којих и девет старјешина, док су према процјени
Штаба 9. бригаде Њемци имали 78 погинулих и много више
рањених. 196
По прекиду дејства своје артиљерије, њемачке снаге из
Горњана су јурнуле кроз слободни пролаз на Вратима и
обезбјеђујући се јачим засједама на Малом и Великом кршу,
9. октобра, око 12 часова, продужиле према Влаолу и Јасикову, гдје су се сукобиле са 1. батаљоном 7. бригаде. Развила се оштра борба. Према подацима Штаба 23. дивизије, го
је био 99. брдски ловачки пук 1. брдске дивизије, јачине око
3.000 Њемаца и нешто Мађара. 197 У то вријеме, ступила је у
борбу и 18. српска бригада 25. дивизије, која је дио снага са
зачеља њемачке колоне одбацила ка југу у рејон кота 708—
кота 725, сјеверно од брда Курука. Због могућности да ове
њемачке снаге угрозе правац Бор—Жагубица—Петровац, 1.
батаљон 14. бригаде је, 10. октобра, запосјео положај на
Крсту (к. 830), а 2. батаљон брдо Шишулејку (к. 677), са
задатком да штите овај правац и да обезбиједе коришћење
комуникације Бор—Жагубица—Петровац од стране јединица
195
А В И И , к. 1067, рег.бр. 37/1; Исто, к. 1070, рг.бр. 3/2;
Зборник, том 1/13, д. 85; Исто, том 1/14, д. 91.
196
А В И И , к. 1071, д. 6/5; Зборник, том 1/14, д. 81.
197
Зборник, том 1/13, д. 186; Исто, том 1/14, д. 46.

Црвене армије и 14. корпуса НОВЈ. 1 9 8 Међутим, пошто су,
убрзо, њемачке снаге са правца Јасиково—Влаоле успјеле
да пруже помоћ својим дијеловима у рејону кота 708—кота
725, код Курука, и да их извуку према Мајданпеку, прест^ла
је потреба да се 1. и 2. батаљон 14. бригаде држе на положају Крст—Шушулејка, па су, по наређењу Штаба Дивизије,
11. октобра, повучени у Кривељ, у састав Бригаде.
У то вријеме, 223. стрељачка дивизија Црвене армије,
у садејству 45. дивизије 14. корпуса НОВЈ, напала је и разбила дијелове 14. пука њемачке 7. СС „Принц Еуген" дивизије
— који су од Бољевца покушали пробој у Зајечар, с циљем
да прихвате и смијене борбену групу „Грот" — а затим, у
току ноћи, између 7. и 8. октобра, ослободила Зајечар. Сјутрадан, 9. октобра, дијелови 45. дивизије 14. корпуса НОВЈ
и 223. дивизије 64. корпуса Црвене армије ослободили су Бољевац и, 12. октобра, стигли на Велику Мораву код села
Шавца, 4 км југозападно од Параћина. 199 Два дана раније,
односно још 10. октобра, наступајући од Зајечара преко Жагубице, предњи дијелови Покретне групе 3. украјинског
фронта Црвене армије избили су на Велику Мораву, код
Свилајнца, и на њеној лијевој обали образовали мостобран.
Иако је оријентацијом снага 68. корпуса Црвене армије
са простора Дели-Јована на правац Бор—Жагубица—Петровац, ослабио притисак на корпусну групу „Штетнер", њено
извлачење било је отежано снажним дејствима 25. и 23. дивизије 14. корпуса и дијеловима 74. стрељачке дивизије
Црвене армије, тако да се, све до 9. октобра, њене снаге
нијесу успјеле пробити према Мајданпеку. Тек тога дана,
убацујући у борбу све расположиве снаге, Њемци су успјели
да одбаце 16. српску бригаду 25. дивизије НОВЈ са положаја
код села Рудне Главе и отворе правац Рудна Глава—Мајданпек—Кучево, а затим, уз снажне бочне нападе јединица 25.
и 23. дивизије 14. корпуса, и да почну са извлачењем ка Мајданпеку и даље према Кучеву, Пожаревцу и Београду. 200
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А В И И , к. 1070, рег.бр. 33/2; Зборник, том 1/13, д. 87.
Ослободилачки рат народа Југославије 1941—1945, књ. 2,
стр. 300 и 301.
200
Зборник том 1/13, д. 190; Ослободилачки рат народа Југославије 1941—1945, књ. 2. стр. 301 и 302
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Тиме су завршене борбе за коначно ослобођење источне Србије. Пошто су престале ове борбе, 23. дивизија се
прикупила на простору Горњани—Оштрељ—Кривељ, и то:
9. бригада у Горњанима, 7. бригада у Оштрељу, а 14. бригада у Кривељу, гдје су, након мјесец дана великих напора,
готово непрекидних борби и покрета, пришле сређивању
својих јединица. 201
*

*

*

У сјеверном дијелу источне Србије, односно на простору сјеверно од друмске комуникације Зајечар—Бољевац—
Параћин, јединице 23. ударне дивизије су у току мјесец дана,
управо од првог ослобођења Зајечара па до 9. октобра, непрекидно водиле жестоке борбе и успјешно извршавале постављене задатке: у потпуности су затвориле пут Бор—Жагубица—Петровац; разбиле су четничке остатке на простору Горњачка клисура—Деспотовац—Петровац и натјерале
их у бјекство према Великој Морави; на простору Дели-Јована, Малог и Великог крша, у границама својих могућности и наоружања, водиле су успјешне борбе против њемачке
корпусне групе „Штетнер" и готово у потпуности одговориле постављеном задатку.
Скоро за све то вријеме бригаде су, па често и поједини
батаљони, биле расцјепкане и дислоциране на широком
брдско-планинском, често пошумљеном, слабо комуникативном и тешко пролазном простору, удаљене једна од друге
и од Штаба Дивизије, што је отежавало нормално руковођење и командовање. Због недостатка средстава за везу и командовање (телефонско-телеграфских и радио средстава у
бригадама и батаљонима), Штаб Дивизије није све вријеме
у рукама имао своје јединице, па су оне, према општим наређењима и упутствима Штаба Дивизије, готово потпуно самостално дејствовале, што се негативно одражавало на општи
успјех Дивизије.
Јединице 14. корпуса (23, 25. и 45. дивизија), иако младе
по стажу и са скромним ратним искуством, у овим борбама
против савремено и комплетно наоружаних и модерно
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опремљених њемачких Јединица су успЈеле да изврше главни
задатак и да, заједно са трупама Црвене армије, коначно
ослободе источну Србију.
С обзиром да је групација њемачке корпусне групе
„Штетнер" на сјеверном простору источне Србије, такорећи, била потпуно блокирана, можда би се могло претпоставити, да су постојали услови, да се ока присили ка предају,
односно да се уништи. Међутим, основни узроци ш т о до тога није дошло, били су:
снаге Црвене армије у сјеверном дијелу источне Србије
само су фронтално потискивале дијелове корпусне групе
„Штетнер", наносећи им често и осјетне губитке у живој сили и ратном материјалу, што ипак није било довољно да се
разбију и униште, односно заробе ове њемачке снаге;
јединице 14. корпуса Н О В Ј нијесу имале техничких могућности односно сопствених средстава за артиљеријску и
тенковску подршку, што би им омогућило да, поред максималне активности и виталне упорности, у потпуности спријече продор њемачких снага, првенствено основним правцем
Клокочевац—Рудна Глава—Мајданпек—Кучево и даље према Пожарезцу;
на општи неуспјех уништења, односно заборављања
њемачке корпусне групе „Штетнер" у сјеверном дијелу источне Србије, утицало је и немање сталног и тијесног контакта између јединица Црвене армије и јединица 14. корпуса
Н О В Ј , приликом извођења како тактичких, т а к о и оперативних дејстава; и,
озбиљан разлог зашто није остварен општи успјех је
свакако и велика упорност корпусне групе „Штетнер" да се,
и по цијену живога, извуче из обруча.
Према томе, може се рећи да је њемачка корпусна група „Штетнер" храбро и умјешно ратовала и успјела да снаге
14. корпуса Н О В Ј и 2. и 3. украјинског фронта Црвене армије за одређено вријеме задржи у сјеверном дијелу источне
Србије од продора у долину Велике Мораве.
По истјеривању окупатора и квислиншких јединица из
источне Србије, формирана је Корпусна војна област 14.
корпуса, која је преузела одређене послове. Њ о ј су потчињене све војно-територијалне јединице и органи на територији источне Србије. За замјеника команданта 14. корпуса и
уједно команданта Корпусне војне области, одлуком Глав-

ног штаба Србије, поетављен је пуковник Радован Петровић, дотадашњи први замјеник начелника Главног штаба
Србије. 202
Сви тешки рањеници и болесници 23. дивизије су упућени на лијечење у Бор, а извјестан број у Неготин, док су
лакши рањеници задржани у дивизијској, односно бригадним
болницама. 203
С обзиром да су јединице 14. корпуса требале да продуже дејства, ради ослобађања и осталих дијелова Србије, односно Југославије, за обезбјеђење рада војно-позадинских
органа, народне власти и друштвено-политичких организација и за ликвидацију заосталих четника на простору источне Србије, у међувремену, су формирани: Сврљишки, Књажевачки, Зајечарски, Неготински, Подгорачки, Крајински,
Мајданпечки и Пожаревачки партизански одред. Руководећи кадар у свим овим одредима је постављен већином из јединица 23. дивизије, а дјелимично и из осталих јединица 14.
корпуса. 204

Поводом чешрдесетогодишњице ирве заједничке борбе Народноослободилачке војске Југославије — I. батаљона 9. бригаде 23. ударне дивизије и Црвене армије — 4. батаљона 109. пука — на територији Југославије 22. септембра 1944. године код с. Вајуга, јужно од Кладова, свечано је откривен споменик 22. септембра 1984. године код с. Вајуга.
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А В И И , к. 181, рег.бр. 24/3; Исто, к. 1068, рег.бр. 2/4.
З б о р н и к , том 1/13, д. 102 и 123.

Тексш на споменику

Друго поглавље

23. УДАРНА ДИВИЗИЈА У
БОРБАМА ЗА КОНАЧНО
ОСЛОБОЂЕЊЕ СРБИЈЕ
У јуришу на прилазу Ееограда

И

збијањем дијелова 3. украјинског фронта Црвене армије и 14. корпуса НОВЈ у долину Велике и Јужне
Мораве завршене су жестоке борбе за коначно ослобођење источне Србије. Већ 10. октобра 1944. године у долини Велике Мораве, у рејону Велике Плане, дошло је до
директног сусрета 1. армијске групе НОВЈ и снага 3. украјинског фронта Црвене армије. Тада је Врховни штаб НОВ
и ПОЈ даље операције 1. армијске групе усмјерио директно
ка Београду, са задатком да заједно са ојачаним 4. гардијским механизованим корпусом Црвене армије ослободи
главни град.
Оперативну зону Београда бранила је корпусна група
Шнекенбургер, укупне јачине преко 30.000 војника, око 400
разних артиљеријских оруђа и минобацача и око 70 тенкова
и оклопних аутомобила. Групу су чинили дијелови 117. и
118. ловачке и 20. противавионске дивизије, те бројни самостални пукови, пуковске борбене групе и самостални батаљони различите намене.
Посебну групацију која ће учествовати у борбама код
Београда чинила је корпусна група „Штетнер", која се под
борбом пробила из источне Србије. У њеном саставу су биле
снаге јачине око три дивизије, укупно око 30.000 људи. Глав-

нину ове групе чиниле су јединице 1. брдске дивизије и дивизије „Бранденбург" и 92. моторизована бригада. 1
Спољна линија њемачких снага за одбрану Београда
протезала се линијом Обреновац—Авала—Ритопек, са истуреним дијеловима у Младеновцу и Смедереву, док је главна
унутрашња одбрана била организована на линији од Чукарице преко Бановог брда, Дедиња, Бањичког виса и Коњарника до Великог врачара. Њемачке снаге са спољне линије одбране, повлачиле би се по степену одбране према Београду
и укључивале у непосредну одбрану града, као и у борбу
унутар града. 2
Основни задатак њемачке одбране Београда је био да
омогући Групи армија „Е", да се из Грчке пробије до Београда и даље према сјеверу. У вези с тим, поставка је била:
„Није важно хоће ли људство одбране Београда изгинути
или ће се извући. Важно је да се довољно дуго одржи, док
се команда Југоистока са главнином не извуче". 3 Значи, људство одбране Београда требало је бити жртвовано за спас
Групе армија „Е". Према томе, тражен је отпор до последњег човјека.
У непосредним борбама за ослобођење Београда узела
је учешћа 1. армијска група НОВЈ са укупно девет дивизија
(1. и 6. пролетерска, 5, 11, 16, 21, 23, 28. и 36. ударна дивизија), а од снага Црвене армије ојачани 4. гардијски механизовани корпус и дијелови 73. и 109. гардијске и 236. стрељачке дивизије. Напад је подржавала авијација 3. украјинског
фрокта И једикице Речне ратне флотиле Црвене армије, док
су обезбјеђење напада с југа, из правца Крушевца и Крагујевца вршиле јединице совјетског 64. и 68. стрељачког корпуса и 2. пролетерска и 17. ударна дивизија НОВЈ.
Борбе за ослобођење Београда почеле су нападом снага
1. армијске групе НОВЈ и снага Црвене армије на спољну
линију њемачке одбране Београда 10. октобра 1944. године.
1

Ослободилачки рат народа Југославије 1941— 1945, књ. 2.
стр. 372—374; П. Вишњић, Операције за ослобођење Србије, Београд, 1972, стр. 272—274.
2
Ослободилачки рат народа Југославије 1941— 1945, књ. 2,
стр. 312.
3
Пеко Дапчевић, За Београд, стр. 134.

Наредба Врховног штаба НОВЈ, од 10. октобра 1944,
упућена 23. ударној дивизији да учествује у ослобађању Београда 4 затекла је њене јединице у сређивању на ширем простору сјеверно од Бора, и то: 7. бригаду у рејону села
Оштреља, 9. бригаду у селу Горњанима, а 14. бригаду у селу
Кривељу. Штаб Дивизије са приштапским дијеловима налазио се у Кривељу. 5 Тих дана, састав штабова и бројно стање
бригада је био слиједећи: 7. бригада — командант Војин Јовановић, политички комесар Ђуро Златковић, замјеник команданта Радослав Митровић, начелник штаба Живомир
Миловановић и помоћник политичког комесара Душан Ковачевић а бројно стање 1.389 бораца; 9. бригада — командант Јован Кецман Чедо, политички комесар Недељко Тошовић, замјеник команданта Петроније Јовановић Перо, начелник штаба Стојан Предић, помоћник политичког комесара Момчило Вранеш Гавро, а бројно стање 1.250 бораца; и
14. бригада — командант Јован Митић Ђорђе, политички
комесар Војислав Дрљачић Драган, начелник штаба Миливоје Дрљевић Мићака и помоћник политичког комесара Душан Витас, а бројно стање 1.300 бораца.
Штаб 23. дивизије изгледао је овако: командант Миладин Ивановић, политички комесар Војин Поповић и начелник штаба Недељко Манојловић.
Укупно бројно стање Дивизије је око 4.250 бораца.
У заповијести Штаба 23. дивизије, издатој 11. октобра,
у 19 часова, а у вези наређења Врховног штаба за покрет
Дивизије и њено учешће у ослобођењу Београда, између
осталог, је речено:
„Имајући поверење у ударну способност наше дивизије,
ударну способност руководилаца и бораца, Врховни штаб
Народноослободилачке војске и партизанских одреда Југославије поверио нам је веома важну улогу, наиме, да и ми у
садејству са јединицама Црвене армије, као и неких наших
јединица, учествујемо у ослобађању читаве наше земље. Ту
4
5

и 120.

Зборник, том 1/13, д. 100 и 101.
А В И И , к. 1067, рег. бр. 44/1; Зборник, том 1/13, д. 102, 118

вредност, коју нам придаје Врховни штаб, морамо чувати и
очувати". 6
Због недостатка времена за сређивање и попуну јединица наоружањем и другим ратним материјалом као и за попуну упражњених мјеста и старјешинском кадру, те за сређивање опреме бораца, припреме за тако дуг марш и значајан
задатак, који је предстојао, изведене су на брзину и половично. То је, свакако и поред изванредних напора штабова бригада и батаљона, као и команди чета и свих бораца, морало
имати неповољан утицај не само на борбену готовост јединица, већ и на физичку кондицију и издржљивост бораца на
дугом маршу.
Од 11. октобра, у касним поподневним часовима, па до
краја дана 17. октобра, већ уморна од вишедневних борби и
покрета на простору источне Србије, слабо обучена и обувена, по лошем времену — магли, киши и суснежици, маршовала је колона 23. дивизије правцем Бор—Жагубица—Петровац—Велика Плана—Смедеревска Паланка—Младеновац—Авала. Због моторизације покретне групе 3. украјинског фронта Црвене армије, која је била закрчила колски
пут од Бора до Петровца, морало се пробијати или између
камиона, тенкова и моторизоване артиљерије Црвене армије или кретати ван колског пута врлетним, разблаћеним и
излоканим козјим стазама и каљугама, све до изласка из
Горњачке клисуре. Зато је марш споро текао. На том тешком и заморном маршу, и онако слаба обућа распадала се
и остајала у блату, што се видно одразило на здравствено
стање бораца, од којих је близу 20% полубосо маршовало.
Многи од њих имали су и рањаве ноге, па су штабови били
принуђени да их смјештају на, ионако оптерећена, болничка
превозна средства. Извјестан број бораца смјештен је и на
тенкове Црвене армије.
Но, и поред ових тешкоћа и недаћа, осипање бораца из
јединица, због немоћи, било је незнатно, осим неких бораца
Руске чете 14. бригаде који су самовољно напуштали матичну јединицу и прикључивали се јединицама Црвене армије. 7
У оваквим условима, наређење Врховног штаба да 23.
дивизија, 13. октобра, стигне у Младеновац, наиме да пешке
6

А В И И , 1067, рег. бр. 41/1; Зборник, том 1/13, д. 123.

пријеђе пут од преко 160 километара за 48 сати, није било
могуће у потпуности извршити.
У Кушиљеву, селу на десној обали Велике Мораве, дочекало нас је и старо и младо, улице и тротоари били су буквално препуни мештана. Девојке су многим борцима даривале кошуље, чарапе, рукавице . . . Једна старица журним
корацима упутила се за колоном и бацила је борцу топао
зимски џемпер преко рамена . . . „Узми сине овај џемпер,
долазе хладни дани, биће ти топлије с њим . . ."
По изласку из Горњачке клисуре, када су јединице
Црвене армије продужиле покрет према Петровцу, колона
23. дивизије упутила се расквашеним и блатњавим сеоским
путевима и водом натопљеном пољима јужно од друма Петровац—Жабари—Велика Плана и, ноћу, уочи 17. октобра,
стигла на простор Смедеревска Паланка—Младеновац. Те
ноћи се 7. бригада од Смедеревске Паланке до Младеновца
главнином својих снага превезла жељезницом, а одатле 12
километара маршовала колским путем и, у 5 часова, 17. октобра, стигла у село Ђуринце, сјеверно од Младеновца. И
9. бригада је од Смедеревске Паланке главнину својих снага
превезла возом и стигла у Младеновац током ноћи, гдје је и
преноћила, а 14. бригада је ноћ између 16. и 17. октобра,
провела у Смедеревској Паланци, 8 заједно са Штабом Дивизије и приштапским дијеловима.
Сусрет јединица и бораца Дивизије са становништвом
села и градова на овом маршу био је веома срдачан, Свуда
су дочекивани радосно, са осмијехом и пригодним овацијама. Борци су у домове примани као најрођенији, уз гошћење
као на слави. Жене и дјевојке даривале су их рубљем и другом одјећом.
*

*

*

У жестоким борбама, вођеним од 10. до 14. октобра
1944, снаге 1. армијске групе НОВЈ и ојачаног 4. гардијског
механизованог корпуса Црвене армије, успјеле су да ликвидирају њемачке утврђене положаје на спољној линији организоване одбране Београда, а затим су, 14. октобра, у поподневним часовима, отпочеле и непосредан напад на град.
8
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До краја 18. октобра, у оштрим даноноћним окршајима оне
су успјеле, уз помоћ раније организованих партизанских група отпора и мјесног становништва, да ослободе већи дио
града и да продру до задње линије њемачке одбране унутар
града: жељезничка станица—министарство саобраћаја—хотел „Москва" — палата „Албанија"—Калемегдан. Поред
тога оштре борбе вођене су и на Чукарици, гдје се њемачка
посада, подржавана артиљеријом са Аде Циганлије и Бежанијске косе, борила из фабрике шећера, тунела и цркве. Покушај ове посаде на Чукарици, да се противнападом домогне
свог залеђа Бановог брда, успјешно су, жестоком борбом,
осујетиле јединице 28. дивизије 12. корпуса НОВЈ.
У то вријеме, јаке њемачке снаге корпусне групе
„Штетнер" покушале су, од 15. до 17. октобра, да се пробију
у Београд правцем од Гроцке, преко Болеча и Малог Мокрог Луга, и да се споје са својим дијеловима у граду али у
томе нијесу успјеле.
Седамнаестог октобра, око њих су затворили обруч са
сјеверозапада 21. дивизија, 2. личка пролетерска и 1. крајишка бригада, а од Авале двије бригаде 11. дивизије и 6. војвођанска бригада 36. дивизије, док је са југа, управо од села
Врчина стигла 23. ударна дивизија и привремено ушла у састав 1. армијске групе НОВЈ. У контакту са корпусном групом „Штетнер", иницијатива је била у рукама јединица
НОВЈ и Црвене армије и веома важно је било да ту иницијативу задрже. 9
У таквој оперативној ситуацији, команданту корпусне
групе „Штетнер" генералу Валтеру Штетнеру, сада је већ
било јасно да од продора у Београд нема ни говора, па је на
сугестију команданга армијске групе „Србија", генерала
Ханса Фелбера, донио одлуку да изврши продор општим
правцем Авала—Топчидер, а потом да се код Чукарице понтонима пребаци преко ријеке Саве у Срем. У вези с том
одлуком, Штетнер је своје јединице растеретио свих оптерећења — тешког наоружања и моторизације, које је осгало на
смедеревском путу, а јединицама наредио да задрже само пушке, аутомате, пушкомитраљезе и панцерфаусте.
За остварење те замисли, генерал Штетнер је од корпу9
Ослободилачки рат народа Југославије 1941—1945, књ. 2,
стр. 320, 322.

сне групе „Штетнер" формирао три групе, са посебним задацима и то: борбену групу „Витман" за пробој- (98. и 99.
брдски ловачки пук 1. брдске дивизије); борбену групу
„Хилдебрант" (92. моторизована бригада и 1. и 2. пук дивизије „Бранденбург"), са задатком да штити десни бок борбене групе за пробој, и борбену групу „Лангрок" (54 ловачки батаљон, 116. извиђачки батаљон, дијелови 117. ловачке
дивизије и постојеће полицијске и алармне јединице), са задатком да обезбјеђују зачеља борбених група „Витман" и
„Хилдебрант" од правца Гроцке и Болеча. 1 0
У току ноћи, између 17. и 18. октобра, борбена група
„Витман" кренула је у продор у двије колоне — једна према
селу Врчину, а друга у правцу села Зуца, у намјери да се
домогне Авале и Врчина. Жестоке борбе са 12. крајишком
бригадом 11. дивизије и 1. крајишком бригадом 5. дивизије,
подржаним артиљеријом Црвене армије, вођене су у току
читаве ноћи, а ујутро, 18. октобра, у јуришу на Авалу погинуо је генерал Валтер Штетнер, па је положај команданта
корпусне групе „Штетнер" преузео генерал-потпуковник
Аугуст Витман. Снажним отпором 12. крајишке бригаде 11.
дивизије и 1. крајишке бригаде 5. дивизије, јуриш Њемаца
према Авали био је сломљен. Тако је корпусна група „Штетнер" доведена у још тежи положај, управо, у још уже окружење на простору Авала—Врчин—Зуце.
У тој оперативној ситуацији, након петодневног врло
напорног марша од око 200 километара, уведене су у борбу,
из покрета, јединице 23. дивизије, са задатком да посједну
положаје на линији Врчин—Заклопача и спријечавају продор из обруча њемачке корпусне групе „Штетнер" према
Шумадији те да је, у садејству са осталим снагама 1. армијске групе НОВЈ и Црвене армије, ликвидирају.
*

*

*

Седамнаестог октобра, ујутро, по наређењу Штаба 23.
дивизије, 9. бригада се укрцала у жељезничке вагоне у Младеновцу и превезла до жељезничке станице у Раљи, а одатле
сеоским путем, преко села Поповића, у поподневним часо-

вима, стигла у село Малу Иванчу, гдје је задржана у дивизијској резерви.

У рејону Шун.г>и Камен, шш 295, јужно од Ава^ге, 17. окшопра 1944. године
командант 23. ударне дивизије Миладин Ивановић издаје наређење штабу 14. бригаде.
Здесна: Војислав Драган Дрљаиић, политички комесар бригаде, Миладин
Ивановић и Миливоје Дрљевић начелник штаба бригаде.

Истог дана, око 11 часова, 7. бригада је из Ђуринаца
започела усиљени марш колским путем Ђуринци—Раља—
Авала и, око 17 часова, стигла у висину села Врчина, у рејон
јужно од Шупљег камена (тт 295), гдје је добила наређење
од команданта 14. корпуса НОВЈ Радивоја Јовановића Брадоње, да се одмах усмјери према Врчину и, са осталим присутним снагама НОВЈ, нападне њемачке дијелове у овом селу. Том приликом, командант 1. армијске групе, генерал
Пеко Дапчевић, скренуо је пажњу борцима да се са заробљеним Њемцима мора поступати по Женевској конвенцији.
као са ратним заробљеницима. У рејону Врчина, налазили
су се дијелови 223. стрељачке дивизије Црвене армије и 1.
крајишке бригаде 5. дивизије Н О В Ј . "
11
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Почешни расиоред јединица 23. ударне дивизије, за борбу ирошив њемачких снага на просшору источно од Авале, Vрејоку Врчин—Зуце—Заклопача, 17.10. 1944. у 18.00

Истовремено је 14. бригада извршила покрет из Смедеревске Паланке колским путем до Младеновца, а одатле се
жељезницом превезла до села Рипња и, у сумрак, стигла у
рејон Шупљег камена (к. 295) и у Јужни дио Врчина, гдје је
добила задатак да, у садејству 1. крајишке бригаде 5. дивизи-

је, на том простору спријечава евентуални покушај продора
њемачких снага из правца смедеревског пута.
Тако се 23. дивизија, послије 200 пређених километара
из паралелног маршевског покрета, неочекивано поново нашла лицем у лице са истом њемачком јединицом, с којом је
већ водила борбе (7-10. октобра) на ширем простору ДелиЈована, Малог и Великог крша.
Своје учешће у ослобађању главног града Југославије,
борци 23. дивизије схватили су као изузетну част и примили
га са изванредном радошћу и ријешеношћу да и тај задатак
часно изврше.
Одмах по добијању задатка да, у садејству дијелова 223.
дивизије Црвене армије и 1. крајишке бригаде 5. дивизије
НОВЈ, напада њемачке снаге у Врчину, 7. бригада је приступила његовом извршењу, послије артиљеријске припреме
коју су остварила оруђа Црвене армије. Развила се жестока
борба и, након неколико часова борбе, Бригада је успјела
да натјера Њемце на повлачење према Заклопачи и ослободи болницу са рањеницима јединица Црвене армије, које су
Њемци већ почели да масакрирају. 12
Осамнаестог октобра, ујутро, 7. бригада је наставила
напад преко Гаврана (к. 191), потискујући њемачке снаге ка
селима Бегаљици и Заклопачи, а затим, у двочасовној
оштрој борби, натјерала противника на повлачење и из ових
села. У поподневним часовима, Бригада је успијела да, уз
борбу, стигне на друм Гроцка—Болеч и да у рејону Пандурице уништи стотињак њемачких моторних возила. Потом су
батаљони 7. бригаде наставили чишћење простора Врчин—
Заклопача—Липовица од разбијених њемачких дијелова, а по
избијању у рејон Мариновац (к. 211)—Чисти гај (к. 210),
смјестили су се на одмор и преноћиште. 13 У току ноћи, у
рејон Мариновца стигли су и 2. личка бригада и 1. батаљон
7. бригаде са позадинским дијеловима.
У овим борбама, 7. бригада је нанијела озбиљне губитке њемачким снагама. Погинуло је око 60 Њемаца, 20 Италијана и 4 четника, а заробљена је комора 1. брдске дивизије
12
13
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у којој су биле велике количине хране, муниције, ручних
бомби и ратног материјала. 14
Осамнаестог октобра, око 1 час, јаче снаге борбене
групе „Витман", наступајући са линије Троманов гроб—Грабовац, напале су главнину 1. крајишке бригаде 5. дивизије
на положају кота 212—Коса (к. 257), сјевероисточно од Врчина, и , након оштре борбе, потисле је према Заклопачи. Затим су ушле у Врчин и одатле, око 3 часа, покушале да се
жељезничком пругом уз Врчинску реку пробију према селу
Рипањ. У томе их је, јаким отпором, спријечио 4. батаљон
14. бригаде 23. дивизије, а затим, у садејству 2. батаљона
14. бригаде, који је дејствовао из сјеверног дијела Врчина,
натјерао на повлачење ка линији Карагача—Рт, гдје их је,
из рејона Шупљег камена, напао и 3. батаљон 14. бригаде,
заједно са једним батаљоном 1. крајишке бригаде. Након
жестоке борбе, ове њемачке снаге успјеле су да се пробију
у рејон Циганских кућа, западно од Врчина. На том простору, оштро су их напали 3. батаљон 14. бригаде и дио снага
1. крајишке бригаде 5. дивизије, уз помоћ једне тенковске
јединице и снажну подршку артиљеријске и минобацачке ватре Црвене армије. Положаји су неколико пута прелазили
из руку у руке. Најзад су ове њемачке снаге биле присиљене
да се повуку на простор Карагача—Младице—Зуце. У исто
вријеме, 2. батаљон 14. бригаде 23. дивизије гонио је групу
Њемаца преко Карагача и са дијеловима 7. бригаде, који су
нападали са линије Мариновац—Чисти гај, и дијеловима 1.
крајишке бригаде, из рејона Заклопаче, натјерао је на повлачење долином Завојничке реке према Зуцима. Тамо су
ову групу дочекали и напали дијелови 11. и 36. дивизије
НОВЈ и 15. механизоване бригаде Црвене армије и, под борбом, натјерали да се повлачи на положај Младице—Водичко
брдо. 15
У току 18. октобра, њемачке снаге са простора Карагача—Младице вршиле су жестоке противнападе на положај
3. батаљона 14. бригаде и дијелова 1. крајишке бригаде, на
линији Циганске куће—Рт, покушавајући да се пробију на
запад, према селу Рипњу. Под снажним притиском јаких ње14
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мачких сиага, 3. батаљон 14. бригаде и један батаљон 1. крајишке бригаде су били принуђени да се повуку западно од
Авалског пута, у рејон коте 259, одакле су, са другим снагама НОВЈ и Црвене армије, наставили да спријечавају даљи
продор њемачким снагама западно од Авалског пута. У поподневним часовима, 18. октобра, гоњене од јединица 21.
дивизије НОВЈ, од Болеча према Авали, њемачке снаге збијене су на простор Врчин—Зуце—Авала—Шупљи камен,
одакле су, послије краћег сређивања, у сумрак истог дана,
тако рећи трчећи, јурнули преко Авалског пута према западу. Њемачки редови су се прориједили. Многи су погинули,
а живи су и даље јуришали. Том приликом, око 4.000 Њемаца успјело је да се пробије према жељезничкој станици Рипањ. Међутим, брзим интервенцијама јединица 14. бригаде,
једног батаљона 1. крајишке бригаде и других дијелова
НОВЈ и Црвене армије, које је подржавала снажна артиљеријска и минобацачка ватра Црвене армије, бреша је ускоро
затворена, чиме је спријечен продор осталих њемачких снага, које су се затекле источно од Авалског пута.
Заробљени њемачки поручник Вили, из 1. брдске дивизије, између осталога, је изјавио:
„Налазимо се у врло тешкој, управо безизлазној ситуацији. Покушај пробоја у неколико праваца, није успео.
Трпимо велике губитке.
У поноћ 18. на 19. 10. наше трупе добиле су наређење
да се што пре ослободе целокупне борбене технике, сем
личног наоружања. То је говорило — спасавајмо главе ако
је могуће. Ова тако важна вест брзо се пронела кроз све
наше јединице. Учињени су крајњи напори, да се све немачке јединице што пре доведу у стању потпуне капитулације.
То се и десило у свитању 20. октобра."
Њемачки дијелови који су се успјели пробити западно
од Авалског пута, организовали су јак противнапад на снаге
НОВЈ у рејону Авале, са циљем да омогуће пробој и осталих
њемачких снага. Међутим, увођењем у напад 9. бригаде 23.
дивизије, с линије Смрдан — кота 264, и нападом јединица
суседне 11. дивизије Н О В Ј , борбена група „Витман" је била
принуђена да одустане од своје намјере и да се повуче на
простор западно од Рипња, гдје су је, на положају Љута
страна—Караула—Петров гроб, јаком ватром, зауставиле
јединице 6. војвођанске бригаде 36. дивизије и 5. и 12. краји-

шке бригаде 11. дивизије. Даљи покушај борбене групе
„Витман" да се пробије према Умки и Баричу, спријечиле
су јединице 16. и 36. дивизије НОВЈ. Због тога је Група начинила покушај да се код села Скеле пребаци преко Саве у
Срем, али су је у томе онемогућиле јединице 16. и 28. дивизије НОВЈ. У таквој ситуацији, група „Витман" је продужила да се под борбом повлачи према западу. У рејону Коцељева, прихватила ју је њемачка дивизија „Бетхер", из Шапца, и допратила у град. Од 4.000 Њемаца, колико је успјело
да се пробије западно од Авалског пута, у Шабац је стигло
свега око 3.000 Њемаца. Остали су погинули у борби или
заробљени. 16
Послије неуспјелог покушаја да се и главнина корпуса
групе „Штернер", у току ноћи, између 18. и 19. октобра,
пробије на простор западно од Авалског пута, настало је
оиште расуло у њемачким редовима источно од Авале. Њемачки војници су од раног јутра, 19. октобра, по недовољно
организованим групама, покушавали да се уз Врчинску реку
и преко Шупљег камена пробију преко Авалског пута, али
без успјеха. На западу дочекани снажном ватром јединица
Н О В Ј и Црвене армије, са сјевера од Лештана и Болеча гоњени од јединица ојачане 21. дивизије Н О В Ј , а са истока и
југа жестоко тучени од јединица 23. дивизије и 1. крајишке
бригаде 5. дивизије — трпјели су осјетне губитке.
На простору између Мариновца и Лештана налазила се
изолована јача група Њемаца. Гоњена од Лештана и Болеча
од стране јединица 21. дивизије НОВЈ, она је покушавала да
се споји са другим дијеловима корпусне групе „Штетнер",
такође, изолованим на простору Младице—Водичко брдо—
Карагача, те да заједно изврше пробој западно од Авалског
пута. Штаб 23. дивизије наредио је 7. бригади да садејствује
јединицама 21. дивизије у уништењу изоловане њемачке групе на простору Завојица (к. 189) — Мали и Велики камен
(к. 259) — Чот (к. 206). У жестоким борбама, ова група
Њемаца била је разбијена. Већи број њемачких војника, у
поподневним часовима, 19. октобра, предао се јединицама
7. бригаде и 21. дивизије.
У духу наређења Штаба 23. дивизије, Штаб 14. српске
бригаде је, рано ујутро, 19. октобра, рокирао своје батаљо-

не на линију Мариновац—Карагача, са задатком да — у садејству јединица 9. српске бригаде 23. дивизије, које нападају
са линије Циганске куће — Шупљи камен, и дијелова 1. крајишке бригаде 21. дивизије НОВЈ, које наступају од линије
Бели Поток—Зуце — нападну и ликвидирају преостале снаге корпусне групе „Штетнер", изоловане на узаном простору Зуце—Водичко брдо—Карагача—Младице. Снажна ватра артиљерије Црвене армије са борбених положаја у рејону Шупљег камена и паклена ватра пјешадијског оружја јединица НОВЈ, приморали су преостале снаге корпусне групе
„Штетнер" да одустану од даљих покушаја пробоја из обруча и да се, избезумљени од страха, предају. 17
Послије слома и последњих остатака корпусне групе
„Штетнер", на простору Младице—Водичко брдо—Карагача—Шупљи камен, бојиште је стравично изгледало. Било је
прекризено великим бројем лешева њемачких војника, подофицира и официра, коња и уништене ратне технике, који
су, већином, Њемци сами спалили.
Тиме су завршене борбе 9. и 14. српске бригаде на овом
простору. Међутим, 7. бригада је и даље наставила борбе.
Она је, без 1. батаљона, до касно поподне, 20. октобра, водила борбу против једне изоловане групе Њемаца, која се
пред Бригадом повлачила све до Миријевске косе, гдје је,
тек, након осјетних губитака, била присиљена на предају. У
исто време, њен 1. батаљон је водио борбу са нешто слабијом изолованом групом Њемаца на простору Врчин—Крајкова .бара, коју је, тек, при крају дана, успио да натјера на
предају.
Ефекат борбених дејстава јединица 23. дивизије у борбама у рејону Авале, потврђује њихов знатан допринос операцији за ослобођење Београда. У току ових оштрих борби,
од 17. до 20. октобра, против њемачке корпусне групе
„Штетнер", јединице 23. дивизије уништиле су или заплијениле веће количине ратног материјала, а између осталог:
406 пушака, један тешки митраљез, 19 пушкомитраљеза, 11
минобацача, 28 аутомата, 37 пиштоља, једну снајперку, око
75.000 комада пушчане муниције и 242 коња и мазги. Међутим, наведени плијен није потпун. Било је по жбуњу, шумарцима у јаругама још ратног материјала, кога јединице 23.
17
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дивизије, због мрака и кратког времена, нијесу стигле да
прикупе. 18 Убијена су 1.044 њемачка војника и официра, а
заробљено 800 Њемаца и 89 Италијана. Међутим, број погинулих непријатељских војника није потпун, јер је по жбуњу,
шумарцима и јаругама било мртвих које јединице 23. дивизије нијесу стигле да региструју. 19
У току борби, јединице 23. дивизије нијесу стигле да
ажурно воде евиденцију о броју својих бораца избачених из
строја, те нема тачних података. По накнадној процјени, било је око 120 избачених из строја, од којих већи број рањених, а мањи погинулих.
*

*

*

За све вријеме ових борби на простору код Авале, а
нарочито у коначној ликвидацији њемачких снага, садејство
јединица 23. дивизије са осталим снагама НОВЈ и Црвене
армије, било је беспријекорно. Борци 23. дивизије максимално су користили тенкове и борна кола Црвене армије и
уз њих храбро и незадрживо јуришали на њемачке снаге, на
чему су им се дивили војници и старјешине јединица Црвене
армије. Штаб 23. дивизије у свом извјештају, од 21. октобра
1944, између осталог, и о томе пише:
„Садејство наших јединица са јединицама Црвене армије било је за сваку похвалу. Дешавало се да су се извјесни
делови Црвене армије, притиснути жестоким нападима непријатеља, повлачили до наших стрељачких стројева, где су
се укључили и мешали са нашим борцима и са истим продужили уништавање непријатеља. Нарочито је било задовољавајуће садејство наших бораца са руским тенковима и борним колима, где су се наши борци кретали поред тенкова,
уништавајући заједно с њима непријатељске војнике и официре. Руси су необично задовољни борбеношћу наших бораца. 20
Борци и јединице 23. дивизије у потпуности су оправдали повјерење које им је указао Врховни командант Н О В и
18
19

П. Дапчевић, н. д., стр. 220.
А В И И , к. 1067, рег. бр. 42/3; Зборник, том 1/14, д. 80.

ПОЈ. За велики и значајан допринос у ослобођење Београда
и, посебно, за уништење непријатеља у ширем рејону Авале
до Смедеревског пута, маршал Јосип Броз Тито, одао је
признање и упутио захвалност 23. ударној дивизији:
„Изражавам своје признање борцима и командном саставу 23. дивизије са потпуковником Миладином Ивановићем на челу за одлучно и успјешно садејство са јединицама
Црвене армије при уништењу 1. алпске и 117. немачке дивизије. Својом одлучношћу и храброшћу какву сте показали у
последњим борбама код Болеча наставите уништавати окупатора и не дозволите му да изнесе живу главу из наше напаћене земље.
Нека је слава палим херојима у борби против фашистичког окупатора."
Послије завршених борби, јединице 23. дивизије су се
смјестиле на одмор и сређивање: Штаб Дивизије са приштапским дијеловима и 7. бригадом у селу Кумодражу; 9.
бригада у селу Белом Потоку и 14. бригада у селу Великом
Мокром Лугу.
Приближило се незаборавно вече — 20. октобра 1944
— кога ће се, са изузетним осјећањима и посебном радошћу,
борци 23. дивизије увјек сјећати. У Београду је плануо ватромет ослободилачког оружја јединица НОВЈ, као и јединица Црвене армије. У првим тренуцима тог ватромета,
борцима 23. дивизије, ту надомак града, застао је дах у грудима и настала тренутна забринутост. Међутим, кад су сазнали да је тај ватромет, побједоносно славље слободарског
Београда, у један мах, као под команду, и код њих је одјекнула ватра цјелокупног оружја Дивизије, жестоко као у незадрживом јуришу. Опште весеље је разгалило све борце
23. дивизије и народа у селима гдје је Дивизија била распоређена на заслужени одмор.

Двадесет трећа ударна у долини Западне Мораве
Двадесет четвртог октобра 1944. године по наређењу
Главног штаба Србије, 23. дивизија је извршила покрет са
простора Мали Мокри Луг—Бели Поток—Кумодраж у
правцу Краљева, основним правцем Младеновац—Топола—
Крагујевац (7. бригада се од Раље до Крагујевца превезла

жељезницом) и након пет дана марша, 28. октобра, послије
подне, размјестила на ширем простору Крагујевца, гдје је
Штаб Дивизије добио ново наређење Врховног штаба Н О В
и ПОЈ за покрет Дивизије према Чачку. У том наређењу,
које је потписао маршал Тито, наведено је:
„Ваша дивизија има задатак да у садејству са совјетским
трупама учествује у операцијама у долини Западне Мораве
и Ибра. Одмах крените.са вашим снагама, рачунајући и бригаду пуковника Месића, која је стављена под вашу команду
и нападните непријатељски гарнизон у Чачку. Ступите у везу са нашим и совјетским трупама, које оперии1у на том сектору и усагласите ваша дејства са њима. 21
Покрет је настављен и, у току 29. и 30. октобра, 23.
дивизија је стигла на шири простор Горњег Милановца, да
би, већ 30. и 31. октобра, запосјела положаје према непријатељском гарнизону у Чачку: 7. српска бригада на простору
село Милићевци—село Ракова, према село ЈБубићу и Чачку;
9. српска бригада на простору село Трбушани — село Пријевор — Видовски тунел; 1. југословенска бригада НОВЈ,
формирана у СССР-у, у рејону села Мијоковци, фронтом
према Трбушанима и Чачку 22 , и 14. српска бригада, у дивизијској резерви, у рејону села Брђана.
Штаб Дивизије, са Пратећом четом, смјестио се у Милићевцима, засеок Николићи, да би се, неколико дана касније, премјестио у засеок Радуловиће, а 26. новембра у Горњи Милановац. Дивизијска интендатура и Техничка чета ло21
22

А В И И , к. 181, рег. бр. 3/43; Исто, к. 735, рег. бр. 4/5.

Прва југословенска бригада НОВЈ формирана је у СССР-у
од заробљених и пребјеглих припадника хрватских и муслиманских
легионарских јединица образованих у Хрватској и Босни и Херцеговини од стране Њемаца и упућених у борбу против Црвене армије у СССР-у. Бригада је формирана 1. јуна 1944. У састав Бригаде
су ушли и Словенци са простора окупиране Штајерске и Корушке,
које су мобилисале њемачке власти и распоредиле у своје борбене
јединице, извјестан број Хрвата, Јевреја и других из Бачке, Барање, Међумурја и Прекомурја, мобилисаних од Хортијеве мађарске
војске, затим припадници радничких јединица звани „мункташи",
мобилисани на окупираним и анектираним територијама за рад у
позадини њемачког фронта, као и политички кажњеници југословенског поријекла са окупираних територија (Ђуро Лончаревић,
Специјална мисија, стр. 49-53, 58-71).

цирани су у Брђанима, а дивизијска болница и остали приштапски дијелови у Горњем Милановцу. 23
У то вријеме, бројно стање 23. дивизије изгледало је
овако: 7. бригада 1.440 бораца, 9. бригада 1.287, а 14. бригада 1.344, док је 1. југословенска бригада имала 1.576 бораца.
Укупно је у Дивизији, са приштапским дијеловима, било око
5.950 бораца. 24 Седма, 9. и 14. бригада имале су у свом саставу по четири батаљона, минобацачку чету, пратећи вод, интендатуру и болницу, док је 1. југословенска бригада имала
два пјешадијска батаљона, један мјешовити моторизовани
артиљеријски дивизон (двије батерије топова „Зис" 75 т т ) ,
батерију минобацача 120 т т , болницу, интендатуру и остале
приштапске дијелове.
Тридесетог октобра, у Горњем Милановцу, извршена је
измјена у Штабу Дивизије. Наиме, за начелника штаба постављен је пуковник Рајко Танасковић, а дотадашњи начелник штаба Недељко Манојловић повучен је на рад у оперативни дио штаба.
Када је 23. дивизија дошла на шири простор.Горњег
Милановца, у оперативној зони Краљево—Чачак налазиле
су се јединице њемачког 34. армијског корпуса Групе армија
„Е", која се из Грчке и Македоније повлачила преко Косова
и долином ријеке Ибра, основним правцем Краљево—Чачак—Ужице, и даље према источној Босни. Задатак 34. армијског корпуса био је да наведени правац обезбиједи за извлачење снага Групе армије „Е", пошто послије ослобођења
Ниша, Београда и Крагујевца, нијесу могле да се повлаче
преко Београда даље на сјевер. Распоред снага 34. армијског
корпуса, на ширем простору Краљево—Чачак, био је: код
Краљева на линији од села Ковачи до села Милочај, 13. и
14. пјешадијски пук 7. СС дивизије „Принц Еуген", 749. пјешадијски пук 117. ловачке дивизије и борбена група „Вп^егшајЛог" 25 ; на одсјеку Милочај—село Прељина борбена
група „Фишер" 26 и код Чачка од Прељина до Видовског ту23

А В И И , к. 1070, рег. бр. 1-24/5.
А В И И , к.1069, рег. бр. 18/2.
25
Састав групе „В1г§егтаЈ81ог": 524. пјешадијски пук и један
артиљеријски дивизион.
26
Састав групе „Фишер": 748. пјешадијски пук, 117. ловачке
дивизије, два батаљона 1. брдске дивизије и један артиљеријски дивизион.
24

нела борбена група „5оп1а$»", јачине око 10.000 војника, коју је, послије 4. новембра, смијенила 104. ловачка дивизија, 27
са истуреним дијеловима на Љубићком брду код Трбушана,
Пријевора и Видовско^ тунела 28 . Састав снага за обезбјеђен>е и извлачење долином Западне Мораве, преко Ужица, често се мијењао на појединим секторима обезбјеђења. Тако
је, на примјер, 104. ловачка дивизија, која је обезбјеђивала
зону Чачак—Пожега, половином новембра, ојачана са 3. батаљоном 522. пука 297. ловачке дивизије, 609. морнаричким
артиљеријским дивизионом, 749. пуком 117. ловачке дивизије, 109. артиљеријским пуком 803. и 920. батаљоном за осигурање и 1. четом 202. тенковског батаљона.
Поред ових њемачких снага на простору Краљево—Чачак (7. СС „Принц Еуген", 104. и 117. ловачка и 297. пјешадијска дивизија), долином Западне Мораве према источној
Босни, повлачиле су се и 181. пјешадијска дивизија, одсјечени дијелови 1. брдске дивизије и неке друге посебне јединице, као и око 1.000 руских белогардејаца. 29 На простору Чачак—Пожега—Ивањица налазила се и групација од 8.000
четника Драже Михајловића, која је узастопно пратила њемачке снаге и повлачењу долином Западне Мораве.
У то вријеме, у оперативној зони Краљево—Чачак, снаге НОВЈ и Црвене армије имале су следећи распоред: 2. пролетерска дивизија на линији село Витановац—село Врба и
артиљерија Црвене армије у селу Вранешима источно од
Краљева; 223. стрељачка дивизија 68. стрељачког корпуса
Црвене армије са 41. и 524. стрељачким пуком на јужним
падинама планине Котленика и код Врбе; 17. ударна дивизија на линији положаја село Бумбарево брдо — село Бресница — село Мојсиње; 93. стрељачка дивизија 68. стрељачког
корпуса Црвене армије са 51. стрељачким и једним артиљеријским пуком у рејону Прељине, а са 266. стрељачким пуком у рејону села Вранића; Чачански партизански одред „Др
27
Састав групе „5оп1а§": 724 пјешадијски и 654, артиљеријски пук, противтенковски дивизион, батаљон пољске жандармерије, 1001. тврђавски батаљон, батаљон морнара и чета тенкова.
28
А В И И , К.70А/У, рег. бр.1/1, 1/3; Исто, к.2, рег.бр. 12/1;
Исто, микрофилм НАВ-Н-Т-314, филм 850, снимак 348, 481, 585 и
586.
29
Ослободилачки рат народа Југославије 1941—1945, књ. 2,
стр. 376—378.

Почешни расиоред бришда 23. ударне дивизије за борбу иротив њемачких снага на ширем простору Чачка 31. октобра 1944. године

Драгиша Мишовић" сјеверно од Западне Мораве, на простору Чачак—Горњи Милановац—Пожега, са задатком уништавања заосталих четничких група на том простору. Штаб
14. корпуса НОВЈ и Штаб 68. стрељачког корпуса Црвене
армије налазили су се у Крагујевцу. 30
Напад јединица 23. дивизије на непријатељске снаге на
положајима сјеверно од Чачка, требао је да почне, ујутру,
31. октобра. Цијенећи важност Видовског тунела, Штаб 9.
бригаде, одмах по стизању у рејон Пријевор—Видовски тунел, оријентисао је свој 1. батаљон према тунелу са задат10

и 199.

А В И И , к. 1067, рег. бр. 49/1; З б о р н и к , том 1/14, д. 137, 171

ком да ликвидира њемачку посаду и да њемачким снагама
спријечи коришћење жељезничке пруге Чачак—Овчар Бања, док је остале снаге усмјерио у напад правцем Прцјевор—Трбушани—Чачак. У току ноћи, уочи 1. новембра, 1.
батаљон је неколико пута безуспјешно вршио јуриш на њемачку посаду код тунела. У једном од тих јуриша, поред неколико бораца, погинуо је и замјеник команданта 9. бригаде, капетан Петроније Јовановић Перо. 31
Прва југословенска бригада је, 31. октобра, до 24 часа,
ушла у сјеверни дио Пријевора, запосјела полазни положај
на косама изнад Трбушана и ту добила наређење Штаба 23.
дивизије за општи напад свих јединица према Љубићу и Чачку. Већ око 1 час, 1. новембра, Бригада је, ојачана са 3.
батаљоном 9. бригаде, предузела наступање преко Трбушана и избила у источни дио тога села, у рејон Моравца (тт
244), гдје је пресјекла и порушила жељезничку пругу Чачак—Пожега. Међутим, пошто је изостао планирани напад
266. стрељачког пука 93. дивизије Црвене армије на правцу
Љубић—Чачак, Њемци су ослободили извјесне снаге и
снажним противнападом, уз подршку тенкова, артиљерије и
минобацача, око 15 часова, присилили јединице 1. југословенске бригаде и 3. батаљон 9. српске бригаде на повлачење
до Мијоковаца. Деснокрилном 1. батаљону 1. бригаде, у
тренутку повлачења, пријетила је опасност да буде одсјечен.
Међутим, активним дејством дијелова 9. бригаде на правцу
Пријевор—Трбушани, омогућено му је да се из могуће блокаде и без тешких посљедица извуче. Послије повлачења у
Мијоковце, 1. југословенска бригада је пријешла у одбрану
на гребену изнад села, повезујући се са 266. стрељачким пуком Црвене армије у рејону села Вранића.
У међувремену, 31. октобра, 14. бригада је у селу Горњој Горевници, послије краће борбе, разбила једну четничку
бригаду и том приликом заробила 70 четника, а затим, по
батаљонима, посјела положаје на Великом врху (к, 561), коти 322 (код сеоске школе у Горњој Горевници) и Добретића
брду (к. 399), с тим што су Чета пратећих оруђа, бригадна
болница, интендатура и 2. батаљон задржани у селу Барама.
31
Након погибије Петронија Јовановића за замјеника команданта 9. бригаде постављен је поручник Љубо Вељић, дотадашњи
командант батаљона.

Првог новембра, око 22 часа, Штаб 14. бригаде је увео
у напад 3. и 4. батаљон, који су низ ријеку Чемерницу потисли њемачке снаге са комуникације Мијоковци—Чачак и запосјели рејон кота 280, код Вранића, ради спријечавања
евентуалног продора њемачких снага према Горњој Горевници.
Седма бригада је, нешто касније од осталих јединица
23. дивизије, стигла на простор јужно од Горњег Милановца,
па је, тек, у 16 часова, 31. октобра, успјела да посједне рејон
села Ракове, а дијелом снага и да заузме борбени положај
на лијевој обали ријеке Чемарнице. Везу са 266. и 51. стрељачким пуком 93. стрељачке дивизије Црвене армије у Вранићу и Прељини, успјела је да успостави, тек, око 22 часа.
Око 24 часа, 31. октобра, послије краткотрајне артиљеријске припреме совјетске артиљерије 93. дивизије, 1. и 3. батаљон 7. бригаде извршили су напад преко ријеке Чемернице.
У жестокој борби која је трајала до зоре, 1. новембра, поједини дијелови ових батаљона су успијевали да освоје неке
положаје на Љубићком брду, али су их њемачке снаге, потпомогнуте снажном ватром артиљерије и минобацача, у противнападу принудиле на повлачење према Ракови.
Љубићко брдо је било веома значајно у систему одбране Чачка. Због тога су његовој одбрани Њемци поклонили
озбиљну пажњу и посјели га јаким снагама, које су се добро
фортификацијски утврдиле, чак до десне обале ријеке Чемернице, чију су обалу утврдили рововима пуног профила.
Јединице 7. бригаде више пута су покушавале, да насилним
извиђањем дођу до основних података о јачини и борбеном
распореду њемачких снага на Љубићком брду, али без видног успјеха, јер су га Њемци жилаво бранили.
Другог новембра, рано ујутро, њемачка 104. ловачка
дивизија, уз снажну подршку тенкова, артиљерије и минобацача, извршила је напад правцима Чачак—Мијоковци и
Пријевор—Видовски тунел 32 на положаје 1. југословенске
бригаде и дијелова 9. и 14. српске бригаде. Развила се оштра
борба за сваки положај. Све до 15 часова, јединице 23. дивизије пружале су снажан отпор надмоћним њемачким снага32
А В И И , к. 1067, рег. бр. 48—2/3. За овај напад 104. ловачка
дивизија је ојачана са 1002. тврђавским батаљоном, дијеловима
181. пјешадијске дивизије и 86. пионирским батаљоном.

ма, често прелазећи у противнападе. Међутим, баш у вријеме трајања најжешће и одсудне борбе, лијевокрилни батаљон 1. југословенске бригаде попустио је и панично се повукао, што се негативно одразило не само на остале јединице
ове Бригаде, већ и на дијелове 9. и 14. српске бригаде. То
су добро искористиле њемачке снаге и митраљеском, артиљеријском и минобацачком ватром жестоко тукле по јединицама 1. југословенске бригаде, које су у нереду одступале,
нанијевши им велике губитке .у живој сили и ратном материјалу. 33
О овом великом неуспјеху 1. југословенске бригаде у
извјештају Штаба 23. дивизије, од 8. новембра 1944, између
осталог, наведено је:
„2. Узорак толиким губицима Прве бригаде јесте следећи:
*
а) њихов линијски борбени распоред, којега је непријатељ лако разбио и створио панику;
б) масовно бежање бораца пред непријатељем, које је
изазвало панику читаве Бригаде и тиме омогућило непријатељу да митраљеском и артиљеријском ватром нанесе велики број жртава;
в) постоји сумња, чак и вероватноћа, да је један део
њихових бораца непријатељски настројен, те је вероватно
изазвао намерну панику читаве Бригаде, са смишљеним планом да иста што више настрада. Поред тога, постоји вероватноћа, односно сумња, да се добар број несталих бораца,
намерно предао непријатељу. То су говорили неки борци 14.
бригаде. Исто тако, један део бораца је отворено побегао
из борбе, а на захтев наших руководилаца постављених у
Бригади, да се врате поново у борбу — одбили су наређење." 34
Послије оваквог пораза, 1. југословенска бригада је, по
наређењу Штаба 23. дивизије, извучена из борбе и упућена
33
У борбама од 31. октобра до 2. новембра, а посебно 2. новембра, 1. бригада имала је 549 бораца избачених из строја, од
којих 147 погинулих, 330 рањених и 72 нестала. Од ратног материјала Бригада је, 2. новембра, изгубила: 16 тешких митраљеза, 37
пушкомитраљеза, 98 аутомата, 13 минобацача, 11 противтенковских пушака, један топ и 316 пушака.
34
А В И И , к. 79А, рег. бр. 6/3; Исто, к. 1067, рег. бр. 48/2 и
59/3.

на простор Обрадовићи—Радуловићи—Николићи, а затим,
након сређивања и кратког одмора, постављена на мање активни правац Прељина—село Коњевићи, са задатком да затвара правац Чачак—Горњи Милановац. Ту је задржана до
9. новембра, када је, на приједлог Штаба 23. дивизије, повучена дубље у позадину.
Истог дана, 2. новембра, на правцу Видовски тунел—
Пријевор, 9. бригада је водила тешке борбе против јаких
њемачких снага — потпомогнутих тенковлма, артиљеријом
и минобацачима — и била принуђена да пријеђе у одбрану
на новим положајима Кита (к. 625) — Стражаре (к. 579) —
Спужјак (к. 477). Њемачке снаге посјеле су сјеверне косе
Каблара на линији Островица—Алаучко брдо (к. 548)—Јововац (к. 535)—Рујак (тт 536)—Граорина (к. 402).35
Циљ овог напада њемачких снага против јединица 23.
дивизије, на правцима Чачак—Мијоковци и Пријевор—Видовски тунел, био је да одбаце дијелове НОВЈ што даље од
жељезничке пруге Чачак—Овчар Бања—Пожега и тако
обезбједе ову комуникацију за пријевоз живе силе и ратног
материјала.
Ове борбе су показале да су снаге 23. дивизије НОВЈ и
93. стрељачке дивизије Црвене армије, недовољне да сломе
отпор њемачких снага у Чачку и околини и да спријече повлачење Групе армија „Е" правцем Чачак—Пожега и даље
ка источној Босни. Посебно се осећало одсуство тенковске
и артиљеријске подршке јединицама 23. дивизије. Свакако
је узрок неуспјеху био и у одуству бољег садејства, а, такође, и у необједињености командовања над јединицама 23. дивизије НОВЈ и 93. дивизије Црвене армије.
Шестог новембра, командант Главног штаба НОВ и
ПО Србије, генерал Коча Поповић, обишао је 23. дивизију
и упознао се са ситуацијом на простору Чачка. Том приликом, и он се сложио са оцјеном Штаба 23. дивизије да је за
успјешна дејства против њемачких дијелова на простору
Чачка, потребно ангажовати јаче снаге НОВЈ и Црвене армије, па тек онда предузети шира офанзивна дејства. С тим
у вези, у договору команданта Главног штаба и команданта
68. стрељачког корпуса Црвене армије, одложен је напад на
њемачке снаге у Чачку и околини, предвиђен за 7. новембар

1944. године. О томе је Главни штаб Србије обавијестио и
Врховни штаб депешом, у којој се каже:
„С обзиром на однос снага на сектору Чачка, наређено
је Штабу 14. корпуса да 23. дивизија, на овом сектору, не
ангажује јаче своје јединице и не врши нападе на Чачак, док
се за извршење овог задатка не групишу јаче наше или совјетске снаге. 36
Послије неуспјелог напада, распоред јединица 23. дивизије и јединица.93. дивизије Црвене армије, био је слиједећи:
9. српска бригада на положају Кита (тт-625) —Стражаре (к. 579) —сјеверне косе Рујака (тт 563) — Спужјак (к.
477);
14. српска бригада је, у ноћи, између 6. и 7. новембра,
смијенила 266. стрељачки пук совјетске 93. дивизије и по
батаљонима посјела положаје: 3. батаљон југозападним дијелом Горње Горевнице на линији кота 406—кота 322, 2. батаљон на линији од цркве и школе до коте 221, 1. батаљон
у југоисточном дијелу Горње Горевнице и 4. батаљон у Вранићима од коте 280 до коте 282;
7. српска бригада у рејону Ракове, сјеверно од ријеке
Чемернице; и,
51. стрељачки пук совјетске 93. дивизије источно од села Шебећа до Прељине оријентисан ка Љубићком брду.
На сектору Чачка, њемачке снаге запосиједале су линију положаја сјеверне косе Каблара (тт. 885)—Островица (к.
617)—Алаучко брдо (к. 548)—Јововац (к. 535)—Рујак (тт
636)—Граорина (к. 402)—Видовски тунел — сјеверни дио
Пријевора — сјеверни дио Трбушана—Љубићко брдо.
Готово на свим овим положајима, свакодневно су вођене жестоке борбе у којима су се наизмјенично мијењали напади и противнапади јединица 23. дивизије и њемачких снага, са циљем да се заузму што повољнији положаји за одбрану.,Нарочито су биле тешке борбе око положаја 9. бригаде,
а посебно за вис Рујак који се по свом положају, у односу
на околне висове, процјењивао за кључ одбране Видовског
тунела. Због тога су батаљони 9. бригаде више пута покушавали да освоје тај вис и да се спусте на Видовски тунел и
жељезничку пругу Чачак—Овчар Бања. У тим борбама, од
2. до 10. новембра, јединице 23. дивизије су имале већи број
36

А В И И , к. 184, рег. бр. 1/12; Зборник, том 1/14, д. 199.

бораца избачених из строја. Тако, на примјер, код 14. бригаде је био 21 погинуо, међу њима и командант 1. батаљона
Бранко Милошевић Металац, и 30 рањених. По оцјени Штаба 14. бригаде, њемачке јединице су имале преко стотину
избачених из строја.
Тих јесењих дана, управо у првој половини новембра,
вријеме је било врло неповољно, јер је готово непрекидно
сипила киша и суснежица, због чега су сеоски путеви били
толико разблаћени, да је било тешко кретати се по њима.
Студен је прожимала до костију, а већина бораца са слабом
одјећом и обућом, па су доста обољевали, што је смањило
борбену моћ јединица. Због тога су се на положајима, посебно у току ноћи, у рововима налазила само пушкомитраљеска одјељења. Без обзира на то, обавјештајна служба је
развијала своју живу активност, посебно према Видовском
тунелу и Каблару. Обавјештајци су залазили дубоко у позадину њемачких снага. Може се рећи да је, у ово вријеме,
обавјештајна служба 23. дивизије још више подигла ниво
свога развоја, тако да је приближно самостално обављала
своју службу и самоиницијативно планирала идеје за њену
реализацију.
Ево једног од примјера рада обавјештајне службе 7.
бригаде. Наиме, честим борбама и насилним извиђањима,
са циљем да се прибаве подаци о јачини и борбеном распореду њемачких снага на Љубићком брду, није се успијевало.
Најзад се дошло на идеју да се ухвати њемачки војник од
кога би се добили потребни подаци. Обавјештајни официр
2. батаљона 7. бригаде, Ратко Анђелковић, предложио је
Штабу ризичну замисао — обући једног пригодног борца у
женску одјећу тога краја, који би се као „чобаница" са овцама приближио њемачком стражару.
Ратко Анђелковић, у свом сјећању, наводи:
„Добровољно се пријавио обавјештајац 4. батаљона Бора Иштвановић. Он је иначе лепог, нежног и руменог лица
као девојка. Лепог је и стаса и увек насмејан. Помоћу угледног домаћина из Ракова Алексија Бошковића, његове супруге Марице, две ћерке Милене и Добриле и млађег сина
Страхиње, прибављена је за Бору прикладна женска одећа
тога краја и стадо оваца. Боро је са прелом у рукама потерао овце, а мало подаље пратили смо га нас три обавештајца
— Вељко, Бранко и ја, обучени у сељачка одела. Ми смо на
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домак „чобанице" Боре, камуфлаже ради, скупљали сува
дрва. Нешто "пре пада мрака, кад је „чобаница" Боро био
доста близу немачког стражара, овај изазван понашањем
„чобанице" није могао да одоли, напустио је стражарско место и пришао „чобаници". Бора је из недара хитро извадио
пиштољ. Немац се скаменио и реч није могао да изусти. Нас
тројица смо притрчали и Немца без отпора свезали.
У Штабу Бригаде Немац је дао доста података: да он
припада 880. оделном батаљону разбијене морнаричке диви-

зије, да је на обезбјеђењу Чачка и на Љубићком брду око
2.500 војника, који припадају 7. СС дивизији „Принц Еуген",
да су у околини Чачка и 297. алпска и 104. ловачка дивизија
са штабом у Чачку, да се оклопни воз непрекидно креће
жељезничком пругом Чачак—Пожега—Ужице, ради обезбјеђења пруге, да се један артиљеријски пук налази на положају у Затежићима и да се јаке четничке снаге налазе западно од Видовског тунела."
Такође је и обавјештајна служба 9. 'бригаде истурила
два обавјештајца, обучена у сељачка одијела, на комуникацију западно од Пријевора, да утврде како Њемци користе
жељезничку пругу и колски пут. Обавјештајци су понијели
десетак килограма јабука и крушака, које су продавали њемачким војницима, и у пролазу регистровали број возова,
који су се кретали жељезничком пругом Чачак—Пожега, а
исто тако и кретање њемачких јединица колским путем.
Да би се објединило командовање над 17. источнобосанском и 23. српском дивизијом и усагласило њихово дејство
на сектору Чачка, 10. новембра 1944, по одлуци Главног
штаба Н О В и ПО Србије, формирана је привремена оперативна група, са штабом 17. дивизије на челу. У новој улози,
пуковник Глиго Мандић, командант 17. дивизије, одмах је
посјетио Штаб 23. дивизије и разговарао о усклађивању заједничких дејстава на ширем простору сјеверно од Чачка и
источно до Прељине. 37
Четвртог новембра, борбена група „Шрајбер" 34. армијског корпуса пробила се из Чачка кроз Овчарско-кабларску клисуру до Пожеге, а затим и до Ужица. У међувремену
је и претходница борбене групе „Шојерлен", која се кретала
правцем Рашка—Нови Пазар—Сјеница—Прибој, стигла на
простор Вишеграда, одакле се спојила са групом „Шрајбер"
у рејону Ужица. Спајањем ових група, створена је повољна
оперативна ситуација за извлачење главнине Групе армија
„Е" са простора Краљево—Чачак, преко Вишеграда, у источну Босну. 38 Постојала је и могућност за усмјеравање тих
њемачких снага са простора Пожега—Ужице, преко Косје37
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рића, у правцу Ваљева и Зворника, са циљем да се прошири
зона извлачења Групе армија „Е". У датом тренутку, то је
могло да угрози десно крило 23. дивизије на положајима сјеверно од Чачка. Процјењујући такву могућност, Главни
штаб Србије је, 9. новембра, наредио Штабу 14. корпуса да
са простора Параћин—Ћуприја—Јагодина хитно доведе своју 45. дивизију на сектор Ваљева. У исто вријеме је дао наређење Штабу 23. дивизије да одмах упути једну бригаду у рејон Косјерића, са задатком да обезбиједи правац Пожега—
Косјерић— Ваљево, до доласка 45. дивизије. 39
С тим у вези, Штаб 23. дивизије је, 10. новембра, наредио 14. бригади да, пошто буде смјењена од стране 266. стрељачког пука 93. дивизије Црвене армије, изврши убрзани
покрет до Косјерића и да чврсто затвори правце Пожега—
Косјерић и Ужице—Косјерић. Иако су сеоски путеви били
расквашени и блатњави, због чега је кретање било веома
отежано, 14. бригада је успјела, са ноћењем у селу Јежевици, сјеверно од Пожеге, 12. новембра, око 13 часова, да
стигне на простор Косјерића и, већ сјутрадан, да посједне
положаје на линији Шарампов (тт 809) — Метаљка (к. 817)
— Макићево брдо (к. 501) — Кујин камен (к. 685) — Бобија
(тт 775), те затвори правац Ужице—Косјерић, односно Пожега—Косјерић. На тим положајима је, све до 18. новембра,
свакодневно водила борбе против њемачких снага које су
покушавале да се пробију према Косјерићу и Ваљеву. 40
Тада се у Косјерићу налазио један батаљон и Штаб
Ужичког партизанског одреда, који је, од 12. новембра, био
под командом Штаба 23. дивизије. Одред је у свом саставу
имао седам батаљона, укупне јачине око 1.500 бораца, и био
дислоциран на ширем простору сјеверно и јужно од комуникације Пожега—Ужице—Вишеград у селима Мијатову, Варди, Честобродици, Мачкату, Љубањама, код Ивањице и
Ариља, а један батаљон на планини Тари. 41
*

*
*

У међувремену је ступила на снагу Одлука Националног комитета ослобођења Југославије о мобилизацији мла39
40
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дића, по годинама старости, стасалих за служење војног рока. у вези с том Одлуком, у Крагујевцу је организован мобилни центар за попуну одређених јединица НОВЈ. Пошто
је из тог мобилног центра, према обавјештењу Штаба 14.
корпуса, од 8. новембра, у 23. дивизију требао, до 10. новембра, да стигне први контигент од 4.000 мобилисаних младића, углавном, са територије срезова Смедеревска Паланка и
Велика Плана, Штаб Дивизије је наредио штабовима бригада да у позадини својих положаја организују прихват и смјештај, свака бригада за преко 1.000 нових бораца. С обзиром
да је, прије увођења у борбу, било неопходно да се тим младићима пружи основно знање из употребе и руковања оружјем којим ће бити наоружани; затим о начину вођења борбе, коришћењу земљишта и уређивању положаја; то су при
штабовима бригада организовани центри за краткотрајну
обуку, односно допунски батаљони. Из формацијских батаљона повучени су као стручњаци подофицири и официри
бивше Краљевске југословенске војске, који су тих дана стигли у 23. дивизију и постављени за наставнике у центрима
обуке. За команданте тих центара, односно допунских батаљона, одређени су замјеници команданата формацијских батаљона. Обука је вршена на оружју совјетског поријекла,
које је стигло у 23. дивизију. Из центара за обуку, младићи
су упућивани на распоред у пјешадијске батаљоне и чете,
углавном, по времену стизања из мобилног центра у Крагујевцу и према степену њихове обучености у бригадним центрима за обуку. Ова попуна јединица вршена је, углавном,
у другој половини новембра. Јединице 7. и 9. бригаде попуњене су на положајима сјеверно од Чачка, а 14. бригада за
вријеме боравка на простору Косјерића. Послије ове попуне, бројно стање 7. и 9. бригаде нарасло је на око 4.000 бораца, а 14. бригада на 3.864 борца, од којих 49 другарица.
Укупно бројно стање 23. дивизије, са приштапским дијеловима, било је преко 13.000 бораца. 42
Послије ове попуне, формација бригада је изгледала
овако: Штаб Бригаде са оперативним, обавјештајним и
правним одсјеком, Пратећим водом и Четом за везу састава
два вода — телефонски и радио вод; четири батаљона; Чета
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пратећих оруђа састава два вода — митраљески и минобацачки вод; Противтенковска чета; Вод за извиђање; Интендантура (одсјек за исхрану и одсјек за снабдијевање са техничким материјалом); Бојна, односно трупна комора и Бригадна болница.
Бројно стање батаљона било је око 800 бораца сврстаних у три пјешачке чете, свака по три вода и Чету пратећих
оруђа (вод минобацача 82 мм и вод извиђача), затим Интендантуру (вод за снабдијевање и транспортни вод) и батаљонско превијалиште.
Наоружање 23. дивизије било је, углавном, трофејно и
нешто мало енглеског поријекла. Од 4. до 21. новембра, из
магацина Црвене армије у Горњем Милановцу, свака бригада 23. дивизије је добила: 24 митраљеза „Максим", 72 пушкомитраљеза, 330 аутомата, 712 пушака, 130 снајперки,
осам минобацача 82 мм са 620 мина и већу количину пушчане муниције. Нема података колико је оружја добијено за
Техничку и Пратећу чету и остале приштапске јединице Дивизије, нити колико је Дивизија укупно добила оружја и
пушчане муниције совјетског поријекла. Исто тако, нема података колико је свакој бригади припадало оружје по формацији, као ни података са колико су оружја, послије попуне
совјетским, бригаде уопште располагале.
Приликом попуне батаљона оружјем и муницијом совјетског поријекла, према наређењу Штаба Дивизије, бригаде су задржале извјесне количине аутомата, снајперки и другог оружја и већу количину муниције као резерву, због чега
су, од 18. до 21. новембра, формиране бригадне бојне, односно трупне коморе, које би бринуле о тим резервама и одакле би -се, по потреби, вршила попуна батаљона. 43 Транспорт оружја и муниције по батаљонима, као и прехрамбених намирница из трупних комора, односно интендантура,
вршен је колским запрегама и товарним коњима, јер Дивизија тада није располагала моторним возилима.
До новембра, веза штабова бригада са Штабом Дивизије обављала се куририма-пјешацима или коњаницима, а,
тек, од 8. до 10. новембра, успостављена је и телефонска
веза. Телефони и пољски кабл добијен је из магацина Црвене армије у Горњем Милановцу. Веза између штабова бри-

гада и батаљона, односно чета и даље је обављана куририма, а веза између Штаба 23. дивизије, Штаба 14. корпуса и
Главног штаба Србије, обављана је радио-везом. 44
Поред добијеног оружја и средстава за везу, из магацина Црвене армије у Горњем Милановцу, 23. дивизија је добила и извјесну количину средстава за инжењерске јединице,
тако да је Штаб Дивизије, половином новембра, Техничку
чету попунио са инжењерским средствима и преформирао
је у Инжењерски батаљон, састава двије чете. 45
У то вријеме, због осјетног пораста бројног стања товарних и запрежних коња за преношење и превожење тежег
пјешадијског наоружања и осталог ратног и другог материјала, те преношења и превожења рањених и болесних бораца, појавила се потреба за формирањем самосталне ветеринарске службе у Дивизији, која ће на себе преузети бригу о
стању и раду службе. За начелника службе у Дивизији постављен је доктор ветерине Максим Минић, у бригадама,
батаљонима и самосталним јединицама студенти Ветеринарског факултета, а у недостатку ових ветеринарски болничари, са потребним бројем бораца за обављање службе. За
ово особље узимани су, углавном, борци са села и наклоњени овој служби. Са њима су одржавани кратки курсеви, под
руководством начелника ветеринарске службе Дивизије, на
којима су стручно оспособљавани за обављање службе. Нешто касније, у првој половини децембра, у рејону Пецке
формирана је и дивизијска ветеринарска болница, са доктором ветерине Стеваном Николићем на челу.
Ветеринарска служба је по свим питањима тијесно сарађивала са санитетском службом у Дивизији. Задаци ветеринарске службе у Дивизији били су, углавном: организација
ветеринарске службе у бригадама, батаљонима и самосталним јединицама и установама, те попуна кадрова свих ветеринарских јединица; брига о здравственом стању и кондицији стоке и замјена изнемогле стоке на терену; набавка љекова, инструмената и другог материјала и њихово одржавање
у исправном стању, као и преглед здравственог стања стоке,
намијењене за клање и исхрану људства.
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Ни послије обуставе напада на њемачке снаге на сектору Чачка, коју је наредио Главни штаб Србије, јединице 23.
дивизије нијесу имале предаха. Готово свакодневно, а често
и ноћу, вођене су оштре борбе. Њемачке снаге стално су
појачавале одбрану правца Чачак—Видовски тунел—Овчар
Бања, а јединице 9. српске бригаде непрекидно су настојавале да преотму њемачке положаје и да се пробију ка жељезничкој прузи Чачак—Пожега, са циљем да спријече њемачке снаге да користе ову комуникацију за превођење живе
силе и ратног материјала. Нарочито често су јединице 9.
бригаде нападале њемачки положај на брду Рујаку (тт 636),
као доминантном над околним одбрамбеним положајима њемачких снага око Видовског тунела. Приликом напада на
Рујак, одбрану на њему подржавале су њемачке снаге са
околних положаја на Јеловцу (к. 535) и Граорини (к. 402),
спријечавајући јединице 9. бригаде да блокирају одбрану њемачких снага на Рујаку.
И 7. српска бригада, на овом одсјеку, такође је водила
оштре борбе у покушају да се домогне ЈБубићког брда и са
њега да угрози комуникацију непријатеља сјеверно од Чачка, као и њемачке дијелове у Чачку. Поједини дијелови 7.
бригаде су успијевали да се пребаце преко Чемернице и домогну првих коса изнад ријеке, али су са Љубићког брда увијек били дочекани жестоком митраљеском и минобацачком
ватром њемачких снага и принуђени да се врате на полазне
положаје на лијевој обали Чемернице.
Основни узроци што јединице 7. и 9. бригаде нијесу успијевале у овим нападима, били су: жилава упорност и јачина наоружања њемачких снага које су браниле ове положаје, јер су их, по сваку цијену, морале одржати до повлачења
и задњих снага Групе армије „Е" са сектора Краљево—Чачак, као и недостатак тенковске и артиљеријске подршке
јединицама 7. и 9. бригаде, којом би се могло неутралисати
дејство артиљерије и минобацача њемачких снага и њихова
одбрана у рововима и другим утврђењима.
С обзиром да њемачке снаге нијесу показивале намјеру,
да са сјеверне стране, заобилазним правцем Пожега—село
Добриња—село Гојна Гора-село Прањани, угрозе борбени
поредак јединица 9. бригаде на положају Кита—Стражаре—
Спужјак, Штаб 9. бригаде је, 17. новембра, из села Горње
Добриње повукао Таковски батаљон Чачанског партизан-

ског одреда, који се привремено налазио под његовом командом, и поставио га на десно крило својих батаљона, на
положај Велико поље (тт. 829) — кота 777 — Камена глава
(к. 799), код села Јанчића. 46
У вези са постигнутим договором, половином новембра, између Штаба 14. корпуса НОВЈ и Штаба 68. стрељачког корпуса Црвене армије, да се на саобраћајницама у долини Западне Мораве пресијече даље извлачење Групе армије „Е" према Ужицу, 14. бригада 23. дивизије се из рејона
Косјерића, 18. новембра, пребацила ка одсјеку Лорет (тт
841) — село Тучково, а њене положаје, јужно од Косјерића,
привремено је запосјео батаљон Ужичког партизанског
одреда из Косјерића. Сјутрадан су стигле јединице 45. дивизије у шири рејон Косјерића и посјеле положаје са којих су
затвориле правце Косјерић—Пожега, Косјерић—Ужице и
од Љубовије и Рогачице, ради обезбеђења ширег простора
Ваљева. 47 Двадесета српска бригада 45. дивизије распоређена је у рејон села Честобродице, са задатком да затвара правац Пожега—Доња Добриња и да спријечава евентуални напад њемачких снага у позадину совјетске 93. дивизије и 14.
бригаде 23. дивизије, на простору Честобродица—Горња Добриња—село Табановићи.
Ради обезбјеђења извлачења снага Групе армије „Е" долином Западне Мораве, комуникацијом Чачак—Пожега—
Ужице, дијелови њемачке 104. ловачке дивизије благовремено су посјели брдо Лорет (тт 841) и друге погодне положаје према Видовском тунелу, удаљене око 3 километра сјеверно од ове комуникације. 48
Осамнаестог новембра, око 12 часова, 14. бригада је
стигла у Средњу Добрињу, гдје јој је придат Љубићки батаљон Чачанског партизанског одреда, који је у то вријеме
држао положај на коси Ораовици (к. 850), сјеверно од села
Тучкова. Нешто прије 14. бригаде, на сектор Пожеге стигла
је и совјетска 93. стрељачка дивизија и размјестила се у селима Честобродици, Табановићима и Лорети. 49
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У току ноћи, уочи 19. новембра, 14. бригада је посјела
положај са 1. батаљоном у рејону коте 763, у источном дијелу Табановића, са 4. батаљоном на Креди (к. 666), у сјеверном дијелу села Папратишта, са 2. батаљоном у западном
дијелу Табановића, и са 3. батаљоном у Средњој Добрињи,
са задатком да обезбиједи лијеви бок јединица совјетске 93.
дивизије за вријеме њиховог напада на њемачке снаге у Пожеги. Штаб бригаде смјестио се у Средњој Добрињи. 50
Исте ноћи, 1. батаљон 14. бригаде је успоставио везу са
јединицама совјетске 93. дивизије у селу Лорету и одмах продужио напад на источни дио брда Лорет (к. 766). Са тог положаја, протјерао је њемачке снаге према долини Западне
Мораве. Њемци су, рано ујутру, 20. новембра, уз подршку
артиљерије, на јуриш повратили коту 766, али је 1. батаљон,
већ око 12 часова, успио да је противнападом поново заузме.
У току ових борби, 1. батаљон је повратио и два топа „зис"
75 тт које су њемачке снаге заплијениле од јединица совјетске 93. дивизије у једном нападу источно од села Лорета.
Истовремено, 4. батаљон 14. бригаде, по запосједању
положаја на Греди, предузео је наступање према саобраћајници у долини Западне Мораве. Том приликом, батаљон је
на јуриш заузео Гвоздац (к. 742) и, пошто је њемачке снаге
одбацио до села Тучкова, у долини Западне Мораве, избио
у рејон села Јелен Дола. Међутим, с обзиром на велику важност за њемачке снаге положаја Лорет (тт. 841), Гвоздац (к.
742) и других, непосредно изнад комуникације у долини Западне Мораве, управо због обезбјеђења извлачења том комуникацијом у правцу Пожега—Ужице, Њемци нијесу смјели дозволити да те положаје посједну јединице НОВЈ. Због
тога су, 21. новембра, у 1 час, јаким пјешадијским снагама
и уз жестоку артиљеријску и минобацачку ватру, напали батаљоне 14. бригаде на источном дијелу брда Лорета (к. 766)
и на Гвоздцу (к. 742). Развила се жестока борба у којој су
положаји неколико пута прелазили из руку у руке. Ујутро,
21. новембра, Њемци су успјели да поврате Гвоздац и да
продру у село Папратиште, да би затим продужили напад на
Доњој Добрињи и тако угрозили јединице 23. дивизије и јединице совјетске 93. дивизије на положају Табановићи—Лорет. Међутим, 4. батаљон 14. бригаде у садејству Љубићког

батаљона Чачанског партизанског одреда, са прихватног положаја на Ораовици (к. 850), успјео је да заустави даљи продор њемачких снага на сјевер, према Доњој Добрињи.
Пошто су борци 1. батаљона 14. бригаде, због непрекидних борби били веома исцрпљени, а нарочито у борби,
21. новембра, када их је непрекидно тукла киша, то је на
молбу Штаба 23. дивизије, Штаб совјетске 93. дивизије дијелом снага свог лијевог крила смијенио 1. батаљон 14. бригаде на положају у рејону коте 766, послије чега се 1. батаљон
14. бригаде повукао у Табаковиће на одмор и сређивање. 51
Рано ујутро, 22. новембра, након жестоке артиљеријске
ватре, Њемци су напали положаје батаљона 14. бригаде на
одсјеку Лорета, Папратишта и Ораовице. Батаљони 14. бригаде су пружали снажан отпор и успијевали да одбију прве
налете њемачких снага. На њемачке снаге, испред батаљона
14. бригаде, отворили су ватру артиљерија и минобацачи совјетске 93. дивизије. Ипак, Њемци су успјели да се дохвате
јужних падина Греде (к. 666). Око 10,30 часова, борба је
достигла врхунац, јер су се јединице 14. бригаде измијешале
са Њемцима. Јуриш Њемаца је поново заустављен. Совјетска команда је употријебила и „каћуше". Испаљено је неколико рафала по њемачким положајима. 52
У борбама, 21. и 22. новембра, снаге 14. бригаде су имале осјетне губитке у погинулим и рањеним борцима. С обзиром да Њемци ни по цијену великих жртава нијесу могли
дозволити да се затвори комуникација Чачак—Пожега—
Ужице, Штаб 23. дивизије предложио је Штабу 14. корпуса
да обустави офанзивна дејства, јер се предузимају расположивим, углавном малим снагама, које не могу постићи успјешне резултате, а последице су велике жртве. Међутим,
Штаб 14. корпуса није прихватио овај приједлог Штаба 23.
дивизије и инсистирао је на даљем притиску код Пожеге, са
циљем одсијецања њемачких снага око Чачка и Краљева. 53
Паралелно са нападом њемачких снага на 14. бригаду,
њемачки деснокрилни дијелови нападали су и Љубићки ба51
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таљон Чачанског партизанског одреда на коси Ораовици и
потисли га према сјеверу. У тој ситуацији, Штаб 14. бригаде,
за подршку Љубићком батаљону, увео је у борбу 3. батаљон. Због евентуалног напада њемачких снага и са правца
Видовског тунела у лијеви бок Бригаде, Штаб 14. бригаде је
1. батаљон из резерве, хитно пребацио на Камену главу (к.
799) и Вјетрињу (к. 797), према Видовском тунелу, са тим
да дејствује и у десни бок њемачких дијелова који су наступали преко Ораовице.
Због вишедневних исцрпљујућих борби, код батаљона
14. бригаде и Љубићког батаљона Чачанског одреда, појавила се несташица муниције, што је врло негативно утицало
на одбрану од даљих напада њемачких снага, долином Папратишке реке и преко Ораовице, према сјеверу. Око 11 часова, Њемци су успјели да потисну Љубићки батаљон и да
дјелимично заузму Ораовицу, као и положај дијелова 2. батаљона 14. бригаде изнад Јелен Дола. Након овог успјеха
њемачких снага, јединице 14. бригаде су посјеле нове положаје: 4. батаљон на Малињаку (тт 768), југоисточно од
Средње Добриње; 3. батаљон и Љубићки батаљон на сјеверном дијелу Ораовице и на коти 741, и са тих положаја зауставили даљи продор њемачких снага према сјеверу: 2. батаљон и даље на коти 766 (источни дио брда Лорета), а 1.
батаљон на Каменој глави и Вјетрињи, према Видовском тунелу.
Пошто су се органи за снабдијевање 23. дивизије налазили у Горњем Милановцу, то је снабдијевање 14. бригаде,
на удаљеном и одвојеном правцу од осталих јединица Дивизије, било врло отежано. Уз то, дотурање је вршено коњском запрегом и разблаћеним сеоским путевима, па су муниција и ратни материјал врло споро стизали до јединица 14.
бригаде. И командовање Штаба 23. дивизије над 14. бригадом, на одвојеном и удаљеном правцу, било је отежано. Зато је Главни штаб Србије 14. бригаду наслонио на лијево
крило 45. дивизије и, привремено, од 21. до 25. новембра,
ставио под команду Штаба ове Дивизије. 54 С обзиром да је
Штаб 14. бригаде имао сталну телефонску везу са Штабом
23. дивизије у Горњем Милановцу, то је и овај Штаб редовно
пратио њена дејства.

Налазећи се на одсјеку Лорет (к. 766) — Камена глава
(к. 799), ширине око десет километара ваздушне линије, ба-гаљони 14. бригаде по добијању муниције од 9. бригаде, наставили су да често врше противнападе на њемачке положаје изнад комуникације у долини Западне Мораве. На другој
страни, Њемци су, уз снажну подршку артиљерије и минобацача, успијевали да се томе успјешно супротставе. Њемачке
снаге су настојале, чак и уз велике жртве, да јединицама 14.
бригаде са положаја Малињка — Ораовица, спријече продор
у долину Западне Мораве, у рејон Тучково—Јелен До, а 2.
батаљон 14. бригаде и јединице совјетске 93. дивизије, да
одбаце са положаја на Лорету и на косама изнад Јелен Дола,
према сјеверу, да би обезбиједили несметано извлачење у
правцу Пожеге и Ужица. Због тога су, ујутро, 25. новембра,
јаким снагама, уз подршку артиљерије и минобацача напали
положаје 2. батаљона 14. бригаде и јединице совјетске 93.
дивизије на Лорету, као и положај 20. српске бригаде 45.
дивизије западно од Лорета, на правцу Пожега—Доња Добриња. Пошто су Њемци успјели да потисну дијелове совјетске 93. дивизије и 20. бригаду 45. дивизије према Табановићима и Доњој Добрињи, 2. батаљон 14. бригаде, на косама
изнад Јелен Дола, остао је усамљен и угрожен. Због тога га
је Штаб 14. бригаде извукао сјеверније, на косе према Табановићима. 55
У вишедневним борбама за Лорет и на косама изнад
Јелен Дола, 2. батаљон 14. бригаде, уз већи број губитака у
људству, био је и доста изнурен, ради чега га је Штаб Бригаде, крајем дана, 25. новембра, повукао у Средњу Добрињу,
а на његов положај упутио 1. батаљон, који је одмах ујутро,
у противнападу, са дијеловима совјетске 93. дивизије, успио
да овлада Лоретом. Међутим, Њемци су Лорет, уз пристигло појачање, убрзо повратили. У току ноћи, између 26. и
27. новембра, Њемци су покушали да потисну јединице совјетске 93. дивизије и 2. батаљон 14. бригаде на нове положаје, нешто сјеверније према Табановићима, као и са положаја на Малињаку и Ораовици, али без успјеха. Истовремено су Њемци жестоко напали и 3. батаљон 14. бригаде на
положају Вјетрињи (к. 797), који је, у току дана, неколико
пута прелазио у посјед било њемачких снага, било 3. бата-

љона 14. бригаде. И наредних дана, за ове положаје непрекидно су вођене жестоке борбе. 56
По наређењу Штаба 14. корпуса, од 26. новембра, требали су дијелови 23. и 45. дивизије, у току ноћи, уочи 28.
новембра, да изврше напад на њемачке снаге у Пожеги. За
главног носиоца напада одређена је 20. српска бригада 45.
дивизије, уз непосредно садејство 1. и дијела 4. батаљона
14. бригаде 23. дивизије. Међутим, због веома јаког отпора
њемачких снага на добро уређеним положајима 4—5 километара сјеверно од Пожеге, напад није донио очекиване резултате. Двадесета бригада је успјела само да заузме Мали
и Велики стрмац (к. 679), сјеверно од Пожеге, и ту је жестоком ватром заустављена. 57
Ноћу између 28. и 29. новембра, по наређењу Главног
штаба Србије, 2. крајишка бригада 17. дивизије НОВЈ, замијенила је 7. бригаду 23. дивизије на простору села Ракове. 58
Послије извршене смјене, до краја дана, 29. новембра, Бригада се пребацила у међупростор јединица 9. и 14. бригаде
код села Врнчана и смијенила 3. батаљон 14. бригаде на положају Камена глава (к. 799) — Вјетриња (к. 797), према
Видовском тунелу и комуникацији у долини Западне Мораве.
У међувремену, а под притиском снага НОВЈ и Црвене
армије, њемачке јединице су биле принуђене да се, 29. новембра, повуку са сектора Краљево према Чачку. 59
Тридесетог новембра, јединице 23. дивизије су се налазиле у следећем борбеном распореду: 9. бригада на положају
Стражаре (к. 579) — Граорина (к. 402) — Горња Горевница;
7. бригада на положају Камена глава — Вјетриња, и 14. бригада на положају Доња Добриња — Честобродица —
Стрмац (к. 679), према Пожеги и брду Лорету. 60
Ослонцем на свој положај, 7. бригада је офанзивно дејствовала ка Видовском тунелу и Каблару. У току ноћи, уочи
56
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30. новембра, њен 3. батаљон је успио на јуриш да заузме
Алаучко брдо, а у току дана, и Островицу, и да протјера
Њемце према Видовском тунелу. Остали батаљони 7. бригаде су водили жестоке борбе на Каблару и успјели да запосједну његове сјеверне косе.
Првог децембра, Њемци су, употребом јачих снага, покушали да поврате Островицу и Алаучко брдо, али су их, 3.
батаљон 7. бригаде и 1. батаљон 9. бригаде, одбили. Истог
дана, 2. батаљон 9. бригаде, у садејству 4. батаљона 7. бригаде, након жестоке борбе, успјео је да овлада Рујаком и
отвори пут за продор јединица 9. бригаде према дијелу жељезничке пруге Чачак—Видовски тунел. Сјутрадан, 2. децембра, борбени поредак 9. бригаде избио је на комуникацију Чачак—Видовски тунел, а 3. батаљон 7. бригаде на сам
врх Каблара. На тај начин, даље комуницирање њемачких
снага долином Западне Мораве, на потезу Чачак—Пожега,
било је прекинуто. Истовремено је 1. батаљон 9. бригаде
успио на јуриш да овлада Видовским тунелом. Преостале
њемачке снаге на простору Чачка биле су приморане да се
повлаче, преко планине Јелице и села Лучана, у правцу Пожеге.
У борбама од 29. новембра до 2. децембра, губици 7. и
9. бригаде били су 92 рањена и 19 погинулих бораца, док су
њемачке снаге, према изворима штабова 7. и 9. бригаде,
имале 335 мртвих и 370 рањених војника и официра. 61
У међувремену, јединице 2. пролетерске дивизије, са
источне стране, а дијелови 9. бригаде 23. дивизије са запада,
стигли су у непосредну близину Чачка. Њемци су већ били
почели са уништавањем објеката у граду, што је био знак
да напуштају Чачак. Већ у току ноћи, 3. децембра, у град
су, у садејству дијелова 9. бригаде 23. дивизије ушле јединице 2. пролетерске дивизије. Исте ноћи су јединице 7. бригаде
преко Каблара, продрле у рејон Алаучког брда и Островице
и натјерали Њемце на повлачење према Пожеги. 62
За то вријеме, са простора Доња Добриња — Честобродица — Стрмац (к. 679), батаљони 14. бригаде су непрестано
нападали њемачке снаге у долини Западне Мораве, на одси61
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јеку између Овчар Бање и Пожеге, наносећи им осјетне губитке.
Ослобођењем Чачка су завршене и тешке борбе 23. дивизије на том сектору. 63
Јединице 23. дивизије нијесу водиле свакодневну и уредну евиденцију о својим губицима у људству, као ни о губицима непријатеља, у борбама у долини Западне Мораве од 30.
октобра до 3. децембра 1944. године. Због тога се и не располаже са тачним подацима о укупним губицима на обе
стране. Ипак, према доступним подацима, губици 23. дивизије су били следећи: 7. бригада — 64 погинула, 216 рањених
и 17 несталих; 9. бригада — 31 погинуло и 17 рањених, и 14.
бригада — 76 погинулих и 208 рањених бораца.
Укупно у Дивизији је било 171 погинулих, 441 рањених
и 17 несталих бораца и руководилаца.
У 1. југословенској бригади је било 147 мртвих, 330 рањених и 72 нестала, који су највјероватније заробљени. 64
Према процјени штабова јединица 23. дивизије, Њемци
су имали око 1.165 мртвих, 1.162 рањена и 13 заробљених.
Заробљено је и 70 четника, док су два погинула. Међутим,
ова процјена не би се могла узети као реална, па се сматра
да су губици Њемаца били знатно мањи.

Борбе 23. ударне днвизнје у долини ријеке Дрине
Снаге њемачке Групе армија „Е", уз непрекидне и жестоке борбе против јединица НОВЈ и Црвене армије, успјеле
су, уз осјетне губитке, да се, по евакуацији Краљева, 29.
новембра 1944, извуку долином Западне Мораве, основним
правцем Чачак—Пожега—Ужице—Вишеград, а дијелом
снага од Ужица, преко Бајине Баште, Рогачице и Љубовије,
ка Зворнику. Предњи дијелови ових снага, као претходница
34. армијског корпуса, још 17. новембра, стигли су до Љубовије и предузели оправку порушеног моста на ријеци Дрини,
63
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између Љубовије и Братунца, а дијелом снага, десном обалом Дрине, продужили према Зворнику.
У то вријеме, у саставу 34. армијског корпуса су се налазиле 7. СС дивизија „Принц Еуген", дијелови 117. ловачке
дивизије и 11. пољска ваздухопловна дивизија. 65
Седма СС дивизија „Принц Еуген" успјела је 27. и 28.
новембра да се долином Западне Мораве извуче на простор
Ужица, одакле је упућена на положаје у захвату комуникације на десној обали Дрине, од Рогачице до Љубовије, са
задатком да исту обезбиједи за даље извлачење преосталих
дијелова Групе армија „Е", односно снага 34. армијског корпуса. Истовремено су и дијелови 117. ловачке дивизије били
у покрету комуникацијом Рогачица—Љубовија—Зворник.
Првих дана децембра, 3. батаљон 21. пјешадијског пука 11.
пољске ваздухопловне дивизије, био је распоређен непосредно око Љубовије, са задатком да обезбјеђује овај мостобран
и мост на Дрини, између Љубовије и Братунца, кога су њемачке снаге оспособиле за саобраћај. 66 До 8. децембра, на
простор Зворника стигла је и борбена група „Скендербег",
гдје је са два батаљона, источно од Зворника и према Љубовији, организовала и чувала мостобран.
*

*
*

Трећег децембра 1944. године Врховни штаб НОВЈ је
расформирао 13. и 14. корпус и од 23, 25, 45, 17. и 28. дивизије формирао Јужну оперативну групу дивизија, под командом команданта Главног штаба Србије генерал-лајтнанта
Коче Поповића, са задатком да офанзивним дејством на
правцу Зворник—Тузла—Добој, спријечава повлачење њемачких снага преко Брчког и њихово пристизање на Сремски фронт.
У међувремену, крајем новембра, 28. дивизија НОВЈ
успјела је да овлада простором Бијељине и да пресијече правац извлачења снага њемачке Групе армија „Е" правцем
Зворник—Бијељина и даље на сјевер. 67 Да би се тај успјех
28. дивизије проширио, Врховни штаб НОВЈ је наредио
65
66
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Главном штабу Србије да на простор Крупањ—Лозница хитно упути 23. дивизију. Она би садејствовала 28. дивизији у
долини Дрине. У вези тог наређења Штаб 23. дивизије је, 3.
децембра издао своју заповијест за покрет према Ваљеву.*
По пријему заповијести, бригаде су извршиле прикупљање јединица и друге припреме за покрет. Четвртог децембра, 7. бригада се прикупила у селу Прањањима, 9. бригада
— у селу Брђанима, а 14. бригада — у селу Горњој Добрињи
и Душковцима.
Сјутрадан, отпочео је покрет.
Седма бригада је маршовала основним правцем Прањани—село Леушићи—село Брајићи—село Планиница и, у току ноћи, стигла на преноћиште у сјеверни дио села Струганика, да би се, 6. децембра, послије подне, пребацила на
простор Ваљева. 68
Девета бригада је извршила покрет правцем Брђани—
Горњи Милановац—село Таково—село Бершићи—село Брезна и, послије првог дана марша, размјестила се на преноћиште у селу Теочину. Сјутрадан је продужила марш, гребеном Сувобора до села Рајковића, гдје је преноћила са истуреним 1. батаљоном у рејону села Баштића и Томића, ради
обезбјеђења према Равној гори, гдје се према обавјештењу
сељака налазила повећа група четника.
Четрнаеста бригада је извршила покрет из рејона Горње Добриње и Душковаца гдје је преноћила, а сјутрадан наставила марш и стигла у села Дегуриће, Градац, Попаре и
Седларе, јужно од Ваљева.
Тих дана, извршене су извјесне промјене у руководећем
кадру бригада. Смијењени су са дотадашњих дужности Ђуро
Златковић, политички комесар 7. бригаде, и Радослав Митровић, замјеник команданта бригаде, а на дужност политичког комесара бригаде постављен је привремено Станко
Дамјановић, док је на дужност замјеника команданта именован Миша Мартиновић, дотадашњи командант 3. батаљона.
Са дужности помоћника политичког комесара 14. бригаде
повучен је Павле Витас и постављен на рад у Главни штаб
Србије. Мјесто њега, на дужност помоћника политичког комесара бригаде постављен је Радован Шобот, до тада помоћник политичког комесара 1. батаљона 7. бригаде. На дуж-

ност замјеника команданта 14. бригаде постављен је Миле
Радовић дотадашњи командант 1. батаљона 7. бригаде, а на
Јфжност команданта 1. батаљона Милан Крагуљ, до тада
обавјештајни официр бригаде. На дужност замјеника команданта 1. батаљона 14. бригаде постављен је резервни капетан Драгољуб Јовановић, а на дужност замјеника команданта 9. бригаде Љубомир Вељић, до тада командант 2. батаљона 14. бригаде, док је на дужност помоћника политичког комесара 9. бригаде именован Момчило Вранеш, дотадашњи
помоћник политичког комесара 3. батаљона исте бригаде.
Наредбом Штаба 14. корпуса, од 10. децембоа 1944, постављен је за референта санитета 23. дивизије др Борис Пирошков, до тада вршилац дужности референта, а за управника Дивизијске болнице др Борис Мратинковић, до тада
вршилац дужности управника, док је за шефа хируршке екипе болнице одређен др Милан Врањицан, дотадашњи хирург
на раду у истој болници.
У међувремену, измијенила се ситуација код 28. дивизије Н О В Ј у долини Дрине. Њемци су ангажовањем обновљене 1. брдске дивизије 69 , из рејона Брчког, у жестоким борбама, од 3. до 5. децембра, успјели да поврате Бијељину и да
јединице 28. дивизије присиле на повлачење, преко Дрине,
у западну Србију. На тај начин, Њемци су поново створили
услове за извлачење преосталих снага Групе армија „Е",
овим правцем, према сјеверу. Због тога је услиједило наређење Врховног штаба Н О В Ј , да се 23. дивизија преоријентише према Љубовији и да у садејству 45. дивизије спријече
њемачким снагама извлачење, долином Дрине, према Зворнику. У складу с тим, 23. дивизија је, са ширег простора
Ваљева, извршила покрет према ЈБубовији.
Седма бригада је, 7. децембра, у 22 часа, извршила покрет из Ваљева, преко села Седлара, Балиновића, Вујиноваће, Матића, Водица, Горњег Кошља и Озорца, одакле је
предузела извиђања према Дрини. Штаб Бригаде, са при69
Дијелови 1. брдске дивизије, који су се 19. октобра 1944,
пробили из окружења, успјели су да код Шапца, 5. новембра, пријеђу у Срем. У њен састав је ушао 1. пук Руског заштитног корпуса
и још неке јединице, а нешто касније су се укључила и њена два
батаљона која су се повлачила из Краљева, преко Чачка и Ужица.
Тако је обновљена 1. брдска дивизија.

штапским јединицама и установама, смјестио се у селу Славковићима, а њен 3. батаљон, као бригадна резерва, у Горњем Кошљу.
Четрнаеста бригада је извршила покрет, 8. децембра,
ујутро, такође, из Ваљева, правцем село Мајиновићи—село
Станина Река—Пецка, увече стигла у село Горње Љубовиђа
и, у току ноћи, се размјестила на простору села Доње Оровице, западно и источно од комуникације Пецка—Љубовија,
њен 1. батаљон, као бригадна резерва, у засеоке Ваљевиће
и Живановиће, а позадинске јединице у Горње Љубовиђи,
заселак Ташићи.
Девета бригада је извршила покрет, 8. децембра, из Рајковића, преко Ваљева, до села Врагошанице, гдје се, ноћу,
уочи 9. децембра, смјестила на преноћиште, а сјутрадан пребацила до Пецке и, као дивизијска резерва, размјестила у
селима Царини, Лелецима и Скадру. 70
Штаб Дивизије са приштапским јединицама, пошто је
извршио покрет из Ваљева, правцем село Мајиновићи—село
Ставе—село Станина Река—село Марјановићи, смјестио се
у Пецкој, а дио приштапских јединица у селима Брајићима
и Коњицу.
За обезбјеђење мостобрана код Љубовије и комуникације у долини Дрине према Рогачици, посјели су положаје
на десној обали 3. батаљон 21. пука 11. пољске ваздухопловне дивизије и дијелови 7. СС дивизије „Принц Еуген", и то
на линији Ђермановића гај (к. 551) — Лазин вис (тт 752) —
заселак Рашак (к. 388) — Врач (к. 432) — Немић камен (тт
797) — Ридово (к. 531) — Главица (к. 666) — село Лукићи
— заселак Забрђе (к. 393) — село Доње Кошље (к. 551), са
којих су могли успјешно да контролишу покрете својих снага десном обалом Дрине.
На овим положајима, непрекидно, дању и ноћу, вођене
су вишедневне жестоке борбе, а нарочито на Лазином вису,
Врачу и Немића камену, који су више пута прелазили из
руке у руку. У току тих борби, поједине јединице 23. дивизије успијевале су на неким одсјецима да се пробију до комуникације, али су, снажним противнападима јаких њемачких
снага, уз подршку тенкова и артиљерије, биле враћене на
70

Зборник, том 1/15, д. 144, 145, 151, 156 и 178.

полазне положаје. У тим борбама, обје противничке стране
имале су осјетне губитке.
Одмах по стизању на простор сјеверно од Љубовије,
још у току ноћи, уочи 9. децембра, извиђачке патроле 14.
бригаде дошле су у борбени контакт са њемачким дијеловима на положају Ђермановића гај—Лазин вис—Рашак
(к.388)—Врач. Наредног дана, њен 2. батаљон је извршио
напад на положај Лазин вис, а јединице 7. бригаде напад
према селу Врхпољу и засеоцима Лукићи, Живковићи и Костићи, на великој избочини Дрине. Напад је одбијен и јединице одбачене на полазне положаје. 71

Почешни распоред јединица 23. ударне дивизије за дејсшва у долини ријеке Дрине на ширем простору Љубовије 9. децембра 1944. године

Иако ови напади нијесу дали жељене резултате, који се
иначе, због краткотрајних припрема, замора јединица у
претходним борбама и покретима, нијесу ни могли очекивати, имали су позитивних резултата. Старјешине и борци, колико-толико, су упознали њемачке положаје и снаге на њима, те су у наредним борбама могли распоред својих снага
правилније планирати и каналисати њихова дејства. И штаб
Дивизије добио је извјесна сазнања потребна за бољи распоред и дејства својих снага. Штаб Дивизије је, 10. децембра,
издао заповјест за општи напад, који је требало да почне,
11. децембра, у 2 часа, на читавом фронту од Грачаничке
реке, западно од Љубовије, до Дубоког потока, према Рогачици, са циљем да се овлада комуникацијом Рогачица—Љубовија. Главни правац удара је усмјерен на мостобран код
Љубовије. 72
У току 10. децембра, батаљони 24. бригаде 45. дивизије
повучени су са положаја према Врачу и Немић камену и упућени у састав своје Дивизије, на простор Крупањ—Лозница,
а њене положаје код засеока Јовичићи запосјео је 2. батаљон 9. бригаде.
Десетог децембра, у поподневним часовима, јединице
23. дивизије запосјеле су полазне положаје за напад. Четрнаеста бригада је главни правац свог дејства оријентисала
у захвату друма Пецка—Љубовија, обухватајући Лазин вис,
западно, и Врач, источно од ове комуникације. Главни правац напада 2. батаљона 9. бригаде је био према Немић камену, док је 7. бригада нападала на одсјеку Буковичка река—
Дубоки поток, оријентишући главна дејства према Врхпољу
и засеоцима у великој избочини Дрине, са циљем да се пресијече комуникација Рогачица—Љубовија—Зворник.
Штабови батаљона били су повезани са штабовима бригада, а штабови бригада са Штабом Дивизије телефонском
везом, што је омогућавало благовремени увид у њихова дејства, као и услове за боље руковођење јединицама. 73
Једанаестог децембра, тачно у 2 часа, по хладном и кишовитом времену, јединице Дивизије су кренуле у напад и,
већ у првом налету постигле извјесне успјехе. Снаге 14. бри72

А В И И , к.1074, рег. бр. 5-2/4.
А В И И , к.1074, рег. бр. 5-2/4 и 10/4; Зборник, том 1/15, д.
161, 168 и 178.
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гаде су успјеле да овладају засеоком Мичићи, у долини Грачаничке реке, заузеле Лазин вис, заселак Рашак и Владичицу, у непосредној близини мостобрана, и овладале котом 432
на Врачу, а затим се усмјериле преко села Бубњева према
Кику (к. 362).
Други батаљон 9. бригаде, након шесточасовне оштре
борбе, успио је да овлада Немић каменом и дијелом снага
да продре према селу Поднемићу и коти 269 на комуникацији Рогачица—Љубовија. За то вријеме, јединице 7. бригаде
су успјеле да уђу у Врхпоље, овладају засеоцима Градац, Лукићи, Живковићи и Костићи и да пресијеку комуникацију
Рогачица—Љубовија, на одсјеку од Врхпоља до села Бачеваца.
На достигнутим положајима, борба је настављена читав
дан и у току слиједеће ноћи. За вријеме тих борби, положаји
су, нарочито Лазин вис, Врач, кота 540 и Немић камен, више пута пријелазили из руку у руке. Најзад су их 12. децембра, њемачке снаге, снажним противнападом са мостобрана
код Љубовије и из правца Рогачице, уз подршку артиљерије
и минобацача са ватрених положаја из рејона села Тегара и
Раковца на лијевој страни Дрине, успјели да потпуно поврате и јединице 23. дивизије одбаце на полазне положаје.
Напад је настављен 13. и 14. децембра. У борбу за Немић камен и Врач, уведени су 3. и 4. батаљон 9. бригаде и
одмах наишли на веома јак отпор њемачких снага. Борбе су
и даље биле веома оштре и тешке. Поједине јединице Дивизије успијевале су на неким одсјецима да потисну њемачке
снаге чак до комуникације. Међутим, тек послије новог општег напада, који је извршен, 15. децембра, у 3 часа, борбени поредак Дивизије, на читавој својој ширини од 34 километра, незадрживо је кренуо у ликвидацију отпора на њемачким положајима. Одбрана Њемаца почела је неповратно да
се распада и да се губи положај за положајем.
Јединице 7. бригаде, послије шесточасовне жестоке
борбе, успјеле су да овладају комуникацијом Рогачица—Љубовија, на одсјеку Врхпоље—Дубоки поток према Рогачици,
и да натјерају 727. пук њемачке 104. ловачке дивизије и борбену групу „Харт", који су се извлачили правцем Рогачица—
Љубовија, да се врате према Рогачици и Бајиној Башти, и
даље према Вишеграду, а 13. пук 7. СС дивизије „Принц
Еуген", западно од Врхпоља, да се ужурбано повлачи према

Љубовији и Зворнику. Том приликом, извјесна усташка јединица из рејона Тегара, на лијевој страни Дрине, отварала
је ватру на јединице 7. бригаде на комуникацији у рејону
велике избочине Дрине, али је снажном митраљеском и минобацачком ватром снага 7. бригаде, уз осјетне губитке, натјерана на бјекство према Сребреници.

Борци прашеНе чеше 7. бригаде иримају храну, на положају код села
Славковићи источно од Дрине, 12. децембра 1944.

И напад батаљона 9. бригаде уепјешно се одвијао. После вишечасовне жестоке борбе, они су успјели, у поподневним часовима, 15. децембра, да овладају Немић каменом и
котом 540 на Врачу, а затим, у садејству 4. батаљона 14.
бригаде, да продуже продор преко Поднемића према комуникацији Рогачица—Љубовија.
Четрнаеста бригада је почела напад, у 3 часа, 15. децембра, на одсјеку фронта Ђермановића гај—Врач (к. 432), који
су бранили 3. батаљон 21. пука 11. пољске ваздухопловне
дивизије и дијелови 14. пука 7. СС дивизије „Принц Еуген".
Послије заузимања њемачких положаја на Лазином вису,
код засеока Рашак и на котама 388 и 432 (Врач), Њемци су
били принуђени да евакуишу Љубовију. У 16 часова, 3. батаљон 14. бригаде ушао је у Љубовију. Њемци су се, дијелом
снага, повукли десном обалом Дрине према Малом Зворнику, а дио снага је пријешао преко моста и лијевом обалом
Дрине продужио комуникацијом Братунац—Зворник. По
пријелазу преко Дрине, Њемци су порушили мост. 74
У току ових борби, од 9. до 15. децембра 1944, на ширем простору Љубовије укупни губици 23. дивизије су били
496 избачених из строја, од којих 132 погинула и 364 рањена,
и то: 7. бригада — 43 погинула и 116 рањених, 9. бригада —
38 погинулих и 98 рањених, и 14. бригада — 51 погинуо и
око 150 рањених бораца и старјешина. Седма бригада је имала и око 30 несталих бораца.
Међу рањеним борцима било је изузетно тешких случајева, који су залагањем и трудом љекара и осталог санитетског особља — и поред оскудице у санитетском материјалу
и веома непогодних услова за хируршку интервенцију —
ипак успјешно рјешавани, о чему свједочи и изјава љекара-хирурга Милана Врањицана:
„Једног дана, око пола ноћи донет је један млад борац
са сектора северно од реке Дрине с прострелом трбуха. Тежак случај — прогноза врло неповољна. Крв из трбуха
снажно је шикљала. А услови за рад у сеоској кући врло
неповољни — светло никакво, петролејска лампа. Ако је
примакнем рани и нагнем, петролеј ће да цури у рану, ако
је мало удаљим ништа не видим. И тражио сам у утроби
74
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Група бораца 1. башаљона 7. бригаде 23. дивизије на челу са политичким
комесаром чете Трајком Спасићем децембра 1944. године на положају у
рејону с. Живковићи изнад ријеке Дрине источно од Љубовије.

повреду — крпио повређено црево, заустављао крв. Ипак,
имали смо срећу — захват је успео. Рањеник је евакуисан у
добром стању, без знакова инфекције.
У току следећег дана један војник, болничар, каже ми
да ме тражи један сељак. Био је то средовечан човек. Скинутом шајкачом коју је у левој руци држао преко груди, прилазио ми је као да се примиче црквеном олтару, у полусвесном стању.
— Ти ли си доктор?
Клекнуо је и док сам се снашао ухвати ме за руку и
неколико пута пољуби је.
— Хвала ти докторе, сина си ми спасио.
Претрнуо сам, био сам дубоко потресен. Брзо сам га
подигао.
— Учинио сам све што сам могао и сретан сам да ти је
син жив — рекох му.
Жалим што не знам имена ни оца ни сина. Знам само
да је то било највеће признање које сам икада добио у мојој
педесетогодишњој лекарској пракси."

Процијењено је да су губици Њемаца били око 600 погинулих и око 890 рањених војника, што је, објективно речено, нереално. 75 Јединицама 14. бригаде предао се присилно
мобилисани Пољак Ргапабгек Ра§је1 и остао у Бригади, док
је, 18. децембра, Њемац Паул Шварцер, припадник борбене
групе „Скендербег", препливао Дрину, јужно од Зворника,
и предао се јединицама 14. бригаде. 76
Борбе јединица 23. дивизије на ширем простору Љубовије биле су веома тешке и исцрпљујуће, како због испресијецаног, тешко пролазног и мјестимично пошумљеног терена, тако и због лошег, кишовитог са суснежицом и веома
хладног времена, често са недовољном исхраном, а понекад
и са помањкањем пушчане муниције. Поред тога, чести покрети и даноноћне борбе, као и влажно вријеме, код доброг
дијела бораца докрајчили су обућу и одјећу, што је, свакако,
морало имати негативног утицаја, како на здравствено стање бораца, тако и на борбена дејства. Но, и поред свих ових
недаћа, које су их тих седам дана и ноћи пратиле, морал
бораца је остао на завидној висини. О томе свједочи примјер
који у својим сјећањима наводи Александар Видановић, политички комесар 1. чете 2. батаљона 7. бригаде. Он каже:
„Било је то 10. децембра 1944. после подне источно од
Љубовије на простору засеока Лукића. Кад борци приметише да сам тешко рањен, скоро сви појурише к мени. Вичем
да се врате да не гину бадава, али ме не послушаше. Храбри
и неустрашиви водник 1. вода Стојан Пешић из села Шетке,
код Ражња, чим се појави на брисаном простору паде смртно
погођен од митраљеског рафала. За њим то исто учини и
млади скојевац из Београда Јовица, помоћник политичког
комесара чете. И он паде смртно погођен. Онда храбра Врањанка Зага Петровић, санитетски референт чете, пузећи,
успе да стигне до мене. Левом руком дохвати мој пушкомитраљез, а десном мене за леву руку. И педаљ по педаљ успесмо да препузимо брисани простор, који је непрекидно митраљеским рафалима тучен."
Послије ослобођења Љубовије, 14. бригада се смјестила
у Љубовији и селу Читлуку, а за обезбјеђење према Малом
75
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Зворнику упућен је 2. батаљон у засеоке Мичићи и Николићи, у долини Грачаничке реке. Седма бригада се смјестила
у Врхпољу, у засеоке Лукићи и Живковићи, с тим што је за
обезбјеђење према Рогачици и Бајиној Башти поставила два
батаљона у села Дрлаче и Доње Кошље. Девета бригада се
смјестила на простор села Бубњева и Дубоког Села, а дијелом снага у селу Читлуку, у засеоцима Рашку, Врбанима и
Кршићу, одакле је организовано извиђање рејона Братунца
и правца према Новој Касаби и Дрињачи. Штаб Дивизије са
приштапским јединицама се налазио на простору Пецке, а
оперативни дио Штаба у Љубовији. 77
На овим просторима, јединице су се сређивале и вршиле попуну кадра који је у току борби био избачен из строја.
Истовремено су у батаљонима расформиране четврте чете
и од њихових бораца формиране чете пратећих оруђа бригада, а водови при штабовима батаљона.
У вези опште оријентације Јужне оперативне групе дивизија НОВЈ, следећи задатак 23. дивизије био је да се што
прије пребаци на лијеву обалу Дрине, на шири простор
Зворника. С тим у вези, Штаб Дивизије је 18. децембра, издао заповијест за покрет јединица према Зворнику. 78
Девета бригада је требала да се, из рејона Љубовије,
што прије пребаци на западну обалу Дрине, у рејон Братунца, а затим да наступа правцем Братунац — Дрињача —
Зворник. Ради испитивања простора око Братунца и правца
ка Дрињачи, као и обезбјеђење мјеста за искрцавање јединица на лијеву обалу ријеке, Штаб Бригаде је, још 16. децембра, упутио јаке извиђачке патроле.
Средства за пребацивање преко ријеке била су оскудна
и примитивна. Располагало се са свега три дрвена рибарска
и једним гуменим чамцем носивости око 15 бораца. Због тога је пребацивање текло врло споро, иако је вршено интензивно и дању и ноћу. Завршено је, тек, крајем дана 22. децембра. На скелу, коју је требало да изгради Технички батаљон Дивизије, није се могло рачунати, јер је, у недостатку
средстава за њено комплетирање, њена изградња врло споро
текла. Због тога су теже покретни дијелови (кола, коњи и
средства везана за њих) и позадинске јединице 9. бригаде
77
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били упућени десном обалом Дрине, путем Љубовија — Мали Зворник, на зачеље колоне 14. бригаде, да би се са осталим дијеловима Дивизије пребацили преко Дрине код Зворника.
Одмах по пријелазу на лијеву обалу Дрине, 9. бригада
је извршила наступни марш комуникацијом Братунац —
Дрињача — Зворник, успут чистећи терен од заосталих група четника и усташа, и, у току ноћи, уочи 23. децембра,
стигла на простор јужно од Зворника, гдје се размјестила. 79
Четрнаеста бригада је, 18. децембра, извршила покрет
десном обалом Дрине, путем Љубовија — Мали Зворник, и
до мрака стигла на одмор и преноћиште у рејон села Црнче,

Пребацивање јединица 14. бригаде 23. дивизије иреко ријеке Дрине код
Зворника у Босну 21. на 22. децембар 1944. године.

Цулине, Читлука и Доње Трешњице. Слиједећег дана је наставила покрет и уз протјеривање мањих непријатељских дијелова, 20. децембра стигла у шири рејон Малог Зворника,

гдје ју је смијенила јединица 24. српске бригаде 45. дивизије
на линији положаја од села Сакара, јужно од Малог Зворника, до Ковиљаче, 14 кт сјеверно од Малог Зворника.
Међутим, 21. децембра, у 18,30 часова, стигло је наређење Штаба 14. корпуса да се и 14. бригада најхитније пребаци на западну обалу Дрине. 80 С обзиром да је мост на Дрини код Зворника био порушен, јединице су се морале преко
Дрине пребацивати оскудним средствима с којима су располагале. Четрнаеста бригада је одмах, по пријему наређења
Штаба Корпуса, у току ноћи, између 21. и 22. децембра,
приступила организовању пребацивања својих јединица.
Штаб 23. дивзије — са болницом, интендантуром и
осталим приштапским јединицама — извршио је покрет са
простора Пецке до Љубовије, 18. децембра, да би, 20. децембра, наставио покрет долином Дрине, путем Љубовија
— Мали Зворник до села Сакара, гдје је стигао 23. децембра, око 12 часова.
Седма бригада је, 22. децембра, ујутро, кренула са простора Доњег Кошља и Врхпоља десном обалом Дрине, путем Љубовија — Мали Зворник, до краја дана препјешачила
око 40 кт и стигла на простор села Цулина и Читлука. Већ
сјутрадан, маршовала је нових 15 кт до Малог Зворника,
гдје је почела да се пребацује на западну обалу Дрине. Двадесет четвртог децембра, Бригада се размјестила у ширем
рејону Зворника.
Пребацивање јединица 7. и 14. бригаде преко Дрине било је сложено и тешко, првенствено због набујале и плаховите ријеке, а при томе и са веома примитивним и врло
оскудним средствима за савлађивање водене препреке. Иначе, морао се непрекидно, дању и ноћу, вршити пријелазак,
што је било веома заморно не само за руководиоце средстава за пријелаз, већ и за јединице које нијесу имале времена
за одмор. Располагало се са свега два сплава носивости по
7—8 бораца, неколико дрвених рибарских чамаца носивости
по 4—5 бораца и једним гуменим чамцем носивости петнаестак бораца. А, требало је хитно пребацити, поред десетак
хиљада бораца 7. и 14. бригаде, приштапске и позадинске
јединице 9. бригаде и све дивизијске пјешадијске и приштап80
Зворник су, 19. децембра 1944, ослободиле јединице 38. дивизије 3. корпуса НОВЈ.

ске јединице, са оружјем. Затим, око 950 товарних, запрежних и јахаћих коња, преко 300 запрежних кола и неколико
чеза за транспорт рањеника и болесника. У великој оскудици средстава за пријелазак преко ријеке, Борисав Недељковић, борац 3. батаљона 7. бригаде, по занимању бачварски

Илградња скеле 24. децембра 1944. године за ирелаз јединица 23. дивизије
преко ријеке Дрине код Зворника у Босну.

радник, дошао је на идеју, да од обичних бачава и другог
приручног материјала сагради скелу. Са неколико бораца
Инжењеријског батаљона Дивизије у селу је прикупио неколико бачава капацитета око 500 литара, повезао их гредицама, летвама и даскама и, за врло кратко вријеме, саградио
скелу. Нашао је и сајлу, чији је крај помоћу рибарског чамца пребачен на другу страну ријеке и привезан за оближњу
бандеру. Тако је оспособљена скела за пријевоз. Скелом су
се најприје пребацивала запрежна кола и коњи са рањеницима и болесницима, затим тежи ратни материјал и, на крају,
преостали борци.
Са укрцавањем и превожењем коња било је озбиљних
тешкоћа. Набујала и бучна Дрина и њени немирни таласи
стварали су код њих велики страх. Због тога су се морали.

уз велике напоре, укрцавати на скелу. Још теже је било савладавати их и одржавати на скели приликом вожње. Непрекидно су се отимали и покушавали да негдје побјегну.
На крају су им.борци навукли на главе џак, ћебе или шаторско крило и донекле умирили, иако су се и даље плашили
од бучне ријеке.
Један од учесника преласка преко Дрине, Градимир Рајковић, водник Минобацачког вода 4. батаљона 7. српске
бригаде, овако у својим сјећањима описује тај догађај:
„Маршујући поред Дрине са страхопоштовањем посматрамо реку. Вода нам је задавала већи страх него непријатељ. Водостај је висок због дуготрајних киша у горњем току
слива Дрине. Ширина реке и брзина воде, која носи балване
и друге тешке предмете, деловала је застрашујуће — поготово на непливаче, а таквих је у Бригади више од 90 одсто.
А, за прелаз преко реке, имамо само неколико дрвених рибарских чамаца које смо у селу прикупили. Зато идеја борца
7. бригаде Борисава Недељковића, пинтера (бачвара) из села Доброг Поља, код Црне Траве, заслужује да се наведе.
Он је од обичних сеоских дрвених буради, уз помоћ осталих
другова, направио скелу, којом је убрзан прелазак преко
Дрине. Све се то одвијало искључиво ноћу, успред зиме, јер
дању нисмо смели због евентуалне активности непријатељске авијације. Товарни, запрежни и јахаћи коњи тешко су
улазили на скелу. Због тога смо им, пре привођења скели,
стављали ћебад на главу да не виде скелу и воду од које су
се јако плашили. Неки борци од страха су повраћали, вртело им се у глави, а доживљавали су и стомачне тегобе."
Између 22. и 25. децембра 1944, све јединице Дивизије
коначно су напустиле западну Србију, односно простор источно од Дрине, пребациле се у источну Босну и размјестиле
на ширем простору Зворника: 9. српска бригада са 1. батаљоном у селу Снагову, са истуреним борбеним осигурањем
према селу Матковцу и Папрачи и на Јасиковици (к. 480) и
Језеру (к. 516), са 2. батаљоном у западном дијелу села Глумина, са истуреним дијеловима према Цапардима и Матковцу, ради затварања правца Тузла — Зворник, са 3. батаљоном у селу Каменици и истуреним дијеловима према Папрачи и Калабачи, ради контролисања долине Дрињаче, односно правца од Нове Касабе и Власенице, и са 4. батаљоном
у Новом Селу, у бригадној резерви; 14. српска бригада са 1.

батаљоном у Зворнику као посада, са 2. батаљоном у Глуминама оријентисаним према Цапардима, са 3. батаљоном у
сјеверном дијелу села Гушче, и са 4. батаљоном у селу
Грбавци, заселак Ћирилово Брдо, оријентисаним према планини Мајевици; 7. српска бригада са 1. батаљоном у источном дијелу Гушче, оријентисаним за садејство 3. батаљону
14. бригаде према Цапардима и Мајевици, са 2. батаљоном
у селу Јардану и истуреном четом у селу Козлуку, ради одржавања везе са јединицама 45. дивизије према Бијељини,
са 3. батаљоном у сјеверном дијелу Глумине, и са 4. батаљоном у сјеверном дијелу Зворника. Трећи и 4. батаљон били
су стављени у резерву Штаба Дивизије. Штаб Дивизије, са
дивизијском болницом, интендантуром и осталим приштапским јединицама, смјестио се у источном дијелу Зворника.

17 Српске дивизије
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ДЕЈСТВА 23. УДАРНЕ
ДИВИЗИЈЕ У БОСНИ
Стање у сјевероисточној Босни

П

од снажним офанзивним притиском снага НОВЈ, извлачење главнине њемачке Групе армија „Е", послије
повлачења из Србије и Црне Горе, настављено је
правцем Вишеград—Рогатица—Подроманија—Сарајево, затим, долином ријеке Босне, према Славонском Броду и даље на сјеверозапад. Од 1. јануара 1945, у Сарајеву се налазио штаб 21. армијског корпуса Групе армија „Е", под чијом
су командом биле 22. пјешадијска дивизија и 963. тврђавска
пјешадијска бригада, на сектору Соколац—Власеница, са
правцем извлачења Дрињача—Зворник—Бијељина; 181. пјешадијска дивизија на мостобрану Вишеград—Горажде; 104.
ловачка дивизија и 4. и 5. пук Руског заштитног корпуса на
сектору Сарајево—-Зеница—Травник; 964. тврђавска пјешадијска бригада на сектору Трново, ради обезбјеђења подручја Сарајева с југа, и 297. пјешадијска дивизија у извлачењу
правцем Вишеград—Сарајево—Добој.
У то вријеме, у Добоју се налазио штаб 15. усташко-домобранске дивизије и штаб 16. домобранске бригаде са својим батаљонима распоређеним на обезбјеђењу комуникација
у долини ријеке Босне, затим Добоја и Брода. 1
Долином ријеке Дрине извлачиле су се снаге 34. армијског корпуса Групе армија „Е", са генералом Делмием на
челу, који је ту дужност преузео, 6. децембра 1944, од гене1
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Зборник, том 1У/32, д. 21, 25, 103 и 159; Исто, том ХН/4, д.

рала Милера и, иод јаким притиском Јужне оперативне групе дивизија НОВЈ, половином децембра 1944, биле принуђене да напусте западну Србију и пребаце се преко Дрине у
источну Босну. Према наређењу команданта Групе армија
„Е" генерал-пуковника Александра фон Лера 2 , чије је сједиште било у Сарајеву, 34. корпус је требало да формира и
обезбјеђује мостобран јужно од ријеке Саве, на простору
Бијељина—Брчко.
Састав 34. армијског корпуса, на мостобрану Бијељина—Брчко, почетком 1945. је био: 7. СС дивизија „Принц
Еуген", борбена група „Скендербег", 1. и 2. пук Руског заштитног корпуса, борбена група „Клоц" (у чији је састав,
поред осталих снага, ушла 963. тврђавска пјешадијска бригада ојачана са 3. батаљоном 523. пука 297. пјешадијске дивизије) и борбена група „Биргермајстер" (један пук 297. пјешадијске дивизије), као резерва штаба 34. армијског корпуса у
Нуштару, 5 кт сјеверно од Винковаца. Привремено су на
мостобрану били и дијелови 11. пољске ваздухопловне дивизије, који су се, касније, повукли у Славонију, ради формирања мостобрана на ријеци Драви. Снаге на мостобрану биле су појачаване или смањиване, зависно од расположивих
снага и ситуације. 3
Под командом штаба 34. армијског корпуса налазила
се и 12. усташко-домобранска дивизија са 12. усташком бригадом (здругом), јачине осам батаљона у Брчком, и 3. горским здругом (босански планинци), јачине десет батаљона у
Грачаници. Подручје 12. усташко-домобранске дивизије захватало је простор између ријека Саве, Дрине, Дрињаче,
Криваје и Босне до Модриче. 4
Замисао команданта Групе армија „Е" била је, да одржи простор сјевероисточне Босне између Саве и Спрече,
2
По неким подацима, Александар фон Лер је једини генерал
Вермахта православне вјере. Наиме, његов отац Њемац, као гувернер Турн Северина, оженио се Рускињом. По ондашњим законима,
прво дијете из мјешовитог брака по вјери, припадало је очевој вјери, те је њихов први син, такође, генерал Вермахта, био очеве
вјере — католик, а Александар, као друго дијете из мјешовитог
брака, по мајци — православне вјере.
3
АУН, к. 2, рег. бр. 12/1; Зборник, том 1У/32, д. 155; Исто,
том XI1/4, д. 175, 176, 181 и 185.

Дрине и Босне, па дјелимично и према Криваји, с циљем да
ее обезбиједи десни бок њемачких снага на Сремском фронту. Мостобран, 10 до 15 кш јужно од Саве, одржавале су
њемачке, уз дјелимичну помоћ усташких снага, а остали
простор, јужније од Спрече, обезбјеђивале су квислиншке
јединице — четници, усташе, домобрани и зелени кадар. 5
*

*
*

У току љета и јесени 1944. године, јединице НОВЈ нанијеле су тешке поразе квислиншко-четничким снагама у
Србији — Недићевим одредима Српске државне страже,
Љотићевом Српском добровољачком корпусу и четничким
корпусима Драже Михаиловића. Због тога је четничко врховно војно и политичко руководство (Врховна команда и
Национални комитет) на челу са Дражом Михаиловићем,
донијело одлуку да напусти Србију и да се пребаци, преко
Дрине, у источну Босну. 6
Општа замисао четничке Врховне команде, по пријелазу у источну Босну, била је, да се уз подршку источнобосанских четничких јединица, прихвате четничке и Недићеве
квислиншке снаге, које би се повукле из Србије, те да се са
свим тим снагама овлада простором између ријеке Саве и
Спрече, и у Тузли смјести Врховна команда са болницом и
позадинским јединицама, а затим да се, ослонцем на њемачке снаге на том простору, проведе зима 1944/1945. С тим у
вези, а према плану Врховне команде, требало је да Расинско-топличка и Млавско-смедеревска група корпуса (без Тимочког корпуса), затим Авалски и Јаворски корпус, остаци
Горске гарде и дијелови 3. дивизије Српског ударног корпу5
Зелени кадар је била организација полувојног карактера у
Независној држави Хрватској, формирана, у јесен 1941, за борбу
против партизанских одреда. У почетку се ова организација звала
„Домобранска добровољна пуковнија", а у народу је била позната
и као „легија". У ово вријеме, остаци зеленог кадра задржали су
се, углавном, у селима изнад Криваје, на јужним падинама Озрена
и у сјевероисточном дијелу средишне Босне, сјеверно од планине
Вучјака.
6
А В И И , фонд Д.М., рег. бр. ВК—В—679/1; исто, ВК—П—
362 и 443/1.

са, овладају линијом село Липовица—село Сврачићи—село
Горње Петровице—село Јегинов Луг. Остале снаге Српског
ударног корпуса, ојачане са Власеничком бригадом, имале
су задатак да посједну линију село Доње Дубраве—село Пасци—село Љубаче, а затим да изврше напад и да заузму Тузлу, док би Кладањска четничка бригада са дијеловима 2.
дивизије Српског ударног корпуса наступали правцем село
Ђурђевик—Живинице—Љубаче и појачале снаге у нападу на
Тузлу. 7
У међувремену, гоњени од јединица Н О В Ј , четници,
дијелови Српског ударног корпуса и остале квислиншке снаге из Србије, 21. октобра 1944, прикупиле су се на простору
планине Јавора и Ивањице. Одатле су наставиле одступни
марш основним правцем Сјеница—Пријепоље—Пљевља и,
половином новембра, стигле на простор Чајниче—Горажде—Фоча. На том простору, по наређењу четничке Врховне команде њена општа резерва, јачине око 2.500 четника,
требала је да се задржи и сачека друге четничке снаге, јачине око 7.500 четника и око 1.500 избјеглица, које су се, заједно са њемачким јединицама повлачиле из Црне Горе.
Остале четничке и квислиншке снаге повучене из Србије,
почетком децембра 1944, наставиле су са покретом према
тузланском басену у двије колоне: десна, Расинско-топличка, Јужноморавска и Млавско-смедеревска група корпуса,
Група корпуса Горске гарде, Тимочки, Авалски и Јаворски
корпус, укупне јачине око 6.000 људи, основним правцем
Горажде—Рогатица—Соколац—Хан Пијесак—Власеница—
Шековићи—Симин Хан, источно од Тузле, и лијева, Српски
ударни корпус, јачине око 2.500 људи, основним правцем Устиколина—село
Бутковићи—Грабовица—Трново.
Група
корпуса Горске гарде, уз обезбјеђење десног крила које је
вршила 3. гранична дивизија Српског ударног корпуса, стигла је, 22. децембра 1944, на простор село Матковац—Цапарди—село Осмаци—село Вацетина. Главнина четничких
снага, са Врховном командом и јединицама Српског ударног
корпуса, својим предњим дијеловима, стигла је 26. децембра, на линију село Калесија—село Миљановци—Горње Петровице—село Вуковје и са источне стране, такорећи, блокирала јединице 3. корпуса НОВЈ на простору Тузле. Група

црногорских четника и четници из Санџака, средином јануара 1945, пошто су се прикупили на простору Чајниче—Горажде—Фоча, продужила је покрет преко Соколовића, такође, према тузланском басену и, задњих дана јануара, преко
Олова и Кладња, долином ријеке Криваје, стигла на простор планине Озрена и на лијеву обалу ријеке Спрече. Општа резерва Врховне четничке команде маршовала је, преко Подроманије и Средњег, према ријеци Криваји и Кладњу. 8
*

*

*

Крајем децембра 1944. и почетком 1945, у сјевероисточној Босни, углавном, на простору између ријека Спрече, Саве, Дрине и Босне, налазила се Јужна оперативна група дивизија НОВЈ. Она је наредбом Врховног штаба Н О В Ј , од 1.
јануара 1945, преименована у 2. армију, састава 23, 25. и 45.
дивизија 14. корпуса, 17, 27, 28. и 38. дивизија 3. корпуса.
Основни задатак 2. армије и осталих јединица НОВЈ, у
сјевероисточном дијелу Босне, био је: спријечавање извлачења снага њемачке Групе армија „Е" долином ријеке Босне
на сјеверозапад, те ликвидација њиховог мостобрана у долини ријеке Саве, као и квислиншких снага на том простору,
а у циљу чувања раније ослобођеног тузланског басена, као
центра за материјално обезбјеђење 2. армије и осталих јединица НОВЈ на том простору.
Крајем децембра 1944, јединице 3. корпуса НОВЈ спријечавале су, четничким и снагама Српског ударног корпуса
из Србије, продор према Тузли: 9 27. дивизија јужно од Тузле, са 16. муслиманском и 19. бирчанском бригадом са простора села Башиговци — Ђурђевик, а са 20. романијском
бригадом око Шековића; 38. дивизија источно од Тузле, са
простора село Горње Вуковје—село Ковачевићи—село Колимер.
8
А В И И , фонд Д.М., рег. бр. С—В—11.338; Исто, ЦГ—В—
1135, 1136, 1139 и 1140
9
Тузлу је коначно ослободила 27. дивизија 3. корпуса НОВЈ
17. септембра 1944. године.

На простору сјевероисточне Босне
Ујутро, 24. децембра 1944, јединице 23. дивизије су извршиле иокрет са простора Зворника, са циљем да очисте
простор Звориик—Тузла од снага четничке Врховне команде и Српског ударног корпуса из Србије. Девета бригада наступала је простором сјеверно од ријеке Дрињаче, основним
правцем Борогово (к. 813) — село Лукавица, садејствујући
снагама 3. корпуса НОВЈ јужно од ријеке Дрињаче; 7. бригада, углавном, јужно од комуникације Зворник—Тузла.
Четрнаеста бригада се кретала јужним падинама планине
Мајевице, управо сјеверно од комуникације Зворник—Тузла
и уз мање сукобе са четничким извидницима са Мајевице
25. децембра стигла на простор Калесије, двадесетак километара западно од Зворника. Јединице 7. бригаде, уз незнатан сукоб с четницима код села Снагова и на простору села
Цапарди, Осмака и Матковца ујутро 26. децембра, запосјеле
су села Осмаке, Вацетину и Подборогово. У исто вријеме,
9. бригада, у садејству Тузланског партизанског одреда, очистила је села Победарје, Шековиће, Удбине и Браинце, а
затим оријентисала своје дијелове према селима Тупковићима и Луковици, јужно од ријеке Спрече. 10
Двадесет шестог децембра, у свитање, предњи дијелови
14. бригаде сукобили су се са дијеловима четничке Расинско-топличке групе корпуса и 3. граничне дивизије Српског
ударног корпуса, на простору села Горње Петровице—село
Сврачић—Пљешевица (тт 646)—село Липовице, који су, у
покушају продора према Тузли, били стигли на тај простор.
Четници су пружали снажан отпор све до мрака, када су разбијени и натјерани у бјекство ка Рожањској коси на Мајевици. Јединице 14. бригаде су заузеле село Сврачиће и Пљешевицу (тт 646). Истовремено су јединице 38. дивизије 3. корпуса главнину четничких снага и дијелове 3. граничне дивизије Српског ударног корпуса, потисле према Симином Хану
и селу Ћакловићима и запосјеле западни дио села Пожарнице и јужни дио Ковачева Села, западно од пута Горње Петровице—Симин Хан.
У даљем наступању јужно од комуникације Зворник—
Тузла и уз непрекидне борбе са четницима, које су потиски-

вале према западу, јединице 7. бригаде стигле су у рејон западно од села Рајинаца, а јединице 9. бригаде до Грачаничке
реке, западно од села Грачанице и Тупковића, гдје је дошло
до још оштријег сукоба.
На простору села Горње Петровице, Пожарнице, Ковачевог Села, Чакловића, Горње Дубраве, Доњег Вуковија и
Јегинова Луга, налазиле су се бројне четничке снаге којима
је био задатак да овладају Тузлом.
Двадесет седмог децембра, у свануће, почео је општи
напад на ову четничку групацију. Јединице 23. дивизије су
нападале са 14. бригадом са сјевероисточне стране, а са 7.
бригадом са истока и југоистока, док су са запада удар наносиле јединице 38. дивизије 3. корпуса, са 21. источнобосанском бригадом од Симин Хана и 17. мајевичком бригадом
од села Католичке Дубраве. Развила се жестока борба, која
је, са несмањеном жестином, трајала све до 10 часова. Жестоко нападнуте са свих страна четничке снаге на простору
југоисточно од Тузле, након тешких борби прса у прса, биле
су разбијене и натјеране на повлачење. Остављајући на попришту сукоба своје рањене и погинуле, као и сав теже покретни ратни материјал (тешке миграљезе, радио-станице,
товарне и јахаће коње, и друго), главнина снага Расинско-топличке групе корпуса и 3. граничне дивизије Српског
ударног корпуса, јачине преко 2.000 људи, искористила је
тренутно празан простор између јединица 14. и 7. бригаде и
успјела да се пробије правцем преко села Тадића, Прњавора, Калесије, према Мајевици. Дио четника и припадника
Српског ударног корпуса се предао, а дио који је и даље
пружао отпор је ликвидиран. Групу четника која је успјела
да се пробије западно од Јегиновог Луга, на југ према селу
Лукавици и Башиговцима, жестоко су напале јединице 9.
бригаде и натјерале је у бјекство према селу Ђурђевику и
Ђедини. И са тог простора су их борци 9. бригаде и јединице
27. дивизије 3. корпуса НОВЈ протјерале на запад према Ђединској планини.
О тешким борбама на простору Лукавица—Башиговци
свједочи и депеша Драгутина Кесеровића, команданта четничке Расинско-топличке групе корпуса, коју је, 28. децембра 1944, упутио Врховној команди, и у њој се каже:
„У пребацивању моје колоне ка селу Лукавици за напад
на фронт село Тупковићи—село Живинице, нападнут сам са

свих страна. Воде се огорчене борбе око села Лукавице. Потребна ми је хитна помоћ правцем село Лупоглав—село Зукићи—село Лукавица, иначе биће цела моја колона уништена. Са малим делом снага пробио сам се и стигао у село
Лупоглаву.""
У осталим борбама на простору сјевероисточно и југоисточно од Тузле самоиницијатива руководећег кадра чета,
водова, па и десетина, а, чак, и појединих бораца, дошла је
до пуног изражаја, што је имало изванредног утицаја на успјешно разбијање ове јаке четничке групације. Чете и водови су гонили разбијене четнике и по километар-два испред
својих матичних јединица. То је код непријатеља изазвало
посебан страх и тјерало их да панично бјеже што даље од
наступајућих снага НОВЈ. Поједини четници, који због изнемоглости или рањавања нијесу могли да измичу испред јединица 23. дивизије, склањали су се и скривали по кућама, појатама, шумарцима и јаругама, и тако успијевали да преживе.
Послије ове борбе, а по наређењу Штаба 23. дивизије,
7. бригада се, до 29. децембра, задржала јужно од Мајевице,
на простору села Миљановца, Дубице, Јајића, Калесије,
Баљковице, Муслиманског Незука и Међеђе, ради чишћења
терена од остатака Расинско-топличке групе корпуса разбијених на ширем простору Тузле.
У тим борбама, а према непотпуним подацима, губици
четника били су 320 погинулих, 210 рањених и 360 заробљених. Међутим, они су, у ствари, имали много више губитака
о чему свједочи и њихово сопствено признање, да су у борбама на ширем простору Тузле доживјели један од најтежих
пораза у коме су изгубили више од половине људства. 12
Заплијењена су четири тешка митраљеза, неколико пушкомитраљеза, два минобацача 81 шш, 100 пушака, 5.000
11

А В И И , фонд Д.М., ЛВ—књ. депеша ВК.
Књига депеша четничке Врховне команде, бр. 606, од 19.
јануара 1945. Послије овог пораза према депешама четника, бројно
стање четничких корпуса било је: Опленачки — 300, Космајски —
200, Црногорски — 200, Златиборски — 350, Јаворски — 100,
Млавски — 500, бригада Николе Калабића — 350, Топлички —
350, Расински — 300, Јастребачки — 250, Јабланички — 120, лична
пратња Кесеровића — 160 и Тимочки око 600 четника.
12

пушчаних метака, двије радио-станице и доста другог ратног
материјала. Поред тога, заплијењено је око 80 јахаћих и товарних коња.
Губици 23. дивизије су били 10 мртвих, 30 рањених и 16
несталих бораца и старјешина. Ови подаци су непотпуни,
јер нема података о губицима 9. бригаде.
За изузетно повољан резултат борбених дејстава 23. дивизије, 26. и 27. децембра 1944. године, све три бригаде су
похваљене наредбом Штаба 3. корпуса НОВЈ. О томе се, у
извјештају Штаба 14. корпуса, од 4. јануара 1945, између
осталог, каже:
„За успешне операције у чишћењу и разбијању четника
око Тузле Штаб III корпуса НОВЈ својом Наредбом, од 29.
XII 1944. године, одао је захвалност и признање бригадама
XXIII ударне дивизије, под командом пуковника Миладина
Ивановића. Приличан део бораца и руководилаца XXIII
ударне дивизије је за показане успехе у борбама на Дрини и
у источној Босни предложен за одликовања." 13
Послије пораза на ширем простору Тузле у борбама
против јединица 23. и 27. дивизије НОВЈ и Тузланског партизанског одреда, четници су се повукли: Расинско-топличка група корпуса на југозападне падине Мајевице, да би се
нешто касније пребацила на планину Озрен; Горска гарда,
Јужноморавска група корпуса и још неки разбијени корпуси
преко села Бановића и Озрена на простор Требаве, гдје су
се ослонили на Њемце и усташе у Добоју, Грачаници и
Брчком, а остаци Српског ударног корпуса, преко села Трештенице, Лозне и Озрена, према Завидовићима и Маглају
гдје су их прихватили Њемци. Нешто касније, током јануара
и првих дана фебруара 1945, на Требаву су стигли општа
резерва четничке Врховне команде, црногорски, херцеговачки и источнобосански четници. Близу Милин Села, на
сјеверним падинама Озрена, налазила се и група од око 500
четника Озренског одреда. 14
Након ове успјешно изведене офанзивне акције, 23. дивизија се пребацила на простор западно од Тузле, на правац
Тузла—Грачаница, са оријентацијом према СЗзрену, Мајеви13

Зборник, том 1У/31, д. 147; Исто, том 1У/32, д. 4 и 20.
А В И И , фонд Д. М., ГУ, кн>. депеша В К . бр. 321 и 342;
Зборник, том 1У/32, д. 15, 20 и 88; Искто, том 1У/34, д. 17.
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ци и Требави. Четрнаеста бригада је распоређена на простор Тузла—Крека—Букиње—Бистрац, с тим што се, 30.
децембра, 2. батаљон пребацио на простор Лукавац—жељезничка станица Пурачић, а 3. батаљон у село Смолуће. 15
Седма бригада је, 29. децембра, крајем дана, извршила покрет, преко села Миљановаца, Бабине Луке и Пожарнице,
до Симина Хана, одакле се превезла жељезницом до Пурачића и размјестила у Пурачићу, Деветаку, Сижју и Милином
Селу, са задатком да чисти села Кртово, Ступаре, Тумаре и
друга према Озрену — од четника, који су се ту, послије
пораза код Тузле, дислоцирали. 16 Девета бригада се поставила на простор села Прилука, Пољица, Трстенице и Бановића, оријентисана према Коњуху, а затим се, по наређењу
Штаба Дивизије, од 1. јануара 1945, пребацила у села Лукавац, Пурачиће и Прокосовиће, гдје је стављена у резерву
Штаба Дивизије.17
Врло чести покрети и борбена дејства јединица Дивизије, углавном, на теже пролазном и слабо комуникативном
терену, и даље су отежавали редовно снабдијевање јединица, првенствено прехрамбеним намирницама. Јединице су
биле принуђене да се ослоне на мјесно становништво и снабдијевање преко мјесних одбора народне власти, који су на
ширем простору Тузле постојали у скоро сваком насељу и
свуда су били врло активни и предусретљиви.
Задњих дана децембра 1944. године, па и првих дана
јануара 1945, с обзиром да су дивизијски и бригадни органи
за снабдијевање 23. дивизије били обезбијеђени запрежним
средствима за снабдијевање, која се нијесу могла потпуно
користити на брдско-планинском терену оскудном у комуникацијама, то је и био један од главних разлога нередовног
снабдијевања намирницама за исхрану. Пошто се претпостављало да ће и у наредно вријеме 23. дивизија вршити покрете и водити борбе на брдско-планинском земљишту Мајевице, Озрена и Требаве — то је Штаб 14. корпуса, 29. децембра 1944, наредио да се бригадне интендатуре и други
органи за снабдијевање јединица ратним и прехрамбеним материјалом растерете запрежних средстава, те да се снабдије15
16

Зборник, том 1У/32, д. 70.
А В И И , к. 1070, рег. бр. 1—34/5.

вање обавља помоћу товарне стоке. Због тога су запрежна
кола предата НО одборима на коришћење. 1 8
За преношење терета, као и за друге потребе јединица
23. дивизије, било је, крајем децембра 1944. и првих дана
јануара 1945, 90 јахаћих коња за потребе старјешинског кадра и курире, затим око 370 товарних и око 450 запрежних.
Због честих покрета, лошег времена и слабе исхране, кондиција коња није била адекватна терету којим су били оптерећени.
У то вријеме, бројно стање 23. дивизије је било око
14.200 бораца, и даље сврстаних у три бригаде и дивизијске
приштапске јединице. Састав руководећег кадра у Штабу
Дивизије је остао исти: командант Миладин Ивановић, политички комесар Војин Поповић и начелник штаба Рајко Танасковић; док је командант позадине био Драгољуб Мијалковић, а референт санитета и управник дивизијске болнице
др Борис Пирошков.
Састав штабова бригада није се мијењао. Тако је састав
штаба 7. бригаде изгледао овако: командант Војин Јовановић, политички комесар Станко Дамјановић, замјеник команданта Мишо Мартиновић, помоћник политичког комесара Душан Ковачевић и начелник штаба Живомир Миловановић; а састав штаба 9. бригаде овако: командант Јован
Кецман, политички комесар Недељко Тошовић, замјеник
команданта ЈБубо Вељић, начелник штаба Стојан Предић и
помоћник политичког комесара Момчило Вранеш; док је састав штаба 14. бригаде био следећи: командант Јован Митић, политички комесар Војислав Дрљачић, замјеник команданта Миле Радовић, начелник штаба Миливоје Дрљевић и
помоћник политичког комесара Радован Шобот. 19
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Зборник, том 1У/31, д. 126.
Наређењем Штаба Јужне оперативне групе, од 20. XII 1944,
а у циљу тајности прописане су шифре штабова и јединица, које је
требало примјењивати у преписци и телефонским разговорима:
штаб 23. дивизије — К—1, телефонска централа „Копаоник",
штаб 7. бригаде — К—2, телефонска централа „Нишава", штаб 9.
бригаде — К—3, телефонска централа „Златибор", штаб 14. бригаде — К—4, телефонска централа „Млава", штаб 2. артиљеријске
бригаде — К—5, телефонска централа „Цер". Батаљони и позадинске јединице бригада добили су бројеве од 21—30. Нпр. 1. бата19

Већ послије краткотрајног сређивања и одмора, услиједила су нова помјерења јединица 23. дивизије. Тако је, по
наређењу Штаба Дивизије, од 4. јануара, 14. бригада оријентисана на простор села Тиња—Лисовићи—Брезик—Подорашје, ради обезбјеђења правца Тузла—Срнице—Градачац и
контроле четничких снага на Мајевици. Међутим, истога дана, Штаб 14. корпуса је наредио да 14. бригада, у току ноћи,
између 5. и 6. јануара, нападне и ликвидира усташко-домобрански гарнизон у Грачаници. С тим у вези, Бригада је, у
раним јутарњим часовима, 5. јануара, кренула на марш према Грачаници, основним правцем село Светковићи—село
Цаге—село Мохићи и, око 20 часова, стигла на простор села
Горње и Доње Ораховице. 20
Планом Штаба 14. бригаде је било предвиђено, да 1. и
3. батаљон, под руководством замјеника команданта бригаде Мила Радовића, нападају Грачаницу са сјеверозапада,
правцем између друма Добој—Грачаница и село Сокол—
Грачаница, са тежиштем преко Грича (к. 277), остављајући
једну чету 3. батаљона у селу Пашалићима, као резерву и
обезбјеђење према усташко-домобранској посади у утврђењу Сокол на путу Грачаница—Срница. Други и 4. батаљон
требали су да нападају, са источне и југоисточне стране,
простором између пута Сокол—Грачаница и ријеке Спрече,
са тежиштем преко Дурача, с тим што би се двије чете 2.
батаљона пребациле јужно од ријеке Спрече, са задатком
да, у садејству једне чете 7. бригаде, прво ликвидирају групу
четника у селима Сочковац и Бољанић, а потом с јужне
стране да нападају Грачаницу. 21
Штаб 14. корпуса располагао је подацима да се у самој
Грачаници налази око 200 усташа и зеленокадроваца, а на
њеном ширем простору близу 1.000, који су, осим усташа,
били слабог морала. Подаци о овако слабим усташко-зеленокадровским снагама на обезбјеђењу Грачанице, били су и
разлог да Штаб 14. корпуса донесе одлуку о овом нападу. 22
љон — 21, 2. батаљон — 22, 3. батаљон — 23, 4. батаљон — 24,
Чета претећих оруђа — 25, Интендатура — 26, болница — 27, итд.
(Зборник, том 1У/31, д. 82).
2(1
А В И И , к. 1074, рег. бр. 3/7 и 10/9.
21
Исто, рег. бр. 13/9.

Међутим, подаци са којима је Штаб Корпуса располагао нијесу били тачни. Наиме, на ширем простору Грачанице било је близу 3.000 усташа, домобрана и зеленокадроваца, као и дијелови 4. оружничке пуковније. Поред тога, јаче
четничке снаге налазиле су се у Требави. И јужно од ријеке
Спрече било је четника, усташа и домобрана у селима Сочковцу, Бољанићу и другим, које је претходно требало ликвидирати, јер би могли јединицама 14. бригаде при нападу на
Грачаницу, с јужне стране, чинити озбиљне сметње и тешкоће.
У ствари, у Грачаници и на положајима изнад града —
на Стражевцу (к. 336), коти 395, Стражби (к. 452), Гричу
(к. 277) и на коти 332 — налазили су се штаб 3. горског
здруга (босански планинци), са 3, 4, 5. и 9. батаљоном (бојном). Истакнути положаји око Грачанице, били су уређени
за дуготрајну одбрану. На њима су били од дрвета, камења

Мишраљеско одјељење 14. бригаде 23. дивизије на иоложају исшочно од
Грачанице јануара 1945. године.

и земље изграђени бункери. И неке куће на периферији града су биле уређене за одбрану. Око тих кућа ископани су
дубоки ровови, а испред њих, као и испред бункера, постављена је бодљикава жица. Овако јак гарнизон у Грачаници је
требало да служи као предстража за слободно комуницирање њемачких снага долином ријеке Босне, ради њиховог

безбиједног и нееметаног извлачења од Сарајева ка сјеверу,
и одржавања везе са њемачким снагама на мостобрану
Брчко—Бијељина.
Напад 14. бригаде почео је у 1 час, 6. јануара. Већ у
почетку напада, батаљони су из покрета, без озбиљне припреме и у снажном налету, изненадили противника и, преко
брда Грича (к. 277) и Стражбе (к. 452), успјели да запосједну
неке куће на сјеверној периферији града. Међутим, из бункера и ровова на положајима источно од града и са положаја
на Стражевцу (к. 336 и к. 393), као и из кућа у граду, били
су дочекани жестоком митраљеском и пушчаном ватром, тако да је њихов продор у град био заустављен.
За то вријеме, 3. батаљон, без 3. чете, у наступању са
правца Горње Ораховице, преко села Пискавице, Пашалића
и Борика (к. 356), успио је да се забаци западно од Грачанице и да у селу Стјепан Пољу изненади усташко-домобранске
снаге. Том приликом, батаљон је заробио 12 усташа и домобрана, а остале натјерао у бјекство ка Горњој Бријесници и
Добоју.
Планом Штаба 14. бригаде је било предвиђено, да 3.
батаљон, по стизању у рејон Стјепан Поља, затвори правац
Грачаница—Добој и тако осигура несметано дејство батаљона који ће, преко Грича, нападати град. Међутим, штаб 3.
батаљона је направио кобну грешку, која га је коштала великих губитака. Наиме, штаб је свој батаљон оријентисао
према Грачаници, остављајући тако слободан пролаз усташама за противдејства од Горње Бријеснице према Грачаници, управо у леђа батаљону. То се, на жалост, и догодило.
Након краћег времена, око 2.000 усташа и домобрана из позадине са правца Горње Бријеснице, нешто Њемаца и усташа са сјевера од Требаве, као и неки дијелови усташа из саме
Грачанице, извршило је жесток напад на батаљон и ускоро
га блокирао у источном дијелу Стјепан Поља. У врло тешком положају, штаб батаљона је једини излаз пронашао у
пробоју ка сјевероистоку, преко засеока Ђурићи и Борика
(к. 356), према 1. батаљону 14. бригаде, који се налазио на
простору сјеверно од Грича (к. 277). На челу батаљона јуришао је командант Милан Радујко, док се у заштитници налазио политички комесар Живко Лукић. Око 13 часова, у жестокој борби, прса у прса, против око 2.000 усташа, домобрана и Њемаца, 3. батаљон је, уз ватрену подршку 1. бата18 Српске дивизије
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љона 14. бригаде и уз велике губитке, успио да се пробије
из обруча према Пашалићима. Приликом пробоја, батаљон
је имао 30 мртвих, међу којима и два командира чете, 23
рањена и три заробљена, међу којима се налазио и рањени
политички комесар Живко Лукић, који је, почетком априла
1945, ослобођен у размјени заробљеника. Поред тога, 62
борца су нестала, међу којима и један помоћник политичког
комесара чете. Од тих несталих бораца, после двадесетак
дана лутања у позадини непријатзља, извјестан број је успио
да се врати у своју јединицу. Изгубљен је један тешки митраљез, један минобацач 81 тгп, двије противтенковске пушке,
шест пушкомитраљеза, 11 аутомата и 69 пушака. 23
Охрабрен успјехом против 3. батаљона 14. бригаде, непријатељ је жестоком ватром и противнападима приморао и
остале батаљоне 14. бригаде да се, око 21 час, 6. јануара,
повуку са положаја око града. У међувремену су двије чете
2. батаљона успјеле да се пребаце преко ријеке Спрече и да
потисну усташко-домобранске снаге из Сочковца, а затим
да нападну непријатеља у Карановцу и Бољанићу. Међутим,
баш у том тренутку из позадине, са планине Озрен, напао
их је четнички Зенички одред. Чете су се, у ствари, нашле
у блокади, из које су се, тек, око 11 часова, 6. јануара, успјеле извући ка Босанском Петровом Селу, а затим, преко Пурачића и ријеке Спрече, у Лукавац.
Снажан отпор усташа и домобрана са положаја око
Грачанице и неуспјех јединица 14. бригаде, био је јасан доказ, да се у Грачаници налазе борбене и јаке снаге, ријешене
да по сваку цијену бране град. Због тога су Штаб 14. бригаде
и Штаб 23. дивизије морали донијети одговарајућу одлуку,
што они нијесу урадили. Напротив, наредили су да се напади
обнове. Борбе су продужене све до 8. јануара, ујутро, што
је повећало број бораца и старјешина 14. бригаде избачених
из строја. Томе је допринијела и велика исцрпљеност њихове снаге у даноноћним борбама, по снијежној вејавици и веома хладном времену, а без изгледа на коначан позитиван
успјех. Окупирани обавезом и жељом да изврше наређење
претпостављене команде, Штаб 14. бригаде и Штаб 23. дивизије пренебрегли су јачину и отпор непријатеља у Грачаници
и њихову обавезу према њемачким јединицама у долини ри23
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јеке Босне. У томе је била грешка Штаба 14. бригаде и Шгаба 23. дивизије. Тек 8. јануара, око 8 часова ујутро, по наређењу Штаба Дивизије, јединице 14. бригаде су извучене из
борбе и деташоване у села Добошницу, Шикуље, Бистрац и
Лукавац. 24
У оштрим тродневним борбама на сектору Грачанице,
према извјештајима штабова 14. бригаде, непријатељ је
имао око 150 мртвих, 200 рањених и 13 заробљених усташа,
домобрана и зеленокадроваца. Погинуло је 18 и заробљен 1
четник. Укупни губици 14. бригаде су били 43 погинула, 94
рањена и 77 несталих бораца и руководилаца. 25 И поред
осјетних губитака, великих тешкоћа и напора, понашање
бораца, у току ових борби, било је беспријекорно, дисциплиновано и пожртвовано, управо примјерно и за сваку похвалу.
Десетог јануара, у 6 часова, по наређењу Штаба 23. дивизије, 14. бригада је извршила мањи покрет, пребацила се
ближе Грачаници и размјестила на простору села Ораховице, Хускића, Миричине и Крушевице, истурајући борбена
обезбјеђења на положају Кадино брдо (тт 462) — кота 399 —
кота 327 — кота 345 — кота 301 — Радино брдо (к. 366) —
кота 315 — засеок Дурач, са задатком да затворе правац Тузла—Грачаница и да спријече евентуални напад четника и других снага непријатеља са Требаве ка Тузли. Њен 3. батаљон,
ојачан прогивтенковским дивизионом 2. артиљеријске бригаде 2. армије, постављен је у рејон села Добошнице, на путу Тузла—Грачаница, такође, са задатком да обезбиједи тај
правац. Вод за везу Штаба Бригаде успоставио је телефонску линију са Штабом Дивизије, штабовима батаљона и приштапским јединицама Штаба Бригаде. 26
У међувремену, а због покрета 14. бригаде са простора
Тиња—Лисовићи—Подорашје, према Грачаници, по наређењу Штаба Дивизије, 9. бригада је, 6. јануара, извршила покрет на правац Тузла—Срнице—Градачац и размјестила се
у селима Цветковићи, Тињи, Лисовићима, Подорашју, са
24
25
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оријентацијом према Мајевици. Већ 9. јануара, Бригада се
пребацила на простор села Сребреника и Шпионице, са задатком да затвара правце Срнице—Грачаница, Срнице—
Брчко и Срнице—Градачац. 27 За извршење ових задатака,
9. бригади је придодат Посавско-требавски партизански
одред, који се налазио на том простору. По доласку на овај
простор, 1. батаљон је добио задатак да, са једним батаљоном Посавско—требавског партизанског одреда, овлада
важном раскрсницом Срницима и одатле да контролише
правац Срнице—Грачаница, Срнице—Брчко и Срнице—
Градачац. Четврти батаљон је смјештен у селу Шпионице,
ради контроле правца Шпионица—село Хргови—Брчко, а 2.
батаљон је размјештен у Сребрнику, са задатком да контролише горњи ток ријеке Тиње и Мајевицу. Трећи батаљон, у
улози бригадне резерве, распоређен је у рејону Страже, на
путу Тузла—Срнице. Остали дијелови 9. бригаде распоређени су у Сребрнику и Брезику.
За то вријеме, 7. бригада је изводила акције чишћења
источних падина Озрена од четника и других снага непријатеља. На ширем простору сјевероисточних и јужних падина
Озрена, налазили су се озренски четници, а у околини Грачанице, Добоја, Маглаја и Завидовића, јаче усташко-домобранске снаге, чете зеленог кадра и муслиманска милиција,
укупне јачине око 3.000 наоружаних људи. 28 Од 30. децембра
1944. до 15. јануара 1945, јединице 7. бригаде водиле су готово свакодневно борбе против ових непријатељских снага, било да су вршиле напад, било да су изводиле одбрану. Борбе
су, углавном, вођене јужно од ријеке Спрече, на простору
села Порјечине, Босанског Петровог Села, Какмужа, Сочковца, Бољанића и других; затим на источним падинама
Озрена, на простору села Васиљевића, Тумара, Мићијевића,
Доње Бријеснице и других; као и у селима Горњој и Доњој
Буковици, Смрдину, Хадровићима и другим на јужним падинама Озрена, па све до његовог врха Краљице (тт 884) и
села Брезића. Већина ових борби биле су краткотрајне и
слабог интензитета, јер снаге непријатеља, посебно четници
из кукавичлука, нерадо су прихватале сукоб са јединицама
Н О В Ј , па су, још у првом судару, панично бјежале. Тако је,
27
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на примјер, 5. јануара, један вод 1. батаљона 7. бригаде,
приликом извиђања рејона Босанског Петровог Села, натјерао у бјекство, према Добоју, читава два батаљона озренских четника. 29
Међутим, било је и неколико вишечасовних жестоких
окршаја у којима су снаге непријатеља, на крају, биле принуђене да у нареду напусте поприште борбе и да се што даље одмакну од јединица 7. бригаде. Јаче борбе, углавном,
вођене су око Босанског Петровог Села, Какмужа и Сочковца, против четника Озренског одреда, а на простору
Сочковац—Бољанићи, против усташко-домобранских дијелова. Најжешћа борба вођена је, 2. јануара, у рејону Босанско Петрово Село—Какмуж, када су на 1. батаљон 7. бригаде и један батаљон Тузланског партизанског одреда, напале
усташко-домобранске снаге и шест батаљона озренских четника, укупне јачине око 2.000 наоружаних људи. И том приликом, након трочасовног жестоког окршаја, удружени непријатељ је разбијен и, уз осјетне губитке, натјеран у повлачење — четници уз планину Озрен, а усташко-домобранске
јединице ка селима Сочковцу и Бољанићу. У овом рејону
вођене су вишечасовне борбе, 11. и 13. јануара, у којима су,
такође, четници и усташко-домобранске снаге били принуђени на повлачење, односно на безглаво бјекство.
Упоредо са борбама у рејону Босанско Петрово Село—
Какмуж—Сочковац, 2. и 4. батаљон 7. бригаде водили су,
13. јануара, борбу против четника на простору села Тумара,
Доње и Горње Бријеснице и Васиљевића, која је после двочасовног оштрог окршаја завршена повлачењем четника. 30
Због великог пространства, испресијецаног, често и пошумљеног, брдско-планинског терена на коме су јединице
7. бригаде водиле борбе и често мијењале локацију, као и
због недостатка телефонских средстава за одржавање везе
између јединица, ради лакшег и ефикаснијег руковођења и
командовања, веза између батаљона и Штаба Бригаде одржавала се само спором курирском везом. То је допринијело
да батаљони, доста удаљени један од другог, скоро потпуно
самостално и самоиницијативно изводе акције. У тим акцијама штабови батаљона 7. бригаде показали су изванредну
29
30
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Груиа чешних болничарки 7. бригаде 23. дивизије у ирвој иоловини јануара 1945. године на простору с. Пурачић, Тузла.
Стоје — слијева: Зорица Ђорђевић, Даринка Алексић, Љубица, непозната и Ната Обућина.
Клече — слијева: Љубица Милеуснић и Живка Живановић.

сналажљивост и знање у вођењу јединица. И борци су, са
пуно војничке дисциплине и самопријегора, беспријекорно
обављали своје обавезе и показали сналажљивост и храброст. Тако, на примјер, 6. јануара, патрола 3. батаљона —
у којој су били Ристо Грујић, Милан Комненовић и Јован
Ликсаревић — у покрету из Брежице према Васиљевцима,
изненада је упала у групу од 25 четника. Сналажљива и храбра тројка, одмах је на четнике отворила жестоку ватру и
натјерала их у панично бјекство. 31
У току ових акција, од 30. децембра 1944. до 15. јануара
1945, а према подацима штабова 7. бригаде, губици четника
и усташко-домобранских јединица су били 136 мртвих, 314
рањених и 50 заробљених, док је плијен био незнатан: једна
радио-станица, 16 пушака, два пиштоља, један грамофон и
десетак коња. 32
У то вријеме, у руководећем саставу 7. бригаде извршене су извјесне промјене. Тако је, по наређењу Штаба 2. армије, од 11. јануара 1945, мајор Милан Чабаркапа постављен
за политичког комесара бригаде, док је Станко Дамјановић,
дотадашњи вршилац дужности комесара, постављен за начелника Одељења заштите народа 23. дивизије; Ратко Анђелковић, дотадашњи обавјештајни официр 2. батаљона, постављен је за обавјештајног официра 7. бригаде, умјесто Ђура Видовића, дотадашњег обавјештајног официра који је
упућен на школовање. 3 3
Осмог јануара 1945, око 11 часова, изнад простора Пурачић—Турија—Доња Бријесница—Тумаре—Комари—Милино село, надлетио је четворомоторни бомбардер, број
916, из 342. ескадриле 97. америчке бомбардерске групе који
је, према изјави чланова посаде потпоручника Марфија, Шикота и Еванса, са аеродрома код града Фођија у Италији,
узлетио у намјери да бомбардује Беч. Међутим, услијед квара једног мотора био је принуђен да бомбе раније одбаци и
да се врати на своје узлетиште — аеродром код Фођије.
Због веома лоших метеоролошких услова, авион је једва успио да долети изнад простора између Коњуха и Озрена.
Кружио је двадесетак минута и све се више спуштао, а онда
31
32
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се посада од 11 чланова принудно падобранима спустила у
рејон Милиног Села и Тумара, док је авион ударио у земљу
и запалио се.
Овај догађај је Ратко Анђелковић, обавјештајни официр 7. српске бригаде, у свом сјећању овако забиљежио:
„Време тог дана беше веома хладно — минус 10 степени
Целзијуса, тмурно и тужно. Видљивост због густе маглуштине веома ограничена, а посада бомбардера од 11 чланова
на испресецаном и доста пошумљеном простору широко се
расула на „ничијој земљи", управо између јединица наше 7.
бригаде и четника, те је између наших батаљона и четника
настала огорчена трка ко ће се први посаде домоћи — четници да би их побили или Немцима предали уз награду у
оружју, муницији и другим материјалним средствима, или
борци 7. бригаде да их, као савезнике, спасу од очите погибије. Поред тога, тешкоће у скупљању посаде биле су што
су се свих једанаест чланова посаде упутили према простору
где су се налазили четници. Међутим, борци 2. и 3. батаљона наше 7. бригаде, око 14 часова, успели су да свих једанаест чланова посаде прикупе и доведу у штаб 7. бригаде у
Пурачић. Кад им је речено шта их је чекало да су код четника стигли, били су веома узбуђени, а потом радосни и пресрећни што су их партизани спасили од очите смрти и захваљивали се борцима 7. бригаде."
Том приликом је Ратко Анђелковић, обавјештајни официр 7. бригаде, побиљежио имена чланова посаде овог бомбардера и њихове матичне бројеве, уз превод познаваоца енглеског језика Живомира Миловановића, начелника штаба
7. бригаде.
потпоручник АИгесЈ А. Мигрћу
потпоручник СћагЈек В. бсоиђогои§ћ
потпоручник Мег(ш<Ј бћјкога
потпоручник Шсћагс! Е. Еуапб
наредник Јоћп О. Је1ег
наредник УПћог Р. Уаће
наредник Јегпеб Б. Боипб
наредник Сћаг1еб Оаујс!
наредник КоћеП Б. Бауеу
наредник Јоберћ Ј. Киге1а
наредник \УПНат Р. Напеу

број
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

771103
0-827975
0-206395
0-2056785
38608074
39709961
32848823
13116898
37678418
12046556
19199145

Штаб 7. бригаде побринуо се да се чланови америчке
посаде авиона допреме до Штаба 23. дивизије у Лукавцу, а
потом до Штаба 2. армије у Тузли. 34
Петнаестог јануара 1945, Штаб 2. армије наредио је
Штабу 23. дивизије, да повуче 7. бригаду са простора јужно
од ријеке Спрече, односно са источних падина Озрена и оријентише је ка Требави, Грачаници и Градачцу. Већ 16. јануара, ујутро, Бригада је извршила покрет основним правцем
Пурачић—Лукавац—село Добрна—Брезик, на простор Сребрник—Шпионица, и у поподневним часовима, заузела следећи распоред: 3. батаљон у селу Доњој Међеђи, оријентисан према четницима у Требави; 4. батаљон на простору села Џакуле и Добороваца, оријентисан према усташко-домобранским снагама у Грачаници; 2. батаљон у рејону села Биберово Поље, оријентисан према четницима у Градачцу и за
подршку 4. батаљону према Грачаници. Први батаљон, као
бригадна резерва, смјестио се у селу Католичка Шпионица,
док је Чета пратећих оруђа посјела положај на раскрсници
путева у селу Срнице. Положаје 7. бригаде на источним падинама Озрена преузела је 21. источно-босанска бригада 38.
дивизије НОВЈ. 3 5
*

*

*

Према доступним подацима, половином јануара 1945, на
подручју сјеверног дијела источне Босне и даље су се налазили дијелови њемачког 34. армијског корпуса и квислиншке снаге, овако распоређени:
у Бијељини и непосредној околини, 13. и 14. пук 7. СС
дивизије „Принц Еуген" и 21. пук „Скендербег";
у Брезовом Пољу, на комуникацији Бијељина—Брчко,
један батаљон 21. пука „Скендербег", са по једном четом
34

Године 1978, пуковник Ј Н А у пензији, Ратко Анђелковић
је, посредством II управе Генералштаба Ј Н А и Секретаријата иностраних послова Југославије, добио од војног аташеа Ј Н А у Вашингтону податке да су свих једанаест чланова посаде америчког
бомбардера 916 погинули у Корејском рату од 25. маја 1950. до 27.
јула 1953. године.
35
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јачине 120 војника у селима Горњој Махали и Доњој Буковици, и око стотину зеленокадроваца: и,
у Брчком и непосредној околини, један батаљон 7. СС
дивизије „Принц Еуген", јачине око 800 војника, око 320 војника њемачке пионирско-понтонске јединице, око 500 војника 1. и 2. пука Руског заштитног корпуса, један батаљон
(бојна) 12. усташко-домобранске дивизије, јачине око 800
војника и око 300 зеленокадроваца 3. горске бригаде (здруга).
Ови њемачко-квислиншки гарнизони били су ојачани
артиљеријом, тенковима и борним колима, добро утврђени
и опасани бодљикавом жицом, бункерима и рововима пуног
профила са земуницама уређеним за зимске услове ратовања. Даље, распоређени су:
на простору Грачанице око 3.000 усташа, домобрана и
зеленокадроваца, а у утврђењу Сокол, на комуникацији грачаница—Брчко, око 50 усташа наоружаних пушкама, са пет
пушкомитраљеза и два минобацача 81 шш и утврђених са
пет бункера;
на простору Мајевице, јужно од њемачког мостобрана
Бијељина—Брчко, четничка Семберијска бригада у рејону
села Доње и Горње Буковице и главнина четничког Мајевичког корпуса на сектору села Прибој—Сапна—Козлик,
према комуникацији Зворник—Тузла;
на простору Требаве и у Градачцу, групација јачине око
9.000 србијанских четника, под непосредном командом Драже Михаиловића;
на простору сјеверно од комуникације Брчко—Срнице,
према ријеци Сави и у доњем току ријеке Босне, групација
јачине око 4.000 србијанских четника;
на ширем простору Озрека око 6.000 црногорских, санџачких и озренских четника;
западно од ријеке Босне на планинском предјелу Вучјака око 1.200 четника. 36
Половином јануара 1945. године, 23. дивизија је имала
следећи формацијски састав: три бригаде, Пратећа чета
Штаба Дивизије, Инжењеријски батаљон, Батаљон за везу,
36
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Извиђачка чета, Дивизијеки санитет, Болница, Дивизијска
иитендантура и Интендантура Штаба Дивизије.
Формација бригада је овако изгледала: четири батаљона са по три чете, Пратећи вод штаба бригаде, Чета за везу
(два вода), Извиђачка чета, Бригадни санитет, Болница,
Бригадна интендантура, Трупна и Бојна комора.
Свака бригада је имала око 3.800—4.000 бораца, од којих је увијек у расходу било 450—500 бораца. Укупно, у Дивизији је било 13.500 до 14.000 бораца, од тога око 75% бораца са посве дотрајалом одјећом, а нарочито обућом, или
око 30% бораца скоро без обуће, што је стварало велике
проблеме и тешкоће, нарочито у покретима и борбеним дејствима.
Наоружање бригада је било слиједеће: око 1.300 пушака, 130 снајперки, 540 аутомата, 185 пушкомитраљеза, 25
митраљеза, 12 минобацача 81 и 82 шш, пет лаких минобацача, 15 противтенковских пушака. 37
Попуњеност наоружањем је била само 70% од предвиђеног формацијом.
Дивизија је располагала са укупно око 30 јахаћих коња
за потребе команди и за курирску службу, те за потребе
болница, затим са око 120 товарних и 140 запрежних коња
за преношење и превожење оружја и другог ратног материјала.
Указом Врховног штаба НОВЈ и ПОЈ, још октобра
1944. године, више старјешина 23. ударне дивизије произведено је у чинове официра. Међутим, због сталних покрета
и борбених дејстава јединица, произвођење у чинове им је
саопштено, тек, у току јануара 1945. године. Из истих разлога је и уручивање одликовања извршено у другој половини
јануара и у току фебруара 1945, иако су из Врховног штаба
у Дивизију стигла још 16. децембра 1944.

На ширем простору комуникације Грачаница—Срнице
7. бригада се задржала до 23. јануара, са задатком да обезбеђује правац од Грачанице и да извиђа непријатеља на про-

стору Требаве. У то вријеме, извиђачки дијелови 7. бригаде
су, под тешким климатским условима — при хладноћи од
минус 15 степени и дебелим наслагама снијега од 35 сантиметара — залазили по десетак километара у дубину терена
Требаве, западно од села Горње и Доње Зелиње, гдје су долазили у сукоб са четничким снагама.
Двадесетог јануара, око 10 часова, дошло је до јачег
сукоба са усташко-домобранском колоном која се кретала
од Грачанице према Срницама. Борбу је водио 4. батаљон
7. бригаде у рејону села Доборовци, на положају Моњ (к.
503) и Бандра (тт 404), и иста је трајала скоро три часа,
послије чега је непријатељ натјеран на повлачење, натраг
према Грачаници. Губици непријатеља у овој борби, према
операцијском дневнику 7. бригаде, били су 15 мртвих и 25
рањених војника. Губици 4. батаљона 7. бригаде су били
шест погинулих и пет рањених бораца. 38
И том приликом, као и безброј пута до тада, борци овог
батаљона показали су изванредно пожртвовање и храброст,
о чему сведочи и примјер Милорада Стефановића, из села
Гупља у Црној Трави, командира 3. чете 4. батаљона, који
је, иако тешко рањен, док му је, одмах на положају, рану
превијала болничарка Стојадинка Љубић, у последњим тренуцима свога живота, говорио:
„Стојадинка, помажи онима којима је помоћ још потребна. Ја сам готов, мени помоћи нема."
И случај другарице-борца Гоце Петровић, која је радила у позадинским дијеловима Дивизије, говори о високом
борбеном моралу и оданости ослободилачкој борби. Она је,
18. јануара 1945, упутила кратко писмо Миладину Ивановићу, команданту 23. дивизије, следеће садржине:
„Друже команданте,
Ја бих вас молила да ме упутите у борбену јединицу, јер
бих желела да се осветим четницима и усташама. Због њих
сам изгубила целу породицу, па бих желела да им се осветим. Ја не избегавам овај посао. Као разлог је то да ме после месец дана можете да вратите. Молим вас да ми изађете
у сусрет."

У међувремену, 11. јануара, у 6 часова ујутру, 9. бригада је извршила напад на усташе и зелени кадар у селима
Бијели и Срници и, након краткотрајне жестоке борбе, протјерала их, преко залеђене ријеке Велика Тиња, према селима Вучковцу и Дубравама, сјеверно од пута Срнице—Брчко,
те овладала простором Срнице—Бијела—Хргови—Церик.
Том приликом непријатељ је, према процјени Штаба Бригаде, имао 17 погинулих и више рањених војника. Губици јединица 9. бригаде су били један мртав и четири рањена борца.
Идућег дана, једна колона јачине око 1.500 усташа, наступајући од Брчког, преко села Скакаве и Махале, напала
је слабо наоружани Посавско-требавски партизански одред
(око 300 бораца) и 2. батаљон 9. бригаде, и потисла их према селу Хргови и Церик. Штаб 9. бригаде хитно је интервенисао, уводећи у борбу своју резерву 3. батаљон. Заједничким напорима ова два батаљона 9. бригаде и јединица Посавско-требавског одреда, непријатељ је одбијен, а спријечен је и његов даљи продор ка Хрговима и Церику и раскрсници путева у Срници. Цени се да је, том приликом, непријатељ имао осјетне губитке: око 30 погинулих, 80 рањених и 10 заробљених усташа.
Сјутрадан, 13. јануара, 1. батаљон 9. бригаде и дијелови
Посавско-требавског партизанског одреда, у близини Градачца, разбили су четничку Требавску бригаду и овладали
линијом између села Вучковца и Керепа. Поред осталог, заплијењено је око 200 златника, који су предати дивизијској
болници, као материјал за оправку зуба бораца и руководилаца 23. дивизије.
Тих дана, Штаб 14. корпуса је сугерисао Штабу 23. дивизије, да се изврши напад и заузме Градачац. У вези с том
сугестијом, Штаб 23. дивизије је, 16. јануара, наредио 9. бригади да се оријентише према Градачцу и да га заузме. Истовремено је Штаб Дивизије, да би јединице 9. бригаде ослободио од обезбјеђивања раскрснице путева у Срници и комуникације према Брчком, наредио Штабу 7. бригаде да свој 4.
батаљон дислоцира из рејона Добровац у рејон Срница, а 2.
батаљон из рејона Биберовог Поља у рејон Вучковац—Церик, са задатком да обезбиједи залеђе јединица 9. бригаде у

П1 одору према Градачцу и правац Срнице—Брчко. Према
том наређењу, 1. и 3. батаљон 7. бригаде је требало задржати на ранијим положајима код села Доње Међеђе, Биберовог Поља и Доброваца. 39
Седамнаестог јануара, из рејона Вучковац—Кереп, 1. и
4. батаљон 9. бригаде и Посавско-требавски партизански
одред кренули су према Градачцу, основним правцем у захвату комуникације Кереп—Градачац, а 2. и 3. батаљон из
рејона села Дубраве—Поребрице, правцем Доња Мионица—
Градачац. У самом почетку покрета 2. и 3. батаљона, код
Поребрице, једна група усташа је напала деснокрилни 3. батаљон, али је брзом интервенцијом главнине 2. батаљона 9.
бригаде одбијена и натјерана да се повлачи према селу Жабару, послије чега су 2. и 3. батаљон продужили наступање
на свом правцу. Још у почетку напада, јединице 9. бригаде
и Посавско-требавског партизанског одреда успјеле су да
овладају Хумком, на комуникацији јужно од Градачца, а затим, у току ноћи, уочи 18. јануара, да продру у град, који су
у току дана 18. јануара, послије оштре борбе, успјели да заузму, осим добро утврђене куле Градашчевића, у којој су се
јаке снаге усташа и четника забарикадирале и наставиле да
пружају отпор. Остале усташке снаге повукле су се у правцу
Модрича, а четничка Посавска и Требавска бригада према
Требави, гдје се налазила и четничка Врховна команда са
Дражом Михаиловићем на челу. 40
Да не би био ометан приликом ликвидације отпора усташа у кули Градашчевића, Штаб 9. бригаде је, за случај
интервенције непријатеља према Градачцу, распоредио своје
јединице на ширем простору Градачца: 1. батаљон западно
од града, у село Скугрице, на путу Градачац—Модрича; 2.
39

А В И И , к. 1070, рег. бр. 1—42/5 и 1—43/5.
Према обавјештењу сељака, Дража Михаиловић се са оперативним дијелом Врховне команде, 6. јануара 1945, смјестио у Копривни, у кући Уроша Лазића. О снабдијевању животним и другим
намирницама његове оперативне групе бринуо се Милан Марић,
богати сељак, командант позадине четничке Требавске бригаде.
Сам Дража Михаиловић често је мијењао мјесто боравка у селима
близу ријеке Босне, вјероватно из опреза, да би се у случају напада
на Требаву, брзо и лако пребацио на сигурније мјесто западно од
ријеке Босне.
40

батаљон сјеверно од града, у селима Баре и Шљоке, према
четницима у Посавини и њемачким снагама у Шамцу; 3. батаљон и Посавско-требавски партизански одред у рејону
Горњег Лукавца, према четницима у Требави, и 4. батаљон,
као општу резерву, у селу Доња Мионица, одакле је, по потреби, могао да интервенише на правцима осталих батаљона. Једна чета 4. батаљона, ојачана минобацачем 81 тт и
противтечковским пушкама, посјела је положај Турић, на
путу Градачац-село Жабар, према четницима који су се налазили у Горњем и Доњем Жабару.
Иако потпуно блокирани у кули Градашчевића, усташе
и четници, у нади да ће им стићи помоћ од Њемаца, пружали
су веома снажан отпор. Чак су повремено вршили и мање
испаде према јединицама 9. бригаде и Посавско-требавског
одреда. У једном таквом испаду, 19. јануара, према положају
3. батаљона 9. бригаде и једног батаљона Посавско-требавског одреда, смртно је рањен Перо Босић, командант Посавско-требавског партизанског одреда, младић из села Слатине и борац Озренског партизанског одреда још од 1941. године.
Ипак видјевши да очекивана помоћ Њемаца не долази,
а можда и у недостатку животних намирница и муниције,
усташе и четници су се, у раним јутарњим часовима, 20. јануара, подземним излазом извукли из блокиране куле.
Међутим, истог дана (20. јануара), са свих страна према
Градачцу је услиједила војна интервенција, са циљем да се
разбију јединице 9. бригаде и Посавско-требавског партизанског одреда и да се поново овлада Градачцем и његовом
околином. Са источне стране, из рејона Горњег и Доњег
Жабара, наступала је јака колона четника, коју је, послије
жестоке борбе, одбио 2. батаљон 9. бригаде, уз ватрено садејство чете 4. батаљона са положаја на Турићу (тт 214).
Том приликом, четници су одступили на полазне положаје.
Око 10 часова, почео је напад са запада, од Модриче,
према 1. батаљону 9. бригаде у Скугрићу, као и напад с југа,
од села Кречница. И на овим правцима нападале су јаке четничке снаге. Ипак, послије оштре борбе, оба напада су разбијена, а непријатељ натјеран у бјекство према полазним рејонима. У поподневним часовима, дошло је и до јаког напада
четника са сјевера, од Шамца, такође, на положај 2. батаљо-

на 9. бригаде. Борба је била жеетока, трајала је читаво поподне, а наставила се и у току ноћи.
У свим овим борбама, непријатељ је имао 28 мртвих,
50 рањених и шест заробљених четника и усташа, а губици
јединица 9. бригаде су: 17 погинулих, 12 рањених и седам
несталих бораца. 41
У то вријеме, јединице 14. бригаде налазиле су се на
простору источно од Грачанице, са задатком да спријече
евентуални продор непријатељских снага према Тузли. На
том простору, јединице 14. бригаде готово свакодневно су
имале краће, али не баш јаке, борбе против мањих усташко-домобранских снага, које су покушавале да одмакну линију
своје одбране према истоку, што даље од Грачанице. Међутим, јединице 14. бригаде су биле непрекидно будне и на
опрезу, и сваки такав покушај непријатеља одбиле, задржавајући своје положаје. Двадесет трећег јануара, Бригада је
ојачана батеријом минобацача 120 т т , 2. артиљеријске бригаде 2. армије, која је постављена на ватрени положај у рејону Миричина—Шикуље—Прлине, ради подршке обезбјеђењу правца Тузла—Грачаница.
На основу обавјештења да на простору Требаве борави
четничка Врховна команда са Дражом Михаиловићем на челу, Штаб 23. дивизије предложио је, 20. јануара, Штабу 2.
армије да једна јединица привремено преузме положаје 23.
дивизије на простору Грачаница—Срнице—Градачац. Послије тога би Јединице 23. дивизије кренуле у офанзивну акцију претреса и чишћења терена Требаве од четника и других непријатељских снага, са основним циљем да се што
прије ликвидира четничка Врховна команда и њен командант Дража Михаиловић. Командант 2. армије, генерал Коча
Поповић, приликом разговора у Тузли, сложио се са овим
приједлогом Штаба 23. дивизије, али је ту акцију одложио
на неодређено вријеме, због продора њемачких снага од
Власенице, преко Дрињаче, код Зворника, а чије намјере, у
том тренутку, Штабу 2. армије нијесу биле познате. Наиме,
још 1. јануара 1945, штаб њемачког 21. армијског корпуса
упутио је из Сарајева 963. тврђавску бригаду, са задатком
да се, преко Власенице и Зворника, пробије и споји са дије-

ловима 34. армијског корпуса који су се налазили на простору Бијељине. 42
Овим дејствима, Њемци су намјеравали да снаге 2. армије НОВЈ вежу за борбе у долини ријеке Дрине, а, с друге
стране, да омогуће дијеловима Групе армија „Е" несметано
извлачење долином ријеке Босне. У случају да Њемци овладају правцем Власеница-Зворник-Бијељина, пријетила је
опасност да јединице 2. армије НОВЈ буду изоловане од базе
за снабдијевање у Србији. Поред тога, пружила би се могућност њемачким снагама да, из рејона Зворника, изврше продор према Тузли и поремете извршење задатака јединице 2.
армије у источној Босни.
Пошто је 963. тврђавска бригада стигла у рејон Власенице, ради њеног лакшег и сигурнијег даљег продора правцем Власеница—Зворник—Бијељина, њемачке снаге и дијелови 12. усташко-домобранске дивизије из рејона Брчког,
извршиле су снажан притисак на 17. дивизију 2. армије на
правцу Брчко—Челић—Тузла, а борбена група „Скендербег", из рејона Бијељина, према Зворнику. У таквој оперативној ситуацији, Штаб 2. армије је извршио прегруписавање својих дијелова: 17. дивизији је наредио да запосједне рејон села Челића и чврсто обезбеђује правац Брчко—Челић—Тузла; а 28. дивизији да у рејону села Јање онемогући
продор борбене групе „Скендербег" према Зворнику. Двадесет пету дивизију Је упутио на простор Цапарди, да затвори
правац Зворник—Тузла, а 23. дивизији наредио да обезбеђује правац Тузла—Грачаница, док је 38. дивизију 3. корпуса
задржао код Тузле, у резерви Штаба 2. армије. 43 Истовремено је са 27. дивизијом 3. корпуса, 45. дивизијом и једном
бригадом 25. дивизије, на ширем простору Власенице, блокирао 963. тврђавску бригаду. Штаб Групе армија „Е" одмах
је интервенисао и од Вишеграда, преко Соколца, упутио њемачку 22. пјешадијску дивизију да ослободи блокаде 963.
тврђавску бригаду, а, затим, заједно с њом створи услове за
даљи продор, преко Дрињаче и Зворника, и спајање са дије42

А В И И , ф. Н, к. 12, рег. бр. 5/1, Исто, к 73, рег. бр. 49/1,
Зборник, том XI1/4, д. 183 и 198.
43
Ослободилачки рат народа Југославије 1941-1945, књ. 2,
стр. 509.
19 Српске дивизије
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ловима 34. армијског корпуса код Бијељине и Брчког. Ради
ојачања 22. пјешадијске дивизије потчињени су јој 1004. и
1005. тврђавски батаљон, а 19. јануара, по доласку у рејон
Власенице, и 963. тврђавска бригада. 44
У међувремену, на комуникацију Хан Пијесак—Власеница, стигао је и 359. пјешадијски пук њемачке 181. дивизије. Двадесет трећег јануара, ове њемачке снаге, јачине око
13.500 добро обучених и опремљених војника, груписане у
ширем простору Власенице, предузеле су јак концентричан
напад. Развиле су се жестоке борбе. Потискујући слабије дијелове 2. армије, преко села Милића и Нове Касабе, Њемци
су, 26. јануара, стигли у непосредну близину Дрињаче. У
том тренутку су и четници Мајевичког корпуса, са јужних
падина Мајевице, угрожавали позадину снага 2. армије на
простору Власенице. Због тога је Штаб 2. армије, са тог
простора, повукао 45. дивизију, без једне бригаде и пребацио је на простор села Прибој, Козаци и Мемићи, на јужним
падинама Мајевице.
С обзиром да је, у међувремену, 17. дивизија помјерена
са простора јужно од Брчког, односно са правца Брчко—Челић—Тузла према Бијељини, 23. дивизија је, без 14. бригаде,
која је задржана на простору источно од Грачанице, ради
обезбеђења правца Тузла—Грачаница, главнином својих
снага извршила покрет — 7. бригада, 23. јануара, а 9. бригада, ноћу, између 26 и 27. јануара — на сектор Брчког и затворила основне правце Срнице—Брчко и Тузла—Челић—
Брчко. Седма бригада је, без 4. батаљона, који се задржао
код Добровца на обезбјеђењу према усташко-домобранским
снагама у Грачаници и четницима на простору Гребаве, организовала положаје, западно од Брчког, на простору села
Брке, Паланке и Буквика, са оријентацијом на затварању
правца Горња Брка—Брчко и обезбјеђењу према четничким
снагама на простору Горњег и Доњег Жабара. Девета бригада је запосјела простор села Бодежиште—Челић—Корај, са
оријентацијом на затварању правца челић—Поточари—
Брчко.
Штаб 23. дивизије и приштапске јединице и даље су задржани у ЈТукавцу, с тим што се оперативни дио Штаба, уз

обезбеђење једне чете 4. батаљона 7. бригаде, смјестио у
селу Вражићима, јужно од Брчког. 45
Последњих дана јануара 1945, у Штабу 23. дивизије извршене су мање кадровске промјене. Наиме, Штаб 2. армије
повукао је пуковника Рајка Танасковића са дужности начелника Штаба дивизије и поставио га за команданта 25. дивизије, а на његово мјесто именовао мајора Новака Кнежевића. 46
Почетком фебруара, Штаб 14. корпуса прекомандовао
је 2. артиљеријску бригаду у састав 23. дивизије. Међутим,
тек, 8. марта, озваничио је њено прекомандовање у састав
23. дивизије. Састав штаба 2. артиљеријске бригаде овако је
изгледао: командант поручник Слободан Басарић, политички комесар Радован Пуалић, замјеник команданта Владимир
Кудровић, начелник штаба Радомир Игњатовић и помоћник
политичког комесара Александар Николић. Формацијски
састав Бригаде је био слиједећи: 1. мјешовити дивизион (једна батерија хаубица 122 тт и двије батерије топова „Зис"
76 шш), 2. дивизион (двије батерије) топова 75 шга и 3. дивизион (двије батерије) минобацача 120 шга.
*

*

Послије одласка јединица 7. бригаде, на комуникацији
Срнице—Грачаница задржао се Посавско-требавски партизански одред, са задатком да одржава везу са јединицама 14.
бригаде на простору источно од Грачанице и да спријечава
евентуални продор четника са Требаве према Тузланском
басену. На простор Срнице—Горњи Хргови стигао је и 1.
батаљон 1. београдске бригаде 4. дивизије Корпуса народне
одбране Југославије (КНОЈ), јачине око 800 бораца са тренутним задатком да контролише правац Срнице—Градачац. 41
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А В И И , к. 1070, рег. бр. 1-42/5, 1-43/5 и 1-44/5; Зборник,
том 1У/32, д. 129; Исто, том 1У/33, д. 28.
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А В И И , к 1068, рег. бр. 3/36
47
Батаљон КНОЈ-а, на наведеном простору, задржао се и садејствовао Посавско-требавском партизанском одреду и јединицама 23. дивизије до 8. марта 1945. када је. преко Тузле, повучен у
Београд.

Десетак дана након приједлога Штаба 23. дивизије, да
се предузме акција у циљу уништења четничке Врховне команде са Дражом Михаиловићем на челу, услиједила је, у
сличном смислу, и иницијатива Штаба 2. армије. Наиме, у
то вријеме, Штаб 2. армије располагао је са подацима да се
четничка Врховна команда са простора Средњег, сјеверно
од Сарајева, пребацила на Требаву и смјестила у рејон Модриче. Требало је упорно пратити покрет четничке Врховне
команде и тачно утврдити када ће и куда кренути, како акција не би ударила у празно. Тај задатак је начелник Штаба
2. армије, пуковник Љубо Вучковић, повјерио Ратку Анђелковићу, обавјештајном официру 7. бригаде 23. дивизије. У
Тузли је Анђелковић упознат са задатком и снабдјевен са
радио-станицом. Такође је добио име човјека у Модричи коме се требало јавити и код кога се требало смјестити.
О свему томе Ратко Анђелковић, главни учесник наведене акције, прича:
„У Штабу 7. бригаде, командант мајор Војин Јовановић
ми је лично саопштио наређење да одмах кренем у Штаб 2.
армије у Тузлу, ради пријема новог задатка. Начелник Штаба Армије, пуковник Љубо Вучковић, рекао ми је: „Анђелковићу, на тебе је пао избор, ради извршења једног нимало
лаког задатка. Са радио-станицом и два-три одабрана друга
упутићете се у Модричу, ради праћења покрета Драже Михаиловића. По једној претпоставци, постоји могућност да се
он са модричко-добојског простора пребаци преко реке Босне и Саве и да крене даље на запад, а по другој, он би
могао да се са јаким снагама повуче уз ток реке Босне и
дислоцира негде у источној Босни или западној Србији. Твој
је задатак да правовремено утврдиш правац куда ће се и када повући, како ми касније не би са акцијом ударили у празно." На крају ми је пуковник Вучковић рекао да у Модричи
пронађем кућу Хебила Ахметовића.
Из штаба 7. бригаде кренуо сам на задатак са три извиђача 7. бригаде: Душаном Богдановићем, са једним Јагодинцем, чијег се имена не сећам, и радио-телеграфистом Душаном Врљановићем, одевени као четници и окићени реденицима и бомбама.
Кренули смо, првих дана фебруара 1945, из Доборовца,
правцем Џакуле—Међеђа—Горња Зелиња—Зелињско брдо-—
—Бабешница—Модрича. С тешком муком пробијали смо се

кроз Требаву, газећи дебеле наслаге снега, а студен до костију прожима. Тешка као олово, радио-станица рамена
одвали и леђа нажуља. Кретали смо се ноћу, избегавајући
насеља, а дању смо се у скривеним рејонима одмарали.
У најближем засеоку Модриче, срела су нас два човека,
симпатизери НОП-а, који су нас повели до куће Хебила Ахметовића, из Драгаша испод Шар-планине, који се пред рат
населио у Модричу.
Кад смо око пола ноћи, уочи 7. фебруара, ушли у кућу
ситног и мршавог Хебила, видећи нас окићене као четнике,
његова две године млађа жена Џемила и тринаестогодишња
ћерка Неџмија, уплашиле су се и уздрхтале. Али, кад сам
Хебилу насамо рекао ко смо и зашто смо дошли, смирили
су се. Хебил је озбиљно, јасно и значајно погледао жену и
ћерку, што је значило: „Ћутати — језик за зубе. Све мени
и судбини препустите". То је истовремено значило, да Хебил Ахметовић свој живот и живот своје породице ставља
на коцку, да би нам омогућио да извршимо задатак. Осим
ћерке, Хебил и Џемила имали су и два сина, које су од четничког зулума склонили код неког пријатеља у Градачцу.
Једноспратна Хебилова кућа од четири просторије и
три магазе у подруму, налазила се скоро у центру града.
Сместио нас је у једну собу, а у току наредне ноћи, у једној
од магаза, поставили смо радио-станицу и емитовали прву
вест Штабу 2. армије, да смо срећно стигли и добро се сместили.
У кући Хебила Ахметовића остали смо пуних 39 дана,
све док Дража Михаиловић није напустио Модричу 14. марта 1945. године. Све то време, држање Ахметовићеве породице уливало нам је сигурност, како о нашој безбедности,
тако и по питању исхране, иако за себе и за своју породицу
нису имали довољно животних намирница. Свако јутро Џемила је долазила у нашу магазу и питала нас је „ . . . Дјецо
драга, јел вам зима? Сигурно сте гладни . . .". Увек нам је
донела по 3—4 кувана кромпира, по малу шољу млека и комад проје. То је био наш свакодневни јеловник. Хебил и Џемила трагично су изгубили своје животе у првим окршајима
у Модричи, почетком маја 1992. год.
Преобучен у одело муслиманског сељака, започео сам
своју мисију. Обешену о врат, испред себе, носио сам дрвену
тепсију пуну колача и слаткиша, које је Хебил у скромном

Хебил ЛхмешовиН са својом женом Џемилом иоријеклом Горанци из Драгаша, заиадно од Шар Планине ирема граници са Албанијом.
Након Првог свјетског рата доселили су се у Модричу, Босна, гдје су иодигли кућу и организовали радњу за прављење и продају слаткиша.
Од 8. фебруара до 15. марта 1945. године у њиховој кући боравио је на
обавјештајном послу Ратко Анђелковић борац 7. бригаде 23. дивизије са
радио станицом и три сарадника, борца — Душаном Врљановићем, Душаном Богдановићем и „Јагодинцем".
У Модричи су боравили, ленчарили и банчи.аи велики број четника на
челу са Николом Калабићем и другима и у непосредној околини са Дражом Михаиловићем.
Ратко је сваког дана о врату објешену таблу са слашкишима, иродавао
четницима и прикупљао податке потребне Другој армији Народноослободилачке војске Југославије.

дућанчићу припремао. Више пута еа Хебилом или Џемилом,
крстарио сам кроз град. Хебила сам више иута слао и у
околна села Гаревац, Кладаре, Чардак, Таревце и друга. Он
ми је увек прецизне податке доносио са којима сам обавештавао Штаб 2. армије у Тузли и Штаб 14. корпуса у ЛукавЧУЦела Модрича, као и околна села, изгледали су шарено
као циганска сукња. Куће су биле ишаране паролама: бог,
краљ, Дража, о снази и борбама четника краљеве војске, о
Дражи као непобедивом јунаку, претње партизанима и обрачун са њима, о скорој победи четника, и друге.
У Модричи и непосредној околини, четници су свакодневно увежбавали диверзанте за убацивање у Србију, који
су, у пролеће 1945, при спуштању на Копаоник и у Липовичку шуму, надомак Београда, неславно завршили.
За непосредно обезбеђење Врховне команде и Драже
Михаиловића, у Модричи се налазило око 80 окорелих четника, као и Горска гарда Николе Калабића. У току боравка
у Модричи, Дража Михаиловић је са јаком пратњом врло
често мењао место боравка. Више пута налазио се и у Таревцима, у близини Добоја, на десној обали реке Босне, код
богатог сељака Реуфа Мустајбеговића и Весне Муратбеговић.
Према расположивим подацима, четничка Врховна команда није имала јединствено гледиште о својим даљим покретима за случај да, под притиском снага НОВЈ, на то буде
принуђена. Крајем фебруара и почетком марта 1945, између
политичког врха четничког покрета, са политичким идеологом Драгишом Васићем на челу, и војног врха, са Дражом
Михаиловићем на челу, често је долазило до оштрих дијалога око даљег покрета четничких снага. Политички врх је
сматрао да би покрет Врховне команде требало да уследи,
преко река Босне и Саве, према западу, у сусрет снагама
Енглеске и Америке, док је војни врх упорно захтевао, као
једини излаз, лоцирање у пределима источне Босне, где
треба сачекати искрцавање савезника на обалу Јадранског
мора, када ће настати и погодан тренутак за упад у Србију
и дизање устанка. До коначног разилажења дошло је, око
10. марта 1945, када је Драгиша Васић, са својим присталицама, кренуо, преко река Босне и Саве, на запад и доживео

дефинитиван крах од усташа у Јасеновцу, а Дража Михаиловић, са својима, ослобођен стеге политичког врха, 14. марта
1945, извршио покрет уз долину реке Босне.
Кућу и породицу Хабила Ахметовића смо напустили 15.
марта 1945. године. При одласку, од Хабила сам узео „бесу"
да никада никоме не каже да сам са својим друговима и радио-станицом боравио у његовом дому."
*

*
*

Другог фебруара, у 6 часова, по наређењу Штаба 14.
бригаде, њен 3. батаљон, са дијеловима Посавско-требавског партизанског одреда и 1. батаљоном 1. београдске бригаде КНОЈ-а, не знајући за план напада четника са простора
јужно од ријеке Спрече и 4. усташко-домобранске бојне из
Грачанице, кренули су са простора Шпионица—Горњи
Хргови у акцију према Градачцу и, истог дана, овладали
простором Срнице—Кереп—Аврамово—Доњи Лукавац—
Доња Мионица, а ујутру 3. фебруара, уз слабији отпор непријатеља, ушли и у Градачац. Међутим, четници су у међувремену напали и потисли чету Посавско-требавског партизанског одреда из Срнице, због чега је 3. батаљон 14. бригаде напустио Градачац и, након краће борбе, натјерао четнике из Срнице у бјекство, а затим се смјестио у Шпионицу. У
рејону Срнице се задржао Посавско-требавски одред, а у рејону Доњи Хргови—Доња Махала 1. батаљон 1. београдске
бригаде КНОЈ-а.
Остале јединице 14. бригаде су се налазиле на положајима према Грачаници, и то: 4. батаљон, са Штабом Бригаде, у селу Хусићи, са истуреним четама на линији Кадино
брдо (тт 462) — кота 399 — кота 327 — кота 345, а 1. батаљон на линији Радино брдо (кота 366) — кота 315 — Јасеновац,
гдје су га, 3. фебруара, око 9,30 часова, из Грачанице напале
усташко-домобранске снаге, јачине око 800 људи, али су, послије трочасовне оштре борбе, биле одбачене у полазни рејон.49
Тих дана, јединицама 14. бригаде, на положају према
Грачаници, запријетила је опасност од напада четника црно-

горско-санџачке групације са планине Озрен. Да би то спријечио, Штаб 14. бригаде је, 6. фебруара, из Миличине упутио свој 2. батаљон,- ојачан водом тешких митраљеза „Максим" и одјељењем минобацача 81 шш, на простор Босанског
Петровог Села и Какмужа, јужно од ријеке Спрече. На том
простору, од 23. јануара, налазила се и 23. српска бригада
45. дивизије, која је била привремено стављена под команду
штаба 23. дивизије. Заједничким нападом 2. батаљона 14.
бригаде 23. дивизије, јединица 24. бригаде 45. дивизије. Тузланског партизанског одреда и бригаде КНОЈ-а источне
Босне, након двочасовне жестоке борбе, четничвд црногорско-санџачка групација је разбијена. Том приликом је 2. батаљон 14. бригаде имао једног п<1Тгинулог и пет рањених бораца, а четници 12 мртвих и више рањених. 50
Послије ових борби, а с обзиром на новонасталу ситуацију због покрета јачих усташко-домобранских снага из Грачанице и њемачких из Брчког, борбени распоред јединица
14. бригаде унеколико је измијењен. Тако је 3. батаљон дислоциран на простор села Ахмића и Мурата, 4. батаљон на
простор села Чеканића и Ораховице, 1. батаљон у Доњу
Ораховицу, а 2. батаљон, као резерва Штаба Бригаде, и
даље се налазио у Миличини. У рејону Срнице се налазио
Посавско- требавски партизански одред, а 45. дивизија, јужно од ријеке Спрече, према четницима на Озрену.
*

*

*

Крајем јануара, одмах по стизању на простор јужно од
Брчког, 7. и 9. српска бригада извршиле су напад на спољну
одбрану непријатеља на мостобрану код Брчког. Потискујући заштитне дијелове непријатеља са спољне линије одбране
према Брчком, јединице 7.и 9. бригаде избиле су у рејон села Брода и Диздаруше, гдје су наишле на добро фортификацијски уређене положаје и организован отпор непријатељских снага. Послије оштре борбе, уз честе нападе и противнападе противничких снага, даљи продор обе бригаде био је
заустављен. Том приликом губици 7. и 9. бригаде су били 15
50
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погинулих и 23 рањена борца, док је непријатељ имао 49
мртвих и 45 рањених војника. 51
Борбена активност јединица 7. и 9. бригаде против њемачко-квислиншких снага у Брчком и непосредној околини, настављена је свакодневно: 7. бригаде на правцу Горња
Брка—Брод—Брчко и село Паланка—Брод—Брчко, а 9.
бригаде на правцу село Бодежиште—Диздаруша—Брчко и

Почешни расиоред 7. и 9. бригаде 23. удирне дивизије крајем јанхари
1945.

село Пукиш—село Поточари—Брчко. Борбе су биле жестоке, трајале су по неколико сати, са честим нападима и противнападима. Обје стране су трпјеле велике губитке. Најоштрије и најдуже борбе су биле око Брода, који су њемачке и квислиншке снаге добро утврдиле рововима и бункерима и опасале бодљикавом жицом.
Одбрамбени појас, удаљен неколико километара јужно и
западно од Брчког, био је веома добро организован за одбра-

ну. Ископани су ровови и земунице и уређени за борбу у
зимским условима, а најосјетљивији рејони заштићени су
бункерима и бодљикавом жицом. Овај појас одбране биле
су посјеле квислиншке усташко-домобранске и зеленокадровске снаге, с тим што су на осјетљивијим пунктовима ојачане мањим њемачким јединицама. Одбрамбени појас непосредно око града, такође, био је веома добро утврђен рововима, бункерима и бодљикавом жицом. Њега су бранили само Њемци и припадници Руског заштитног корпуса. Заштита свих праваца и рејона одбране вршена је и снажном артиљеријском и минобацачком ватром са положаја непосредно
око града, а на појединим најосјетљивијим правцима и тенковима.-Поред тога, на простору испред спољњег одбрамбеног појаса, јужно и западно од града, а ради бољег прегледа
и сигурније одбране, Њемци и квислинзи су све куће и друге
објекте попалили и порушили, што је јединицама 7. и 9. бригаде, посебно у ноћним борбама на отвореном простору, при
мразу од минус десет и више степени, стварало посебне тешкоће. 52 То је, свакако, озбиљно утицало на здравствено
стање бораца и на њихову издржљивост у трајању и интензитету борбе. Њемачке и квислиншке снаге су често вршиле
краткотрајне, али жестоке, противнападе са 400 до 500 војника, у којима су их јединице 7. и 9. бригаде најчешће натјерале на повлачење према Брчком.
У међувремену су се активирали и четници, са простора
сјеверно од комуникације Брчко—Срнице—Градачац, са циљем да пруже помоћ њемачко-квислиншком гарнизону у
Брчком. Нарочито су активни били према положајима јединица 7. бригаде наспрам Брчког, због чега је 7. бригада била
принуђена да смањи Жестину притиска на Брчко и да извјесне снаге оријентише према наступајућим четницима, сјеверно од пута Брчко—Срнице—Градачац.
Рано ујутру, 29. јануара, почео је напад четничког Посавско-требавског корпуса, четничке 6. бригаде, са простора Дубрава—Поребрице—Вучковац, и четничких дијелова
из Србије, укупне јачине око 1.500 четника, правцем села
Церик—Пријевор — на положај 3. батаљона 7. бригаде код
села Скакаве. У почетку су четници постигли дјелимичан
успјех. Међутим, добро организованим противнападом 3. ба-

таљона, коме су садејствовале и двије чете 1. и 2. батаљона,
четнички напад је потпуно сломљен^тако да је противиик
натјеран на повлачење према селима одакле је и кренуо у
напад. Одбијени су и други слични напади четника, са простора сјеверно од комуникације Брчко—Срнице—Градачац,
извођени готово свакодневно на јединице 7. бригаде које су
биле у непрекидном и тијесном борбеном контакту са њемачко-уствшко-домобранским снагама код Брчког.
Цијени се да су губици четника у борбама, од 23. јануара до 4. фебруара, против јединица 7. бригаде, на простору
западно од Брчког, били 134 погинула, 156 рањених и два
заробљена четника. Уништене су двије танкете. Истовремено су јединице 7. бригаде имале 12 мртвих, 38 рањених и пет
несталих бораца.
Четвртог фебруара, у селу Горњи Рахић, петнаестак
километара јужно од Брчког, обиљежена је годишњица
формирања 7. српске бригаде. Прослава је имала свечани
карактер, прилагођен ратним условима, и на њој су учествовали 2. батаљон, представници осталих батаљона, приштапске јединице Бригаде, замјеник команданта 9. бригаде, командант 23. дивизије, представници мјесне власти из Горњег
Рахића, представници Команде мјеста Брчког и мјештани
села. Учеснике прославе је поздравио Душа^ Ковачевић, помоћник политичког комесара бригаде, а затим је Миладин
Ивановић, командант 23. дивизије, говорио о значају формирања 7. бригаде, 4. фебруара 1944, њеним дејствима и успјесима у току једногодишње борбе. На крају је позвао борце и руководиоце 7. бригаде да слиједе борбена искуства
своје бригаде и 23. ударне дивизије.
Послије говора команданта дивизије и помоћника политичког комесара бригаде, положили су заклетву они борци
који то раније нијесу учинили, а затим су прочитани поздравни телеграми Штабу 2. армије и Штабу 14. корпуса.
Увече је културна екипа 23. дивизије, за борце и госте, дала
веома успјешну приредбу, која је присутне одушевила.
Тог дана, распоред јединица 7. бригаде био је слиједећи:
4. батаљон у Доњој Брки, 1. батаљон у Горњој Брки, Уловићу и Буквику, 3. батаљон у Скакави, и 2. батаљон, као општа резерва бригаде, у Горњем Рахићу.
Првих дана фебруара, мајевички четници су нападали
и јединице 9. бригаде. Тако су, 3. фебруара, са простора

На дан ирос.гаве годишњице формирања 7. бригаде 4. фебруара 1945. године у с. Рахичу, јужно од Брчког, командант 23. ударне дивизије пуковник Миладин Ивановић, говори борцима бригаде о значају њеног формирања и борбеним дејствима и успјесима у току протекле године ратовања.

села Ражљево—Трњаци—Брезик, четири четничке бригаде,
укупне јачине око 1.200 четника, извршиле напад на јединице
9. бригаде, које су се налазиле на простору села Бузекар—
Станови. Батаљони 9. бригаде су били принуђени да напусте
своје положаје према Брчком и изврше противнапад правцем Брезик—Ражљево. Противнапад је потпуно успио. Четници су разбијени и натјерани у бјег дијелом према Брчком,
а дијелом ка Мајевици и селу Буковици, гдје су их прихватиле усташе и мјесне четничке јединице.
Послије овог успјеха, борбена активност на сектору јединица 9. бригаде, на правцима Челић—Поточари—Брчко
и Бодериште—Диздаруша—Брчко, добрим дијелом се стишала. Непријатељ је своју активност ограничио само на одбрану истурених положаја, 2—3 км јужно од Брчког. Активност јединица 9. бригаде, због снажног отпора непријатеља
са добро уређених положаја за дуготрајну одбрану, свела се
на краткотрајне ноћне препаде водова или чета у циљу узне-

миравања и изнуравања непријатеља. На недовољну активност јединица 9. бригаде, утицао је и замор бораца у честим
борбама и покретима, нарочито на простору око Градачца,
као и велика хладноћа од минус десет и више степени.
И четници на простору Мајевице, постали су посве пасивни према јединицама 9. бригаде. Смјестили су се у селима
Мајевице, са циљем да до прољећа преживе и сачекају исход
рата. Међу њима је био добар број оних који су, видећи да
четничка организација убрзано пропада, жељели да се отарасе четника, па су, појединачно или у групама, одлазили
својим кућама или се сакривали код својих пријатеља у неком крају, у којем се за њихово „војевање" није знало. 53
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*

*

Крајем јануара и првих дана фебруара 1945, по наређењу Штаба 23. дивизије, расформирани су допунски батаљони
у бригадама, а њиховим људством попуњене су формацијске
јединице. Међутим, због честих покрета и свакодневних
борби, неки допунски батаљони су расформирани нешто касније. Међу борцима у допунским батаљонима, мобилисаним, новембра 1944, са простора Смедеревске Паланке, Велике Плане и дугих крајева Србије, био је извјестан број
оних који су, у току рата, прије мобилизације, симпатисали
четничку организацију, као и таквих који, по својој природи,
психички нијесу били спремни за борбу. Налазећи се у редовима 23. дивизије, и поред политичког рада са њима и њиховог учешћа у борбама, они нијесу успјели да се потпуно саживе са новим условима живота, реда, дисциплине и схватања потребе борбе за слободу, па су, још првих дана, самовољно напуштали своје јединице. Такве борце су команде
јединица, у својим извјештајима, регистровали као „нестали". Није познато када су отишли кућама или негдје друго.
Таквог самовољног напуштања јединица нарочито је било
до краја децембра 1944, односно до преласка Дивизије преко
Дрине у источну Босну. Касније, у источној Босни, самовољно напуштање јединица знатно је опало и свело са на
појединачне случајеве, вјероватно зато што је све мање било
оних који су раније симпатисали четничку организацију и
53
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који се нијесу прилагодили животу и борби у јединицама 23.
дивизије, а, можда, и због тога што се из источне Босне
није било лако пребацити, преко Дрине, у Србију.
Издржавајући велике напоре на положајима — у рововима на отвореном простору, на мразу преко минус десет
степени, а често и гладни и сматрајући да се Њемци добро
хране, а ноћу у топлим просторијама одмарају — поједини
од тих бораца, када им се указала повољна прилика, дезертирали би код Њемаца. По изјави једног борца 2. чете 1.
батаљона 9. бригаде, који је побјегао код Њемаца, њима је
казао да је четник. Одмах су га ангажовали да товари сандуке са муницијом и разноси их по положајима. Кад је једне
ноћи, са сандуком муниције натовареним на леђа, затекао
на положају заспалог Њемца, узео му је пушку и са сандуком муниције упутио се према селу Пукиш, у свој батаљон.
Изјавио је: „Мислио сам да Немци спавају у топлим собама,
а они леже у снегу и блату, па ни да се помакну из њега."
С обзиром да су четничке снаге, са простора сјеверно
од комуникације Градачац—Срнице—Брчко, а нарочито из
рејона села Горњег и Доњег Жабара, често вршиле нападе
на јединице 7. бригаде на њиховим положајима западно од
Брчког, Штаб 7. бригаде је припремио противакцију. са циљем да разбије групацију четника код Горњег и Доњег Жабара. У складу с тим, 5. фебруара, 2. и 3. батаљон 7. бригаде су извршили покрет према овим селима, али нијесу наишли на отпор чегника. па су у њима заноћили. Ујутро, 6.
фебруара, из правца Цсровог Цоља, услиједио је напад око
3.000 четника на 2. батаљон 7. бригаде у јужном дијелу Горњих Жабара. Под притиском надмоћног непријатеља. батаљон се повукао јужније од села, а затим, нешто доцније, у
садејству 3. батаљона 7. бригаде и 1. батаљона 1. бригаде
КНОЈ-а, извршио противнапад и, послије веома оштре борбе, која је трајала неколико сати, успио да натјера четнике
на повлачење према сјеверу. У овој борби. према извјештају
штабова 7. бригаде. четници су имали око 50 погинулих и
око 70 рањених, а батаљони 7. бригаде четири погинула,
осам рањених и 37 несталих бораца. 54 По завршетку борбе.

2. батаљон 7. бригаде запосио је положај 3. батаљона, а 3.
батаљон се, као резерва Штаба Бригаде, смјестио у Горњи
Рахић и Ћосету.
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Да би се спријечио продор њемачке 22. пјешадијске дивизије и осталих снага у њеном саставу, као и њихово спајање са дијеловима 34. армијског корпуса код Бијељине до 8.
фебруара, Штаб 2. армије је извршио прегруписање својих
снага: 17. дивизију пребацио је сјеверно од Зворника на простор села Козлук—Челопек, 25. дивизију и Инжењеријску
бригаду, као подршку 17. дивизији, пребацио је на простор
Челопек—Грбавци; 27. дивизију 3. корпуса, без једне бригаде, из околине Власенице у рејон Зворника; 45. дивизију на
правац Зворник—Тузла, с тим што је 1. артиљеријска бригада постављена у рејон Цапарди; 28. дивизија је задржана на
простору Бијељина—Ново Брезово Поље, а 23. дивизија и
даље на простору према Брчком. По наређењу Врховног
штаба Н О В и П О Ј , 22. дивизија НОВЈ и 3. артиљеријска
бригада, као појачање 2. армије, пребачени су на простор
јужно од Ковиљаче., до села Чулине, на десној обали Дрине.
Деветог фебруара, почео је концентричан напад 17. и
27. дивизије 2. армије НОВЈ на њемачку 22. пјешадијску дивизију и остале јединице у њеном саставу, на простору између ријечице Каменице и Јошанице, јужно од Зворника. Истога дана, 38. дивизија се поставила на простор Лишина (к.
508) — заселак Марчићи, западно од Зворника, ради обезбјеђења према њемачкој 22. пјешадијској дивизији. У првом
налету, јединице 17. и 27. дивизије су разбиле извјесне дијелове 65. пука 22. њемачке дивизије. Затим се, у току дана,
развила тешка борба у којој су поједини положаји, по неколико пута, прилазили у посјед противничких снага. Уз велике напоре, 11. фебруара, 17. и 27. дивизија су успјеле да
продру, између ушћа ријечице Каменице и села Шамани, до
комуникације Дрињача—Зворник, и да њемачку ојачану 22.
дивизију пресијеку на сјеверну и јужну групу. Тако су створиле и услове за њихово уништење. За то вријеме, пропао
је препад два батаљона 47. пука њемачке 22. дивизије, који

су се били пребацили на десну обалу Дрине, ради обезбјеђења према 22. дивизији и 3. артиљеријској бригади НОВЈ. 5 5
Да би спасио од уништења ојачану 22. пјешадијску дивизију, штаб Групе армија „Е" је упутио из Винковаца 734.
пјешадијски пук 104. ловачке дивизије, ојачан артиљеријом
и тенковима, преко Срема, Брчког и Бијељине, према Зворнику у сусрет 22. пјешадијској дивизији, а 724. пјешадијски
пук исте дивизије, ојачан 1. дивизионом 654. артиљеријског
пука и минобацачком четом 104. противтенковског батаљона, из Добоја према Тузли. Пјешадијски 724. пук стигао је у
Грачаницу 8. фебруара, гдје је у свој састав примио одређена ојачања, као и команду над дијеловима 12. усташко-домобранске дивизије, на простору Грачанице и на правцу Грачаница—Срнице, затим над 3, 5. и 9. бојном 3. усташког здруга
и двије бојне 15. усташко-домобранског здруга. На простору
Биберовог Поља се налазио четнички Ваљевски корпус јачине око 500 људи, који је требао да учествује у нападу против 14. бригаде 23. дивизије, на правцу Биберово Поље—Чеканићи—Рашљево. 56
Циљ напада овако концентрисаних њемачких и усташко-домобранских снага са простора Грачанице према Тузли, уз подршку четника са Требаве и Озрена, био је да се
одвуку снаге 2. армије НОВЈ из долине Дрине и да се омогући њемачкој 22. дивизији продор у правцу Бијељине и њено
спајање са дијеловима 34. армијског корпуса, односно са
борбеном групом „Скендербег" у рејону Бијељине.
Напад је почео, 9. фебруара, у 5 часова, на јединице
14. бригаде, које су организовале положај на простору источно од Грачанице. Борба је, несмањеном жестином и уз
честе нападе и противнападе противничких снага за сваки
положај, трајала све до пада мрака. 57 Истовремено су Посавско-требавски партизански одред и 1. батаљон 1. београдске
бригаде КНОЈ-а били изложени јаком нападу четничких
снага на простору Горњи Хргови—Бијела. Претрпјевши
неуспјех, четници су се, по паду мрака, повукли на своје по55
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лазне проеторе. Послије борбе, Посавско-требавски одред
изашао је испод команде Штаба 14. бригаде, а 1. батаљон 1.
београдске бригаде КНОЈ-а се размјестио у селу Скакави.
Њемачки 724. пук, 12. усташко-домобранска дивизија и
3, 5. и 9. бојна 3. горског усташког здруга, у садејству чет-

Седма бригада 23. дивизије у иокрешу Брчко—Срнице 9. фебруара 1945.
године

ничког напада, са правца Биберовог Поља, у позадину 14.
бригаде 23. дивизије, до краја дана, успјели су да потисну
јединице 14. бригаде и овладају линијом Босанско Петрово
Село—Доња Ораховица. Због тога је, по наређењу Шгаба
2. армије, 45. дивизија са правца Зворник—Тузла пребачена
на простор према Грачаници, јужно од ријеке Спрече. Штаб
23. дивизије је наредио 7. бригади да — без 4. батаљона,
који је задржан на простору Горње и Доње Брке, према
Броду и Брчком и стављен под команду Штаба 9. бригаде
— одмах изврши покрет на простор Срнице—Шпионица, са
задатком да затвори и обезбиједи правце ка Грачаници и
Градачцу, и појача дејства јединица 14. бригаде према њемачким и усташко-домобранским снагама код Грачанице,
као и према четницима на подручју Требаве.

У току ноћи, између 9. и 10. фебруара, 14. бригада је
заузела борбени поредак са батаљонима у линији села Доњи
и Горњи Морањци—Рашљево—Каменица и са истуреним
борбеним осигурањима на подесним положајима за одбрану
западно од Доњег и Горњег Морањца, на Котиљу (тт 518) и
западно од Каменице.
Десетог фебруара, око 8,30 часова, њемачка артиљерија је отворила жестоку ватру на Котиљ (тт 518) и села Турковиће и Каменицу. Затим је, по истим рејонима, осута
снажна ватра из свих пјешадијских оруђа, послије чега је
пјешадија извршила истовремени јуриш. Јединице 14. бригаде су енергичним отпором одбиле јуриш њемачких и усташко-домобранских снага и натјерале их да се повлаче на
своје полазне положаје. Око 10 часова, њемачко-усташке
снаге, на читавом одсјеку фронта 14. бригаде, обновиле су
напад, који је био изузетно снажан и оштар на правцу Котиљ—Турковићи—Каменица, односно у захвату комуникације у долини Спрече. Брдо Котиљ (тт 518) је било посебно
нападнуто и неколико пута је прелазило из руку у руке. До
краја дана, 10. фебруара, њемачко-усташке снаге успјеле су
да потисну јединице 14. бригаде и да, до пада мрака, овладају Котиљем, Каменицом и Горњим и Доњим Морањцима.
Батаљони 14. бригаде били су принуђени да се повуку до
брда Радиша (тт 596) и на висове западно од села Сеоне,
гдје су запосјели нови положај на линији кота 347 (у рејону
Омербеговића) — западна падина Радиша — косе западно
од Сеоне — кота 343 (сјеверно од Сеоне). 58
За то вријеме, односно, ноћу, уочи 10. фебруара, јединице 7. бригаде, одмах по доласку у рејон Шпионице, извршиле су напад на двије мјештанске четничке бригаде, које
су се налазиле у селу Вучковцу и, послије краће борбе, протјерале их у правцу Градачца. Затим су напале једну бригаду
србијанских четника у Срници и одбациле је према Биберовом Пољу. У овим борбама, четници су имали пет погинулих, једног рањеног и три заробљена, а 7. бригада једног
рањеног борца.
Пошто је разбила четнике на простору Срнице—Вучко58
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вац, 7. бригада се, 10. фебруара, размјестила на простору
Шпионица—Срнице—Хргови—Церик, са задатком да обезбјеђује правце од Брчког, Градачца и Грачанице. 59 На простору Дубрава—Церик—Бијела налазио се 1. батаљон 1.
београдске бригаде КНОЈ-а, а код Вучковца Посавско-требавски партизански одред.
Због новонастале ситуације код 14. бригаде 23. дивизије
и исцрпљености њених јединица у дводневној оштрој борби,
Штаб 14. корпуса је пребацио 20. српску бригаду 45. дивизије на простор Миричина—Омербеговићи, гдје је смијенила
2. батаљон 14. бригаде, који је, ради предаха и сређивања,
повучен у село Гојнице, затим у Сеону. 60
Пошто је 20. бригада 45. дивизије посјела ове положаје,
одсјек фронта 14. бригаде доста је скраћен и створени су
услови за боље груписање њених снага и повољнију одбрану
на положају кота 347 — Радиш—Сеона.
У том тренутку, њемачко-усташке снаге су се налазиле
на простору Каменица—Котиљ—косе западно од коте 415
— Горњи и Доњи Морањци.
Једанаестог фебруара, Штаб 2. армије је извукао из долине Дрине, 17. дивизију и Артиљеријску бригаду и пребацио их према Тузли. Помјерањем ових снага из долине Дрине, као и ранијим извлачењем 45. дивизије са правца Зворник—Тузла, осјетно је ослабљена блокада њемачке 22. пјешадијске дивизије у долини Дрине, што је она максимално
искористила и пробила се, из рејона Зворника, према сјеверу, и, 13. фебруара, предњим дијеловима избила у рејон Муслиманског Шепка, око 25 кт сјеверно од Зворника.
У таквој ситуацији, а да би спријечио намјеравано спајање њемачке 22. пјешадијске дивизије са дијеловима 34. армијског корпуса код Бијељине, Врховни штаб НОВЈ је упутио из Срема 2. пролетерску дивизију према Дрини, на простор сјеверно од Лознице, односно сјеверно од села Брањева, а једну бригаду 22. српске дивизије НОВЈ у рејон ушћа
Јошанице у Дрину. Поред тога, извршено је извјесно прегруписање јединица 25. дивизије 14. корпуса и 27. и 38. дивизије
3. корпуса.
Општи напад на њемачку 22. дивизију извршен је 13.
59
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фебруара. У току ноћи, уочи 14. фебруара, дијелови 38. дивизије 3. корпуса су успјели да пробију зону одбране њемачке 22. дивизије, сјеверно од села Козлука, и овладају селима
Скичић и Трнавци. Сјутрадан, 15. фебруара, ухватили су везу са дијеловима 2. пролетерске дивизије у рејону Муслиманског Шепка. 61
У борбама од Власенице, преко Дрињаче и Зворника,
њемачка 22. пјешадијска дивизија претрпјела је озбиљне губитке, како у људству, тако и у ратном материјалу, посебно
у погонском гориву и муницији за артиљеријска оруђа, а нападом снага 38. дивизије 3. корпуса и њиховим продором на
комуникацију сјеверно од Козлука, доведена је у готово безизлазан положај.
Међутим, 734. пјешадијски пук 104. ловачке дивизије, у
оштром нападу од Бијељине према Зворнику, успио је да се,
18. фебруара, пробије кроз застор слабијих снага 38. дивизије и дијелова 2. пролетерске дивизије — према југу и да се,
ноћу, уочи 19. фебруара, у рејону Брањева, сјеверно од
Шепка, споји са челним дијеловима 22. пјешадијске дивизије. Тиме је 22. пјешадијска дивизија добила могућност да се
снабдије погонским горивом за моторизацију и муницијом
за артиљеријске јединице. Затим је, уз помоћ 734. пука 104.
ловачке дивизије, ојачана 22. пјешадијска дивизија, крајем
фебруара, успјела да се дочепа рејона села Јање и да се споји са борбеном групом „Скендербег" 34. армијског корпуса.
Десеткована у дотадашњим борбама, повукла се на простор
Бијељине на одмор и сређивање и обезбјеђење простора у
углу Саве и Дрине. 62
*

*

*

За све то вријеме, снажни напади 724. пјешадијског пука њемачке 104. ловачке дивизије, 12. усташко-домобранске
дивизије и 3, 5. и 9. бојне 3. усташког здруга, на дијелу
фронта одбране 14. и 7. бригаде 23. дивизије и 20. бригаде
61
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45. дивизије, источно од Грачанице, посебно на одсјеку Каменица-Котиљ, нијесу јењавали. Међутим, упорном одбраном и противнападима јединица 14. бригаде 23. дивизије и
20. бригаде 45. дивизије, као и дејствима јединица 7. бригаде
23. дивизије против усташко-домобранских и четничких снага на простору Врановићи-Доборовци, код Прекобрда, и Чеканића, линија фронта испред 14. и 20. бригаде остала је
готово непромијењена. Јединице ове двије бригаде задржале
су се на посједнутим положајима.
Због непрекидног и снажног притиска удруженог непријатеља на овом дијелу фронта, Штаб 2. армије помјерио
је 38. дивизију 3. корпуса са простора Бијељине према
Брчком. Њени дијелови су 12. фебруара, смијенили јединице
9. српске бригаде и 4. батаљона 7. бригаде 23. дивизије, на
положајима јужно и југозападно од Брчког. Четврти батаљон 7. бригаде је извршио покрет из Горње и Доње Брке у
рејон села Фалешића, гдје се смјестио као резерва Штаба
Бригаде.
Дванаестог фебруара, прије подне, јединице 9. бригаде
су се прикупиле у селу Челићу, јужно од Брчког, гдје је одржан састанак штабова батаљона са Штабом Бригаде на коме је оцијењена активност јединица у петнаестодневним дејствима на простору јужно од Брчког. Закључено је, да су
јединице 9. бригаде у овим борбама нанијеле непријатељу
осјетне губитке: 160 мртвих, 195 рањених и 10 заробљених
усташа, домобрана, четника и зеленокадроваца. Подаци о
губицима Њемаца нијесу познати. Истовремено су губици јединица 9. бригаде били: 31 погинуо, 51 рањен и 6 несталих
бораца. 63
У току ноћи, између 12. и 13. фебруара, 9. бригада је
извршила покрет на простор села Бијеле, Хргова и Церика.
Већ 14. фебруара, њени предњи дијелови успјели су да од
четника очисте села Међеђу и Џакуле, а затим се главнина
снага размјестила у селима Срнице, Вучковац, Биберово
Поље и Кереп, на простору веома важном у односу према
Брчком, Грачаници и Градачцу. Бригади су придодате батерија противтенковских топова и батерија минобацача 120
т т 2 . артиљеријске бригаде.
63
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У недостатку пријевозних средстава за транспорт, болница 9. бригаде је, тек, 17. фебруара, око 21 час, стигла на
преноћиште у село Доњу Скакаву, гдје су је одмах напали
четници. Послије неравноправне борбе, због неадекватног
обезбјеђења рањеника, болесника и болничког особља, уз
губитак око 30 теже покретних рањеника, болница се повукла из села на простор сјеверно од ријеке Тиње.
Овај тежак губитак у болници 9. бригаде, имао је за
посљедицу и оштро кажњавање од стране Штаба 23. дивизије чланова Штаба 9. бригаде и политичког комесара бригадне болнице.
Од 13. фебруара 1945, њемачке и усташко-домобранске
снаге на правцу Грачаница-Тузла, испред јединица 14. бригаде 23. дивизије и 20. бригаде 45. дивизије, пријешле су у одбрану. Сем повремених краткотрајних и мањих испада, које
су јединице 14. и 20. бригаде лако неутралисале, непријатељ
је, углавном, мировао. Међутим, на сектору 7. бригаде, борбе против 14. и 15. усташко-домобранске бојне су настављене несмањеном жестином. Исто тако, настављене су и борбе
са четницима Ваљевског и Јужноморавског корпуса на простору Врановића, Алибегсвића, Добороваца и Прекобрђа.
Због тога су јединице 7. бригаде често мијењале локацију и
положаје, што их је замарало и негативно утјецало на њихову сређеност.
Цијени се, да је у овим борбама, до 15. фебруара, непријатељ имао укупно 44 погинула и 162 рањена. Губици јединица 7. бригаде су били девет погинулих и 72 рањена борца. Поред тога, а према расположивим подацима, у десетодневним борбама 7, 14. и 20. српске бригаде, против 724. пука
104. ловачке дивизије, 12. усташко-домобранске дивизије и
дијелова 3. горског усташког здруга, непријатељ је имао
укупно око 200 погинулих, око 400 рањених и једног заробљеног војника, док су губици ових српских бригада НОВЈ
били 42 погинула, 179 рањених и 17 несталих бораца. 64
У то вријеме, главнина 9. српске бригаде се налазила
на простору Вучковац—Церик, на обезбјеђењу правца од
Брчког, а дијелом снага и у Биберовом Пољу и Доборовцима. Петнаестог фебруара, непријатељ је, са око 1.500 Њема-

ца и усташа, извршио напад, из Брчког, на положај 1. батаљона 9. бригаде код Вучковца и успио да га потисне из села.
Међутим, добро синхронизованим противнападом 1. и 3. батаљона 9. бригаде, Вучковац је поново ослобођен, а њемачко-усташке снаге натјеране на повлачење у Брчко. Послије
борбе, 1. батаљон се опет смјестио у Вучковцу, а 3. батаљон
у Доње Хртове, истурајући борбена обезбјеђења према њемачким дијеловима у Брчком.
Истог дана, јаке снаге 12. усташко-домобранске дивизије из Грачанице, извршиле су напад на положај 2. батаљона
9. бригаде код Добороваца, у намјери да садејствују нападу
њемачко-усташких дијелова из правца Брчког и одбаце снаге НОВЈ од комуникације Грачаница—Срнице—Брчко. У
првом налијету, непријатељ је успио да овлада котама 55,
540 и 533, сјеверно од друма Грачаница—Срнице, али је
сложним противнападом 2. батаљона, из правца Добороваца, и 4. батаљона, са Врањевца, потиснут са заузетих положаја и натјеран да се повуче према Грачаници, уз губитке
од 28 погинулих и 47 рањених војника. Батаљони 9. бригаде
су поново запосјели раније положаје, са истим задатком.
Средином фебруара, јединице 14. бригаде и даље су се
налазиле распоређене по батаљонима на простору Фалешића,
Доњих Морањаца, Сеоне и села Љенобуда, док су јединице
20. бригаде 45. дивизије, са положаја Ратиш-Миричина, чувале правац Граница-Тузла. 65
У ноћи, између 15. и 16. фебруара, снаге 724. пука њемачке 104. ловачке дивизије, 12. усташко-домобранске дивизије и 3. усташког горског здруга, изненада и непримјетно
су се повукле са положаја испред јединица 7. и 14. бригаде
23. дивизије и 20. бригаде 45. дивизије и запосјеле нове положаје источно од Грачанице на линији Стражевац (к. 336) —
Дурач — заселак Српска Варош — Пашалићи. Тек кад је и
заштитница почела да се повлачи, откривена је намјера непријатеља и слабије јединице 14. и 20. бригаде су кренуле у
напад, али су дочекане жестоком ватром и биле принуђене
да се задрже на раније достигнутим положајима.
У том периоду, односно средином фебруара 1945, укупно бројно стање 23. дивизије је било 13.250 бораца, од којих

је у расходу било 2.251, тако да је на лицу мјеста, у борбеним редовима било 10.999 бораца. 66
Петнаестог фебруара, у 5 часова, јединице 7. бригаде,
са простора Сладна-Врановићи, отпочеле су напад на правцу
село Сокол—Грачаница и, у току дана, успјеле да овладају
селом Ђукићи, котом 505 и засеоком Букве, сјевероисточно
од Сокола. 67 С обзиром да се главнина њемачких и усташко-домобранских снага, користећи ноћ, повукла у правцу Грачанице, јединице 7. бригаде су, ујутро, 16. фебруара, наставиле наступање према западу; без борбе избиле у рејон села
Пискавице и до 24 часа, уз доста јак отпор непријатеља, заузеле коту 633, сјеверно од Сокола, да би, 17. фебруара, ујутро, напале усташко-домобранске снаге на Дебелом брду (к.
484), источно од Пискавице, и натјерале их на убрзано повлачење према Пашалићима. Сјутрадан, 18. фебруара, и наредних дана, извиђачки дијелови 7. бригаде су се пробијали
даље на запад, чак до села Малешића. У овим борбама, до
20. фебруара, непријатељ је имао 25 мртвих и око 60 рањених војника, а јединице 7. бригаде — седам погинулих и 25
рањених бораца.
Јединице 14. бригаде, по овладавању селима Чеканићи
и Горња Ораховица, задржале су се на том простору, а јединице 20. бригаде 45. дивизије у рејону Доње Ораховице. Двадесет трећег фебруара, у Горњој Ораховици, у присуству команданта, политичког комесара и помоћника политичког
комесара 68 23. дивизије, извршена је свечана заклетва бораца 14. бригаде, који ту обавезу раније нијесу извршили.
Том приликом је командант дивизије, након кратког излагања, уручио одликованим борцима и старјешинама и одликовања.
66

А В И И , к. 1069, рег.бр. 18/2.
Зборник, том 1У/34, д. 1 и 3.
68
Наредбом Врховног команданта НОВЈ од 15. јануара 1945,
уведена је функција помоћника политичког комесара дивизије. С
тим у вези, Штаб 2. армије је, 22. фебруара, на дужност помоћника
политичког комесара 23. дивизије поставио мајора Витомира Лазаревића Рутоша, дотадашњег помоћника политичког комесара 18.
српске бригаде 25. дивизије. Крајем фебруара, Наредбом Штаба 2.
армије, за руководиоца омладинске организације 23. дивизије постављена је Босиљка Матић, до тада на дужности у 6. источно-босанској бригади.
67

У ноћи, између 20. и 21. фебруара, 724. пјешадијски пук
104. њемачке ловачке дивизије, повукао се са простора Грачанице у Добој. Послије тога, на ширем простору Грачанице
остале су снаге 12. усташко-домобранске дивизије, јачине
око 3.000 војника, 3. усташког здруга и око 1.000 припадника „Зеленог кадра". Четници Ваљевског корпуса и неке друге четничке снаге, налазили су се код Прекобрда, сјеверно
од Добороваца. 69
С обзиром на повлачење 724. пјешадијског пука 104. ловачке дивизије из Грачанице, према процјени Штаба 23. дивизије, указала се повољна прилика да снаге НОВЈ крену у
напад и овладају простором Грачанице. У складу с тим,
Штаб Дивизије је, 23. фебруара, издао наређење 14. бригади
23. дивизије и 20. бригади 45. дивизије да, у садејству јединица 7. бригаде, које би нападале простором сјеверно од Грачанице, изврше напад на усташко-домобранске снаге у Грачаници. Четрнаеста бригада требало је да наноси главни
удар правцем Туњевац (к. 300) — кота 297 — Грич (к. 277)
— сјеверни дио села Стјепан Поља, а 20. бригада правцем
село Доње Лохиње — Стражевац (к. 336) — заселак Липа
— Стјепан Поље.
Планом је предвиђено да 9. бригада 23. дивизије и Посавско-требавски партизански одред, са простора Хргови—
Вучковац—Срница—Кереп—Биберово Поље, активним дејством према њемачко-усташком гарнизону у Брчком и четничким снагама око Градачца и на Требави, вежу непријатеља за себе. Такође је активним дејством на простору јужно
од ријеке Спрече, на правцу Какмуж—Карановац—Бољанић према Добоју, требала да садејствује главнина 45. дивизије.
Напад је требао да почне 24. фебруара, у 5 часова.
Тачно у одређено вријеме, отпочео је напад. Снаге 12.
усташко-домобранске дивизије и 3. усташког горског здруга,
у јачини око 4.000 војника, давале су пуна три часа жестоки
отпор на главном положају источно од Грачанице. Тек када
су дијелови 7. бригаде заузели Сиједи Крш и Вис (тт 694) и
дијелом снага продрли кроз село Скакавицу према селу Малешићима, а јединице 14. и 20. бригаде водиле жестоку бор69

Зборник, том 1У/33, д. 129; исто, том У/38, д. 108.

бу за положај Стражба (к. 452) — Стражевац (к. 336), изнад
самог града, усташко-домобранске снаге, изложене снажним
јуришима 14. и 20. бригаде, напустиле су Грачаницу. Око 9
часова, јединице 14. и 20. бригаде ушле су у Грачаницу. Међутим, тек око 10,30 часова, потпуно су овладала насељем,
да би, затим, продужиле да гоне непријатеља према Добоју.
Прихваћене од њемачких снага из Добоја, усташко-домобранске јединице задржале су се на линији положаја од села
Скиповца, преко Горње Бријеснице и Клокотнице, до Лукавице. Јединице 23. дивизије и 20. бригаде 45. дивизије, организовале су положаје десетак километара од Грачанице: 7.
бригада на линији Сиједи Крш (к. 663) — Вис (тт 694); 14.
бригада на линији Хељдовиште (к. 655) — Стијена (к. 485)
— Дебело брдо (к. 695); 20. бригада на простору села Џебе
— Дебело брдо, са истуреним дијеловима у Хаџићима,
Шкреби и Доњој Бријесници, укључујући и комуникацију
Грачаница — Добој.
Приликом повлачења из Грачанице, усташе и домобрани оставили су своје магацине са храном, војном опремом и
оружјем, једну локомотиву са 19 вагона, као и неоштећене
телефонске везе.
Укупни губици усташа и домобрана у борбама за Грачаницу, од 15. до 26. фебруара, били су 52 мртва, 240 рањених
и 26 заробљених, док су 7, 14. и 20. бригада имале_31 погинулог, 165 рањених, једног заробљеног и три нестала борца.
Изгубљен је и један пушкомитраљез. 7 0
Истовремено су, у циљу садејства 7. и 14. бригади 23.
дивизије и 20. бригади 45. дивизије, у борбама код Грачанице и њиховог обезбјеђења од напада непријатеља из правца
Брчко-Градачац, као и четника са простора Требаве, извршиле напад и јединице 9. бригаде, са простора Биберово Поље — Доборовци, на четничке и усташко-домобранске снаге
које су се налазиле у рејону села Џакуле. При томе је 9.
бригада успјела да очисти тај простор од удружених четничко-усташко-домобранских снага, натјеравши их да се повлаче према селима Горњој Међеђи и Горњој Зелињи.
7(1

А В И И . к. 1074, рег.бр. 27/9; Зборник, том 1У/33, д. 129 и
143; Исто, том У/38, д. 108.

Двадесет четвртог фебруара, у поподневним часовима,
почео је напад 3. батаљона 7. бригаде на усташку посаду у
тврђави Сокол кули 71 , на путу Грачаница—Брчко. Оштре
борбе су вођене пуна два дана. У тврђави се било забариКадирало четрдесетак окоријелих усташа, са стожерником
злогласним Ибрахимом Прохићем на челу. Шири простор
око куле, 3. батаљон 7. бригаде је ослободио, 24. фебруара,
у преподневним часовима, али тврђаву није. Тврђава се налазила на узвишици стрмих, скоро окомитих, страна, у непосредној околини брисаног простора, веома прегледних нагиба и непосредне околине, па јој је прилаз био веома тежак.
Сваки јуриш бораца био би стопостотно погибељан. Ни са
употребом већег броја минобацача, митраљеза и расположивог противтенковског топа 45 т т , није се могла освојити. Неопходно је било употријебити противтенковске топове веће пробојне моћи. На неколико позива штаба 3. батаљона и Мише Мартиновића, замјеника команданта 7. бригаде, чак и уз помоћ хоџе Абдулаха Диздаревића, који је са
посадом куле и раније био у контакту, усташе се нијесу одазивале позиву за предају. Тек када је употријебљен топ
„ З И С " 76 тт 2. артиљеријске бригаде и кула погођена са
неколико граната, које су разбиле зидове, посада Сокол куле је истакла бијелу заставу и предала се. Заробљено је 36
усташа са Ибрахимом Прохићем на челу, а тројица усташа
су погинула од дејства противтенковског топа. Заплијењено
је: један минобацач 81 шш са 50 мина, један тешки митраљез
са 2.000 метака, један пушкомитраљез са 1.000 метака, 31
пушка са 7.000 метака, један револвер, 10 ручних бомби, два
телефона, са три километра кабла, један сат будилник, 10
ћебади, пет шаторских крила, 10 пари нових одијела, 15 пари нових цокула, 15 војничких торби, један већи и два мања
казана за кување хране, 200 килограма пшеничног и 200 кг
кукурузног брашна, и друго.
71

Сокол кула потиче из друге половине 11. вијека и налази
се на шестом километру сјеверно од Грачанице, лијево од комуникације Грачаница-Брчко. Изграђена је од опека, са зидовима 60—
70 сантиметара дебљине и пушкарницама на свим зидовима. Њена
унутрашњост је око 310 гп2, те се у њу могло смјестити око 50
људи са комплетном ратном опремом, наоружањем и животним намирницама за дуже вријеме.

Двадесет петог фебруара, послије заузимања Грачанице, јединице 23. дивизије заузеле су нови распоред. Четрнаеста бригада, ојачана једном батеријом минобацача 120 тш
2. артиљеријске бригаде, са 1. и 2. батаљоном, посјела је
простор села Малешићи и затворила правац из долине Босне према Грачаници, а са 3. и 4. батаљоном простор села
Брђане, Прњавор и Бијели Поток, према четницима који су
се налазили у селима Сјеници и Живковићима. 72 Активност
јединица 14. бригаде на новом простору одвијала се, углавном, у извиђању мањих снага према четничким положајима.
Слободно вријеме јединице су користиле за одмор и сређивање. Одржавани су партијски састанци на којима је оцјењивано понашање чланова КПЈ у борби и ван ње и указивано
на евентуалне недостатке. На четним радним састанцима говорило се о искуствима из борби, дисциплини и, уопште, о
понашању бораца и критиковане слабости појединаца. Ука-

Груиа бораца 7. бригаде 23. дивизије са омладинцима активистима Грачанице по ослобођењу града 24. фебруара 1945. године.

зивано је и на превише трошења муниције у борби. На
штапским састанцима са командама чета и штабова батаљона, анализиране су добре и лоше стране борбених дејстава,
критички сагледаван рад руковођења и командовања и извлачена су искуства за наредна дејства.
До 26. фебруара, 3. батаљон 7. бригаде се налазио у
блокади тврђаве куле Сокол, а главнина Бригаде у рејону
села Скакавица, са истуреним дијеловима на положају Главица (к. 622) — Сиједи крш (к. 663) — Вис (тт. 694). На
овом простору, јединице 7. бригаде су имале честе сукобе и
са четницима. Напади и противнапади обеју противничких
страна трајали су и по неколико часова, као на примјер, код
села Топаловића или села Росића. Најжешћа борба је вођена на положају Скиповац—Читлук—Студенац—Кланац, који су јединице 7. бригаде, тек након тридесеточасовног жестоког окршаја, успјеле да освоје. У току ових борби, према
обавјештењу Штаба 7. бригаде, губици непријатеља били су
34 погинула, око 90 рањених и један заробљени четник, а
губици 7. бригаде 6 мртвих, 14 рањених и 2 нестала борца. 73
Јединице 9. бригаде налазиле су се на простору ОкићиАлићи-Трновци и у Прекобрду одакле су контролисале и
обезбјеђивале правац Срнице—Брчко и правац према Градачцу и Требави.
*

*

*

Опште неуспјехе њемачких снага на ратишту Босне и
Херцеговине, у првој половини фебруара 1945 — губитак
Мостара, кога су јединице 8. корпуса и 29. дивизије 2. корпуса НОВЈ ослободиле 14. фебруара, повлачење њемачке 369.
легионарске дивизије према сјеверу, као и потискивање 181.
пјешадијске дивизије са простора Вишеград—Горажде, према Сарајеву — њемачка Врховна команда Вермахта је оцијенила као погоршање стања својих позиција на Сремском
фронту и као још неугодније стање Групе армија „Е" на простору Босне. 74 То је и био разлог, да Врховна команда Вер73
74

и 155.

А В И И , к. 1070, рег.бр. 1—57/5 и 1—58/5.
Зборник, том 1У/33, д. 25, 69, 79, 85, 86, 102, 110, 136, 152

махта стави на располагање команданту Групе армије „Е"
нове четири комплетне дивизије и дијелове неких других дивизија: 7. СС дивизију „Принц Еуген", која је иначе била
предвиђена за противофанзивну операцију против совјетских снага у јужној Мађарској, 22. и 181. пјешадијску и 369.
легионарску дивизију, затим дијелове 117. ловачке дивизије,
борбену групу „Гајгер" и борбену групу „Скендербег". Двадесет другу пјешадијску дивизију, борбену групу „Скендербег" и дијелове Руског заштитног корпуса, команда Вермахта оријентисала је на простор Брчко—Бијељина, са циљем
да обезбјеђују десни бок њемачких снага на Сремском фронту. 75
Почетком марта 1945, Њемци су у рејону Добоја имали
штаб дивизије „Штефан", борбену групу „Гајгер", 2. батаљон 14. пука и Допунски батаљон, 7. СС дивизије „Принц
Еуген", са 11 топова и 14 противавионских митраљеза.
Поред њемачких јединица, у сјеверном дијелу источне
Босне, налазиле су се и доста јаке јединице НДХ, као и четничке снаге Драже Михаиловића, на које је командовање
Вермахта озбиљно рачунало. На подручју Брчког се налазила 12. усташко-домобранска дивизија и штаб 3. усташког
горског здруга са својим јединицама, а у Босанском Шамцу
6. усташко-домобранска бојна са још двије неидентификоване усташке бојне и једном бојном 3. усташког горског здруга, која је раније била као посада у Грачаници.
У Добоју се налазио штаб 15. усташко-домобранске дивизије, а у Босанском Броду штаб 16. усташко-домобранског здруга. Јединице ових штабова, јачине око 1.000 усташа
и домобрана, биле су распоређене на обезбјеђењу комуникације од Маглаја до Брода. 76
Источно од Добоја, према Грачаници, на линији село
Клокотница—село Церићи—село Чамџићи, налазиле су се
14. и 25. бојна 15. усташко-домобранске дивизије, јачине око
1.500 усташа, као и 3, 5. и 9. бојна 3. усташког горског здруга, јачине око 1.500 зеленокадроваца. Од ових снага најборбенија и за борбу најоспособљенија је била 14. усташка бој75
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на, јачине око 400 усташа, док су зеленокадровци били слабије борбености. Отуда је код њих дезертерство 4 била честа
појава. Тако је од ослобођења Грачанице, 24. фебруара, па
до 7. марта, дезертирало око 500 зеленокадроваца. Њихово
даље јаче осипање спријечавале су усташке јединице на тај
начин, што су зеленокадровце држали између својих јединица. Зеленокадровци су, иначе, били слабије наоружани и без
тешког пјешадијског оружја. 77 *
У Модричи се налазило око 150 зеленокадроваца и нешто четника, а по селима на простору Брчко—Грачаница—
Модрича—Шамац — нешто усташа и зеленокадроваца. На
простору Доњи и Горњи Жабар—Градачац, било је око 800
четника, међу којима и нешто избјеглица из Србије. У углу
између ријека Спрече и Босне, на Главици (к.283), код села
Липца, налазило се око 20 њемачких војника са једним топом; јужно од Липца до села Стријежнице око 350—400 четника, и у селу Трбуку око 100 Њемаца.
Са овако груписаним њемачким и квислиншким снагама, врховно командовање Вермахта је сматрало да ће успјети обезбиједити несметано извлачење преосталих снага Групе армија „Е" са ширег простора Сарајева и сјевероисточне
Босне — према сјеверу.
У то вријеме, испред снага 14. корпуса НОВЈ налазиле
су се слиједеће четничке снаге: група корпуса на простору
Градачац—Срнице; Гардијски, Расинско-топлички и Тимочко-крајински корпус у Требави и на ширем простору Грачанице; Јужноморавски, Авалски, Ваљевски, Млавски, Златиборски и Церски корпус, затим група црногорских четника
и двије требавске бригаде. Укупна јачина четничких снага
на фронту према јединицама 14. корпуса била је преко 5.200
људи. Поред тога, на простору заћадно од Грачанице у селима Лукавици, Доњој и Горњој Палежници и Сјенини, била
је главнина црногорских четничких снага тзв. Црногорска
армија и извјестан број требавских четника.
Под притиском јединица 14. корпуса, снаге тзв. Црногорске армије, са простора Требаве, почеле су, у другој половини фебруара 1945, да се пребацују на западну обалу ријеке Босне, у рејон села Руданке, сјеверно од Добоја. Оне су
77
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се, до 10. марта, размјестиле на простору брдовитог предјела Вучјака у селима Глоговици, Трњанима, Мајевици. До
половине марта, Корпус горске гарде, као и Расинско-топлички корпус са Дражом Михаиловићем, прешли су Босну
и смјестили се у рејон села Подновља, а четничка Врховна
команда, са члановима Централног националног комитета,
у селуДугом Пољу. И главнина србијанских четника, ноћу,
уочи 13. марта, пребацила се на западну обалу ријеке Босне,
тако да су се на Требави и Мајевици и даље задржали само
остаци требавских и мајевичких четника. 78
Црногорски и србијански четници су били добро наоружани аутоматским оружјем, док су тешког оруђа имали мало. Од Њемаца су били добили извјесну количину муниције.
Доста су били деморалисани због жртава у борби са јединицама 14. корпуса, а посебно услијед безнађа у коме су се
нашли, не вјерујући својим старјешинама да ће се њихово
стање поправити. Због тога су била и све чешћа и све бројнија дезертерства из јединица и стријељања осумњичених за
предају.
С обзиром да су операције дијелова 2. армије против
њемачких снага у долини ријеке Дрине, крајем фебруара,
углавном, биле завршене, створени су услови да се 2. армија
више ангажује према долини ријеке Босне, са циљем да
спријечи извлачење снага њемачке Групе армија „Е" комуникацијом Добој—Брод, на сјевер. Због тога је, крајем фебруара, Штаб 2. армије груписао своје јединице по слиједећем: 17. и 28. дивизију и даље је задржао на простору
Брчко—Бијељина, 25. дивизију у Посавини и на простору
Требаве, а 23. дивизију сјеверно и западно од Грачанице и
на правцу Грачаница—Срнице. Источно од 23. дивизије налазио се 1. батаљон 1. бригаде 4. дивизије КНОЈ-а, а лијево,
у долини ријеке Спрече, 45. дивизија 3. корпуса; 27. и 38.
дивизија упућене су, преко Власенице, према Романији и Сарајеву. 79
До 7. марта 1945, јединице 23. дивизије су биле у свакодневним сукобима са црногорским и србијанским четници78
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ма на простору Требаве и Градачца, а повремено и са усташко-домобранским и зеленокадровским снагама око Добоја.
И ггоред тешкоћа, црногорски и србијански четници су били
СБе агресивнији, а циљ њиховог напада на јединице 23. дивизије био је да омогуће несметано пребацивање четничке Врховне команде и Централног националног комитета на простор западно од ријеке Босне, а затим и сопствено извлачење на лијеву страну ове ријеке.
У тим сукобима, од краја фебруара до 7. марта, јединице 23. дивизије свакодневно су тјерале четнике да се повлаче
према сјеверу, на простор Требаве и Градачца. Том приликом су претрпјели и озбиљне губитке: 227 погинулих, 468
рањених и седам заробљених четника. На простору села
Прњавора и Лукавице, 28. фебруара, 14. бригади се предало
и 14 зеленокадроваца. Истовремено су укупни губици јединица 23. дивизије износили: 21 погинуо, 110 рањених и 2 нестала борца.
*

*

*

Да би ликвидирао четничке и друге снаге непријатеља
на простору Требаве, а према наређењу Штаба 2. армије,
Штаб 14. корпуса је, 7. марта 1945, донио слиједећу одлуку:
главнином снага извршити продор преко Требаве према ријеци Босни, а крилним снагама са сјевера и југа обухватити
четничке снаге на простору Требаве и спријечити њихово
извлачење према ријеци Босни, а затим, стезањем обруча,
потпуно ликвидирати њихове снаге. Задатак се морао извршити стезањем обруча око четника, уз истовремено привезивање усташко-домобранских снага на сектору Добоја, да
би се спријечило њихово садејство. У духу такве одлуке,
формиране су три групе и постављени им задаци, и то:
сјеверна група, састава 25. дивизија, под командом команданта пуковника Рајка Танасковића и политичког комесара Милојице Пантелића, да напада са простора Бијела—
Церик—Хргови, основним правцем Бијела—Турић—Муслиманске и Католичке Леденице—Скугрић, а затим да скрене
на југ према Копривни, ради спријечавања повлачења четничких снага преко ријеке Босне;

централна група, састава 45. дивизија, под командом
политичког комесара Сава Вукчевића и начелника штаба
Милана Аврамовића 80 , да наноси удар са простора Срнице—
Јеловче Село, основним правцем Плоча (тт 450) — Тадића
брдо (к. 459), а затим са линије Толиса—Брекиње—Клупе—Зелињско брдо—Вис (к. 536), да се повеже са јединицама сјеверне и јужне групе у циљу уништења блокираних четничких снага; и
јужна група, састава 23. дивизија, под командом команданта пуковника Миладина Ивановића и политичког комесара потпуковника Војина Поповића, са простора Малешићи—Топаловићи—Брђани, 7. марта са двије бригаде да изврши пробој непријатељских положаја Брезик (к. 481) — Зољин вис (к. 521) — Делић брдо (к. 599) — Лукавица, а затим
са линије Брдо (к. 396) — Сјенина (к. 366) — Осјечани—Кожухе—Градина, да спријечи извлачење непријатеља преко
ријеке Босне и да га, са осталим снагама 14. корпуса, уништи.
Међутим, слиједећег дана, 8. марта, одустало се од ове
операције, пошто се већина четничких снага са простора
Требаве већ била пребацила на западну обалу ријеке Босне,
а остале су се припремале да то исто учине што прије. Оне
су то успјеле постићи, прије него што су јединице 14. корпуса до њих и стигле.
Деветог марта, по наређењу Штаба 14. корпуса, 23. дивизија је повучена у резерву Штаба Корпуса, као и на одмор
и сређивање, послије 130 дана готово непрекидних борби и
покрета. Дивизија се размјестила на простору сјеверно и
јужно од ријеке Спрече, и то: 7. бригада јужно од Спрече у
селима Сочковцу, Какмужу и Босанском Петровом Селу, са
Штабом Бригаде у засеоку Авдићи; 9. бригада, такође, јужно од Спрече у селима Порјечини, Ступарима и Кртову, са
Штабом Бригаде у Кртову; 14. бригада сјеверно од Спрече,
на простору села Доње Ораховице, Миричине и Гнојнице,
са Штабом Бригаде у Каменици. Штаб 23. дивизије и дивизијска болница смјештени су у Босанском Петровом Селу. 81
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На новом простору, у јединицама 23. дивизије извршене
су извјесне кадровске промјене. Начелник штаба 14. бригаде
Миливоје Дрљевић, прекомандован је за команданта 1. батаљона 1. бригаде 4. дивизије КНОЈ-а, а Ненад Недић за помоћника обавјештајног официра тог батаљона. Дванаестог
марта, на војно школовање у Београд упућени су Војин Јовановић и Мишо Мартиновић, командант и замјеник команданта 7. бригаде, и Јован Митић, командант 14. бригаде. На
ово школовање је упућен и извјестан број командира и политичких комесара чета и командира и политичких делегата
водова из свих јединица Дивизије.
Наредбом Штаба 2. армије, бр. 388 и бр. 389, од 18.
марта 1945, у 23. дивизији су постављени: мајор Карло
Грбец, до тада политички комесар 4. батаљона 17. бригаде
28. дивизије, за политичког комесара 9. бригаде; поручник
Јован Лабус, до тада командант официрске школе 14. корпуса, за начелника штаба 9. бригаде; капетан Лука Лековић,
до тада политички комесар 18. бригаде 25. дивизије, за помоћника политичког комесара 9. бригаде. Дотадашњи помоћник политичког комесара 9. бригаде Момчило Вранеш,
стављен је на располагање Штабу 23. дивизије; капетан ЈБубомир Вељић, до тада замјеник команданта 9. бригаде, постављен је за команданта 7. бригаде; капетан Миле Радовић,
до тада замјеник команданта 14. бригаде, постављен је за
команданта 14. бригаде; Драгољуб Мијалковић, до тада интендант дивизије, постављен је за команданта позадине 23.
дивизије, а Никола Стеван за управника ветеринарске амбуланте. 82
Истовремено су, наредбом Штаба 23. дивизије, извршена постављења на упражњена мјеста у штабовима батаљона,
командама чета, у водовима свих бригада, и у приштапским
јединицама Дивизије.
Поред ријешавања кадровских питања, јединице Дивизије су сређивале своје редове. Радило се на хигијенско-санитарним мјерама, одржавани су партијски и четни састанци и
конференције, на којима је сагледавано опште стање и борбена готовост јединица, појединачно и као цјелине. Нарочито је истицана потреба примјерног понашања, како бораца

тако и старјешина, како у борби тако и ван ње. На бригадним и батаљонским конференцијама су изабрани делегати
за оснивачки конгрес Комунистичке партије Србије. Поред
тога, редовно је одржавана политичка и војна настава. Са
борцима је вршена стројева обука, као и јединична и десетична борбена обука; затим обука из наставе гађања, при
чему је нарочита пажња обраћана на утрошак муниције у
борби, која је, углавном, нерационално трошена, свакако и
кривицом старјешина, који нијесу правилно руководили системом ватре својих јединица. Изведена је и показна вјежба
у гађању.
У обуци старјешинског кадра, припремане су и извођене практичне тактичке вјежбе на терену, углавном, на теме
напад и одбрана. У 7. бригади, уз присуство команданта дивизије, изведена је и интерна тактичка вјежба: „Напад чете
на вод у одбрани утврђене зграде и косе на којој се зграда
налази".
Ради практичног увјежбавања старјешина у вођењу изузетних дејстава, у којима старјешине и јединице нијесу имале потребно искуство, Штаб 14. корпуса је организовао, 16.
марта, за старјешине Корпуса, са јединицама'23. дивизије, у
рејону порушеног моста код Миричина, вјежбу: „Форсирање
ријеке и ширење мостобрана". Вјежбу је припремио и извео
штаб 4. батаљона 14. бригаде, са командантом Миланом
Кајсом на челу, уз помоћ оперативног дијела Штаба 23. дивизије, с тим што су двије чете 9. бригаде, на простору Босанског Петровог Села, „разигравале" непријатеља у одбрани лијеве обале ријеке Спрече. Поред старјешина 23. дивизије, закључно са командирима водова, вјежби су присуствовали: командант и начелник штаба 2. армије, генерал-лајтнант Коча Поповић и генерал-мајор Љубо Вучковић, политички комесар 2. армије, пуковник Блажо Ломпар, затим
командант и политички комесар 14. корпуса, Радивоје Јовановић Брадоња и Ђуро Лончаревић, пуковник Рајко Танасковић, командант 25. дивизије, Милан Абрамовић, начелник штаба 45. дивизије. Из Штаба 23. дивизије присуствовали су: командант дивизије, пуковник Миладин Ивановић, политички комесар, потпуковник Војин Поповић, начелник
штаба, мајор Новак Кнежевић, и помоћник политичког комесара, мајор Витомир Лазаревић Рутош, као и све старје-

шине бригада и приштапских јединица 23. дивизије, закључно са командирима водова. 83
Једанаестог марта, 9. бригада је прославила своју прву
годишњицу. У име Штаба Дивизије смотру бригаде у Миричини, извршио је политички комесар дивизије, потпуковник
Војин Поповић, у пратњи команданта 9. бригаде, мајора Јована Кецмана.
Тих дана, на простору Тузле гостовали су Београдско
Народно позориште, хор Повереништва народне одбране
Југославије и оркестар Генералштаба Југословенске армије 84 , који су својим учешћем увеличали скромну прославу 9.
бригаде, дајући неколико приредби. Екипа Народног позоришта, у којој су били и врсни глумци Љубиша Јовановић и
Љубинка Бобић, између осталог, извела је и позоришни комад на тему отаџбинског рата Совјетског Савеза, која је
третирала издајство народа, због служења њемачким нацистима.
Умјетничке екипе из Београда су извеле и неколико
приредби у јединицама 7. и 14. бригаде. И културна екипа
23. дивизије, такоће је, за све вријеме боравка Дивизије на
одмору, давала приредбе за јединице бригада. 85
Поводом 8. марта, Дана жена, у Тузли је Окружни комитет КПЈ, са секретаром Џемалом Биједићем на челу, организовао митинг, коме су присуствовали и представници
бригада и приштапских јединица 23. дивизије. Између осталих ешелона, на паради су учествовали и слушаоци војног
курса 14. корпуса, као засебан ешелон. Са митинга су предсједник Среског одбора НОФ-а, капетан Мехмедалија Хукић, секретар Мјесног комитета КПЈ, Боса Кнежевић, и се83

Зборник, том Х1/2, д. 20 и 32; А В И И , к. 1074, рег. бр. 39/9.
Првог марта 1945, НОВЈ је преименована у Југословенску
армију (ЈА).
85
Културна екипа 23. дивизије формирана је, половином септембра 1944, по доласку у Дивизију извјесног броја ученика и ученица Учитељске школе у Неготину. Доласком десетак глумаца и
глумица из Народног позоришта у Београду, 20. октобра 1944, глумачка екипа је ојачана. Све вријеме, од свог формирања до краја
рата, она је непрекидно припремала свој хорски и глумачки програм, који је приказиван у јединицама, за вријеме њиховог предаха
од борбених дејстава или покрета, и за мјесно становништво у насељима, гдје су биле дислоциране.
84

Чланови Кулшурне екипе 23. ударне дивизије у ирвој иоловини марша
1945. године у Босанском Петровом Селу.

кретар Градског НО одбора, Милица Јанчић Цесарић, упутили борцима и руководиоцима 23. дивизије поздраве и захвалност за показану храброст и самопријегор у одбрани Тузле, од насртаја Њемаца, усташа и четника. 86
*

*

*

Пошто су јединице 23. и 45. дивизије, 24. фебруара, заузеле Грачаницу, а 25. дивизија, 12. марта, присилила непријатеља да напусти Градачац и, 14. марта, Модричу, снаге 2.
армије су јако угрозиле даље извлачење Групе армија „ Е "
правцем Добој—Брод, према сјеверу. Због тога је Штаб
Групе армија „Е" одлучио, да изврши противнапад и да јединице 2. армије одбаци што даље од долине ријеке Босне и
Саве. Основним правцем Добој—Грачаница—Тузла упућени
су: борбена група „Гајгер" (два батаљона 7. СС дивизије
„Принц Еуген", ојачани батеријом противтенковских топова), око 1.000 усташа и дијелови 15. усташко-домобранске

дивизије; правцем Босански Шамац—Градачац кренуо је
149. пук 117. ловачке дивизије; правцем Брчко—Жабар—
Градачац наступао је 16. пук 22. пјешадијске дивизије, заједно са 5. и 6. бригадом четничког Требавског корпуса и 3.
бојном 12. усташко-домобранске дивизије, и правцем
Брчко—Срнице—Грачаница 47. пук 22. пјешадијске дивизи-

Груиа бораца 7. бригаде 23. дивизије у иоловини марта 1945. године на
политичком семинару кога је организовао и предавач био политички комесар бригаде Милан Чабаркапа.

је, дијелови 117. ловачке дивизије, нешто усташа и четника,
вод тенкова и батерија топова. 87
Осамнаестог и 19. марта, 16. пук 22. пјешадијске дивизије, у садејству 3. бојне 12. усташко-домобранске дивизије
87 Четрдесет седми пук 22. пјешадијске дивизије смијенио је,
у Б р ч к о м , 963. тврђавску бригаду. Половином марта, у Б р ч к о су
стигли и остали дијелови 22. пјешадијске дивизије: 16. пук, 22. извиђачки батаљон, 22. батаљон за везу и штаб 22. дивизије. Пионирски батаљон се смјестио у Новом Брезовом Пољу, а 65. пук се
и даље задржао на простору Бијељине.

и 5. и 6. бригаде Требавског четничког корпуса, успио је да
продре у позадину снага 25. дивизије ЈА, јужно од Градачца,
и да их принуди да се, 20. марта, повуку на шири простор
села Добороваца и Шпионице, са истуреним дијеловима на
линији Врањевац—заселак Капетанова Бина—заселак Тутњевац—село Ујдровићи.
У овој ситуацији, а посебно због покрета борбене групе
„Гајгер" и дијелова 15. усташко-домобранске дивизије из
Добоја према Грачаници, Штаб 2. армије је наредио 23. дивизији да, са једном бригадом, ојача заштиту правца Грачакица—Тузла. За тај задатак одређена је 7. бригада која је
одмах извршила покрет и, у току 20. марта, успјела да своја
два батаљона пребаци сјеверно од ријеке Спрече, на простор Доња Ораховица—Маковци—Турковићи—Омербашићи, а остале снаге да помјери на простор Босанско Петрово
Село—Какмуж, јужно од Спрече, и да их припреми за даљи
покрет. 88
Због притиска борбене групе „Гајгер" и дијелова 15. усташко-домобранске дивизије из Добоја, Штаб 45. дивизије
је, у току ноћи, између 21. и 22. марта, евакуисао Грачаницу, а јединице поставио на простор источно од града, са задатком да затворе правац Грачаница—Тузла. Сјутрадан, 22.
марта, снаге борбене групе „Гајгер" и дијелови 15. усташко-домобранске дивизије су ушле у Грачаницу. 89
У међувремену 9. бригада се пребацила на простор Пурачић—Турија—Пољице и оријентисала се према Завидовићима и Маглају, гдје су се груписале јаче снаге четника и
домобрана.
Због офанзивне активности њемачке 22. пјешадијске
дивизије на правцу Брчко—Градачац и ка Срници, и јединице 14. бригаде су извршиле покрет и, у ноћи, уочи 21. марта.
стигле на простор села Гуште—Тутњевац, у готовости да
интервенишу према Грачаници и Брчком. Бригада је привремено стављена под команду Штаба 25. дивизије, чије су
се јединице налазиле на том простору.
Двадесет првог марта, у 5 часова, 2. батаљон 14. бригаде је стигао пред раскрсницу путева у Срницама и одмах, из
88

А В И И , к. 273, рег. бр. 8/39; Исто, к. 1070, рег. бр. 63/5;
Зборник, том Х1/2, д. 32 и 33.

покрета, напао предње дијелове 16. пјешадијског пука 22.
пјешадијске дивизије и, послије краће борбе, одбацио их до
села Кепера и Вучковца према Градачцу. У међувремену,
дијеловима 16. пука 22. пјешадијске дивизије стигло је појачање (вод тенкова, артиљерија и минобацачи), па су прешли
у снажан противнапад. Дошло је до борбе прса у прса, у
којој је 2. батаљон успио поново да потисне дијелове 16. пука. Том приликом, храбри десетари 2. батаљона Љубомир
Бараћ, Живојин Јовановић и борац Драгиша Андријевић,
ручним бомбама уништили су један њемачки тенк на борбеном положају између Срнице и Вучковца, који је угрожавао
стрељачки строј 2. батаљона. За тај изузетан подвиг, Штаб
23. дивизије, наредбом од 23. марта 1945, одликовао их је. 90
Истовремено се одвијала и жестока борба на простору
источно од Гушта, у којој је 3. батаљон 14. бригаде, и поред
снажног отпора њемачких снага, успио да их, послије вишечасовне оштре борбе, натјера на повлачење правцем Вучковац—заселак Махала—Доњи Хргови.
Међутим, снаге 16. пука 22. пјешадијске дивизије нијесу
одустале од притиска на 2. батаљон 14. бригаде, већ су га и
даље нападале скоро са свих страна. У једном тренутку довеле су га у изузетно тешку ситуацију из које се, уз подршку
Чете пратећих оруђа 14. бригаде, тек, послије вишечасовне
изузетно тешке борбе прса у прса, успио пробити, тако рећи, из окружења, на простор села Топаловићи и Пилиповина, јужно од Срнице. Укупни губици 2. батаљона, у овој драматичној борби, били су велики: 31 погинуо, 33 рањена и
неколико несталих бораца, а од ратног материјала: девет
пушкомитраљеза, 17 аутомата, 6 полуаутоматских пушака и
18 пушака. Батаљон је успио да заплијени један тешки митраљез и да уништи један тенк и један топ. Према оцјени
штаба 2. батаљона, Њемци су имали преко стотину избачених из строја. 91
Истовремено је и 3. батаљон 14. бригаде био принуђен
да се повуче на положаје изнад села Ујдровића и Шпионице,
тако да су њемачке снаге, предвече, 21. марта, стигле на
комуникацију Срнице—Сребреник, на простор села Православне Срнице и Церика, те запосјеле доминантан вис Тер90

Исто, д. 20 и 32.

мановац. Покушај даљег продора, долином ријеке Тиње,
према Сребрнику, одбијен је жестоким противнападом 2. и
3. батаљона 14. бригаде.
У току ноћи, стигао је из Миричине 4. батаљон 14. бригаде и, као резерва Штаба Бригаде, размјестио се у Шпионици. Дијелом снага је нападао њемачке предње дијелове код
села Тутњевца и, том приликом, имао три погинула и 24
рањена борца. 92 Ујутру, око 6 часова, из Доње Ораховице
стигао је у рејон Доборовачког засеока Купреса и 1. батаљон 14. бригаде, гдје је ступио у везу са дијеловима 16.
српске бригаде 25. дивизије, који су се повлачили од Градачца, преко Капетанове Бине, на простор јужно од комуникације Срнице—Грачаница.
Двадесет другог марта, цијела 14. бригада се нашла на
простору Шпионица—Тутњевац—Ујдровићи. Истога дана,
нешто иза 6 часова, настављене су жестоке борбе против
њемачких снага, у којима је често долазило до борбе прса у
прса. Јединице 14. бригаде пружале су снажан отпор, спријечавајући продор њемачких снага према Грачаници и, долином Тиње, према Сребрнику. Непријатељ је задржан снажним отпором, чак и повременим противнападима мањих снага 14. бригаде. То је омогућило да се јединице 25. дивизије,
са простора Добороваца, повуку јужно од комуникације
Срнице—Грачаница, на простор Горња Ораховица—Чеканићи—Доњи и Горњи Морањци. 93
За овако упоран и пожртвован отпор притисцима њемачке 22. пјешадијске дивизије, Штаб 2. армије је, својом
наредбом, похвалио борце и старјешине 14. бригаде, са командантом Милом Радовићем и политичким комесаром Војиславом Дрљачићем на челу. 94
У међувремену је и 7. бригада стигла на простор села
Врановићи—Сладна, гдје су њена три батаљона посјела положај на линији кота 294—кота 307—Бандра—кота 394—
Стражба—Алибеговићи, као и на простору западно од Добороваца до Сиједог Крша, сјеверно од Грачанице.
Батаљонима 7. бригаде је придодата по једна чета Инжењеријског батаљона Дивизије, као испомоћ за стручно
92
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Исто, рег. бр. 45/9.
Зборник, том Х1/2, д. 32 и 33.

утврђивање положаја. У току 22. марта, јединице 7. бригаде
водиле су борбе против мањих усташко-домобранских снага
на правцу Грачаница—Пискавица. Већ сјутрадан, 23. марта,
у 5,30 часова, јаче усташко-домобранске снаге извршиле су
напад на дио положаја Бандра—кота 307. Жестока борба
трајала је читав дан и у њој су положаји неколико пута прелазили из руку у руке. Тек око поноћи, јединице 7. бригаде
су успјеле противнападом да натјерају усташе на повлачење
преко Добороваца, према селу Џакуле.
Том приликом, по извјештају Штаба Бригаде непријатељ је имао 45 мртвих и 97 рањених војника, а јединица 7.
бригаде 23 погинула и 69 рањених бораца. Заплијењен је један пушкомитраљез, један аутомат, 2.500 пушчаних метака,
40 ручних бомби и други ратни материјал. 95
Дотадашњи тајни знаци и ознаке јединица, који су били
на употреби у 2. армији, били су изгубљени и допали непријатељу у руке. Зато су, наређењем Штаба 2. армије, од 22.
марта 1945, прописане нове шифре за кореспонденцију у јединицама 23. дивизије, и то: Штаб 23 дивизије-С, Штаб 7.
бригаде—В, Штаб 9. бригаде—О, Штаб 14. бригаде—Ј,
Штаб 2. артиљеријске бригаде—У. Батаљони су добили назив свога штаба бригаде плус број 1, 2, 3, итд. На примјер,
1. батаљон 7. бригаде—В-1, 2. батаљон 9. бригаде—0-2, 1.
дивизион 2. артиљеријске бригаде У-1, итд. 96
У међувремену, због војне ситуације настале код јединица 7. и 14. бригаде, Штаб 23. дивизије је са простора Пурачић—Турија—Пољице, јужно од Спрече, повукао и 9.
бригаду и ставио је у своју резерву на простор Доња Стража—ЈБенобуд—Доњи Сребрник, јужно од 14. бригаде. Тако
се цијела 23. дивизија оријентисала на спријечавање напада
њемачке 22. пјешадијске дивизије и осталих снага у њеном
саставу, на правцу Брчко—Срнице—Грачаница—Добој.
И наредних дана су настављене жестоке борбе на простору засеока Купреси—Пилиповина—Тутњевац. Двадесет
четвртог марта, примијећено је груписање јачих њемачких
снага на простору села Бијеле, Доњих Хргова и Вучковца,
95
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због чега је Штаб 2. армије упутио 16. српску бригаду 25.
дивизије према њима, с тим да посједне простор села Поточара, Горњих Хргова и Ујдровића. Бригада је привремено
стављена под команду Штаба 23. дивизије.
Тога дана, јединице 23. дивизије (14. и 7. бригада) држале су положаје на линији Шпионица—Топаловићи—Бубањ—
Јошак-—кота 307—Бандра—кота 394—Стражба—кота 472—
кота 504—кота 474. Даље према Грачаници, налазила се 24.
српска бригада 45. дивизије и обезбјеђивала лијево крило и
бок јединица 7. бригаде према Грачаници, њемачкој борбеној групи „Гајгер" и дијеловима 15. усташко-домобранске
дивизије. На том положају, 24. бригада 45. дивизије, као и
јединице 7. бригаде на одсјеку положаја Бандра—кота 307,
до краја марта су водиле, скоро свакодневно, жестоке борбе
у којима је било озбиљних губитака на обије стране. Положаји Бандра, кота 307 и Борике су прелазили по неколико
пута, у току дана, у посјед противничких снага и, тек, 27.
марта, послије снажног противнапада, 7. и 24. бригада су

чврсто стале на ове положаје. У току ових борби, губици
непријатеља су били: 41 погинуо и 110 рањених, а један усташа је заробљен, док су губици 7. бригаде износили 16
мртвих и 56 рањених бораца.
Нови продор 16. пука њемачке 22. пјешадијске дивизије, дијелова 12. усташко-домобранске дивизије и четника са
простора села Бијеле, западним падинама Мајевице према
Сребрнику, 28. марта, као и офанзивна активност 15. усташко-домобранске дивизије и борбене групе „Гајгер", са простора Грачанице, према јединицама 7. и 14. бригаде, довели
су читаву 23. дивизију и 16. бригаду 25. дивизије — а нарочито теже покретне дијелове (болницу са рањеницима, интендантуру, као и јединице 2. артиљеријске бригаде) — у веома
тежак положај, тако рећи, у потпуно окружење, с обзиром
да се, са јужне стране, налазила ријека Спреча као озбиљна
препрека. Тим продором њемачко-усташких снага, 7. и 14.
бригада — на положају Шпионица—Бандра—Стражба и даље према Грачаници — нашле су се исувише истурене, односно уклињене у борбени распоред непријатеља.
Због тога су штабови 7. и 14. бригаде предлагали Штабу Дивизије, да се њихове јединице повуку јужније, на линију Грачаница—Сребрник, односно Чеканићи—Фалешићи,
ради скраћивања линије положаја и избјегавања њиховог изразитог увлачења у њемачко-усташки борбени распоред.
Међутим, Штаб Дивизије се није сложио с овим приједлогом, сматрајући да је циљ њемачко-усташке офанзивне активности само одбацивање јединица 14. корпуса, а посебно
23. дивизије и 16. бригаде 25. дивизије, што јужније од друмске комуникације Брчко—Срнице—Грачаница; затим, да је
тај напад кратког даха, који ће ускоро бити разбијен, а Њемци и усташе принуђени да се повуку.
Ради безбиједности болнице и позадинских јединица,
Штаб Дивизије је наредио евакуацију дивизијске болнице са
рањеницима и дивизијске интендантуре из села Рапатнице у
Миричину. Истовремено је наређено Штабу 9. бригаде, да
из рејона Доњег Сребрника хитно упути свој 4. батаљон на
брдо Лепик (к. 736), у сусрет њемачкој лијевој колони, која
је наступала од Бијеле. Истога дана, послије кратке, али жестоке, борбе, 4. батаљон 9. бригаде је био одбачен у полазни рејон, а њемачка колона је продужила продором према
селу Куге, гдје ју је дочекао 1. батаљон 9. бригаде, против-

нападом из рејона Доње Страже. У помоћ 1. батаљону 9.
бригаде, хитно је упућена и Чета пратећих оруђа 14. бригаде. Ради ојачања овог дијела фронта, 29. марта, у јутарњим
часовима, 1. батаљон 14. бригаде и 2. батаљон 7. бригаде
пребачени су у село Рапатницу, у резерву Штаба Дивизије.
Ту се, на командном мјесту команданта 23. дивизије, налазио и командант 2. армије генерал-лајтнант Коча Поповић.
У току овог дана, 25. дивизија, без 16. српске бригаде,
због замора јединица, повучена је на простор Лисовићи—
Пурачић—Миричина, ради сређивања и одмора, а уједно да
буде и резерва Штаба 14. корпуса, односно Штаба 2. армије.
На активност њемачко-усташких снага, Штаб 2. армије,
такође, одмах је реаговао тако што је упутио четири батањона 28. дивизије из рејона села Челича, правцем село Муслиманска Маоча—село Маоча Каравлашка, према њемачкој лијевој колони, а из резерве Штаба 2. армије, са простора Тузле, 2. крајишку бригаду 17. дивизије, преко Мајевице,
да садејствује јединицама 23. дивизије на простору Сребрник—Куге. 97
Жестоке борбе 9. и 14. бригаде 23. дивизије и 16. бригаде 25. дивизије на простору Куге—Сребрник—Шпионица,
као и 7. бригаде 23. дивизије на правцу Срнице—Доборовци—Сокол и даље према Грачаници, на положајима дијелова 45. дивизије, настављене су све до 5. априла 1945.
Двадесет деветог марта, у поподневним часовима, авијација ЈА жестоко је напала њемачке резерве на простору
Бијела—Горња Брка—Бршко. Нанијела им је озбиљне губитке, нарочито у ратном материјалу, а потом је митраљирала њемачке снаге у селима Вучковцу, Срници и Доњим
Хрговима. Ови напади авијације ЈА позитивно су психолошки и морално утицали на борце 23. дивизије и 16. бригаде
25. дивизије. Овога дана, на Зуберовом брду, источно од
Шпионице, смртно је рањен Козарчанин Мирко Зец, командант 16. бригаде 25. дивизије.
У току 29. и 30. марта, на читавом фронту 23. дивизије
— као и на положајима дијелова 28. дивизије и 2. крајишке
бригаде 17. дивизије — и даље су вођене тешке борбе у којима су обје стране, тако рећи, сваког часа, вршиле нападе
97
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и противнападе. Положаји еу често прелазили у власништво
час једних, час других. Губици на обје стране су били осјетни. Том приликом, 1. батаљон 9. бригаде, уз подршку Чете
пратећих оруђа 14. бригаде, успио је да натјера њемачке
снаге, код села Куге, на узмицање. И 14. бригада је, на простору Тутњевац—Шнионица—Зуберово брдо, принудила
њемачке снаге да пријеђу у одбрану.
У ноћи, између 30. и 31. марта, јединице 23. дивизије и
дијелови 28. дивизије и 2. крајишка бригада 17. дивизије,
преузели су иницијативу. Већ 31. марта, 1. батаљон 9. бригаде је заузео село Куге, а 2. крајишка бригада, у садејству
дијелова 9. бригаде 23. дивизије, успјела је да овлада Сребрником. У жестокој борби, код Сребрника, дијеловима 9.
бригаде нанијети су осјетни губици: 52 погинула, 115 рањених и 6 несталих бораца. Само у борби на Голом брду (к.
719), Бригада је имала 70 рањених и 42 погинула борца, међу којима и Петра Аџића, политичког комесара 3. батаљона. У борби на Голом брду нарочито се истакао Чирјано
Паскале, командир вода 3. батаљона 9. бригаде. 98
Истовремено су јединице 14. бригаде успјеле да потисну
њемачке снаге на сјевер, према комуникацији Брчко—Срнице—Грачаница, односно на простор Православна Шпионица—Ујдровићи—Перићи. Због замора и исцрпљености, јединице 16. бригаде 25. дивизије извучене су из борбе и постављене на простор села Лисовића, на одмор и сређивање, а
убачени су у борбу дијелови 9. бригаде 23. дивизије на простор Радићи—Зуберово брдо.
У току 1. и 2. априла, Штаб 2. армије је повукао батаљоне 28. дивизије и 2. крајишку бригаду 17. дивизије у састав својих дивизија, тако да су јединице 23. дивизије остале
саме да се боре на ширем простору Шпионица—Срнице и на
правцу према Грачаници.
98
Чирјано Паскале, Италијан, родом из Калабрије, као њемачки заробљеник 1. маја 1944. побјегао из Ниша и прикључио се јединицама 9. бригаде. Својом храброшћу и веселим темпераментом одушевљавао је борце 9. бригаде. Потпуно се саживио са југословенским
партизанима и храбро и несебично борио за углед 9. бригаде, те је
најчешће говорио: „Ја сам Тимочанин, порко дио". Рат је преживио
и као официр ЈА, у августу 1945, упућен је на опоравак на Блед, гдје
се, по неким обавјештењима, утопио у језеру.

Трећег априла, предњи дијелови њемачке 22. пјешадијске дивизије, упадајући са простора Срнице—Биберово Поље, послије тешке борбе против дијелова 14. и 7. бригаде,
код Капетанове Бине и Купреса, успјели су тенковима да
продру до источног дијела Добороваца, гдје су се развиле
изузетно тешке борбе, нарочито на положају Врањевац и
на линији Бандра—Стражба."
Тако се, продором снага ојачане њемачке 22. пјешадијске дивизије у село Доборовце, тежиште оштрих борби пренијело на положај Бандра—Стражба. Због тога је Штаб 23.
дивизије, 4. априла, у раним јутарњим часовима, са одсјека
Православна Шпионица—Перићи пребацио 9. бригаду на
лијево крило 7. бригаде, на простор Стражба—кота 450—
кота 505, према Хаџићима и Прекобрду. 100 Уједно је Штаб
Дивизије издао наређење за општи противнапад на снаге њемачке 22. пјешадијске и 12. усташко-домобранске дивизије.
Противнапад је почео, 5. априла, у 5 часова, на читавом дијелу фронта од Срнице преко Добороваца, Бандре, Стражбе, и даље све до Сокола. Претходно је артиљерија 2. артиљеријске бригаде извршила успјешну ватру по непријатељским положајима, центрима везе и командним мјестима.
Од самог почетка противнапада, развила се жестока борба,
посебно и изузетно на положају Бандра—Стражба. Противничке снаге нијесу попуштале. Јуриши и противјуриши су се
смјењивали сваког часа. На Стражби, поред многих бораца,
тешко су рањени: Бошко Адамовић, командант 2. батаљона, и Драгиша Радуловић, командант 3. батаљона 7. бригаде, а на Бандри, Јелисавац, командант 1. батаљона. Команду
над батаљоном преузео је његов замјеник Зејнел Суљевић
и повео га на јуриш. И он је пао смртно погођен. 101
Износећи из ровова на Бандри тешко рањене српске
борце свог батаљона Драгослава Панића и Лазара Петровића.
За упорно држање положаја на правцу Срнице—Грачаница — Бандра—Стражба од 23. марта до 5. априла, Штаб
II Армије, упутио је писмену похвалу свим борцима и старјешинама 7. српске Бригаде.
99
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И у овој борби, као и више пута раније, јединице 7. и
9. бригаде су показале изузетну упорност, одбијајући сулуде

Борбе 23. ударне дивилије са 22. њемачком ловачком дивилијом ирвих
дана априла 1945. године на релацији Брчко—Грачаница, на простору с.
Доборовци:
Стражба—Бандра—Купресци.

јурише њемачких војника и уеташа. У касним поподневним
часовима, 5. априла, њемачке снаге, потпомогнуте тенковима, успјеле су да се пробију правцем Сокол — Грачаница.
Затим су, уз јак притисак јединица 7. и 9. бригаде, продужиле са извлачењем. Сјутрадан, 6. априла, ујутру, јединице 7.
и 9. бригаде су наставиле да гоне непријатеља.
У међувремену, због јаког напада јединица 14. бригаде
на сектору Срнице—Гуште и дијелова 7. бригаде из рејона
Капетанове Бине, њемачки 65. пук, као заштитница главнине 22. пјешадијске дивизије, није успио да се повуче са простора Бијела—Срнице за главнином своје дивизије и био је
принуђен да одступа, преко Градачца и Модриче, према
Дервенти. Са 65. пјешадијским пуком су се повукли и тешко
покретни дијелови дивизије. 102
Јединице 14. бригаде посјеле су раскрсницу путева
Срнице, одакле су, 6. априла, продужиле да гоне њемачке
снаге правцем Срнице—Градачац, све до Вучковца, Керепа
и Доње Међеђе. У поподневним часовима, 6. априла, по наређењу Штаба 23. дивизије, 14. бригада се прикупила на
простору Добороваца.
Тако су завршене вишедневне борбе јединица 23. дивизије против ојачане њемачке 22. пјешадијске и дијелова 12.
и 15. усташко-домобранске дивизије. У овим тешким борбама, које су трајале од 28. марта до 5. априла, на простору
Сребрник—Шпионица—Срнице—Доборовци и даље на
правцу према Грачаници, губици њемачке 22. пјешадијске и
12. и 15. усташко-домобранске дивизије били су 366 мртвих
и око 780 рањених војника и официра, док су губици јединица 23. дивизије били око 300 погинулих, око 700 рањених и
16 несталих бораца. Само 5. априла, на положају Бандра—
Стражба, 7. бригада је имала 35 мртвих и 91 рањеног борца
и старјешину. 103 Због тога су органи санитетске службе Дивизије — од четних болничарки, батаљонских превијалишта,
бригадних болница до дивизијске хируршке екипе — и дању
и ноћу, били у непрекидној активности и максималном залагању и пожртвовању. О томе примјер Видосаве Митровић,
болничарке 2. чете 4. батаљона 7. бригаде речито говори.
102
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Ова храбра болничарка у својим сјећањима на те борбе, које
су јој остале у неизбрисивој успомени, поред осталог, каже:
„У борби на простору Капетанова Бина—Купреси, 4.
априла, погинуо је пушкомитраљезац 2. чете 2. батаљона а
његов помоћник тешко рањен. Да га не би Немци и усташе
мрцварили узела сам тешко рањеног помоћника пушкомитраљесца испод руке, а његов пушкомитраљез обесила о лево раме. Са тешком муком и великим напором, често посрћући и падајући, довукла сам га до батаљонског превијалишта, где су мене и рањенога друга наши другови прихватили. Тек ту сам осетила болове у лакту десне руке у коју сам
била рањена, док сам спасавала рањеног друга". 104
Овај случај самоиницијативног спасавања рањеног друга, није био усамљен. Напротив, таквих случајева било је на
сваком кораку. Неретко спасиоци су то плаћали и сопственим животом.
Залагање начелника санитета Дивизије и управника дивизијске болнице Бориса Пирошкова, затим љекара Бориса
Мратинковића, Милана Врањицана, Радивоја Николића и
других, управо цјелокупног болничког особља дивизијске
болнице, било је беспрекорно. Они су се максимално трудили да успјешно обаве и најтеже интервенције код рањених
бораца и старјешина и да их што прије оспособе за борбену
јединицу.
За изузетно залагање и беспријекорну стручну бригу о
рањеним борцима, наредбом Штаба 23. дивизије од 5. априла 1945, похваљено је слиједеће особље хируршке екипе Дивизије: др Милан Врањицан, др Радивоје Николић, студент
медицине Здравко Тодоровић, болничар Никодије Пинтеровић и кувар Будо Јурај. 105
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Убрзо је Видину руку захватила гас-гангрена, те је хитно
упућена у болницу у Тузлу, а потом у Шабац, гдје јој је хирург
Мезић, борац грађанског рата у Шпанији, 11. 4. 1945. ампутирао
руку. Вида Митровић, послије рата удата Миленковић је живела у
Параћину, као 100% инвалид, умрла 1992. год. Иначе, њеног оца
Станислава, Њемци, су на брду Бубањ код Ниша, 1942. стријељали, а два брата интернирали у Њемачку.
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*
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И у најтежим окршајима, нарочито на истакнутим положајима на простору Сребрник—Голо брдо—Срнице—Капетанова Бина—Купреси—Бандра—Сражба и другим, и поред великог броја бораца и старјешина избачених из строја,
борбени морал људства и организованости јединица 23. дивизије нијесу опали. Напротив, као да су се јединице и појединци такмичили, насртали су на њемачко-усташке снаге
и разбијали њихове нападе. Свакако, да је и то био један од
узрока великог броја бораца и старјешина избачених из
строја, али је истовремено и верификација њиховог високог
борбеног морала и оданости борби за слободу, као и организационе сређености и повезаности јединица, које су успјешно ријешавале одређене задатке. Сналажљивост руководећег кадра — од командира водова и команди чета, па до
штабова батаљона и бригада, чак и појединих десетара и
бораца — била је стално присутна. Маневар јединица, чак и
нижих, непрекидно је коришћен што је непријатељским снагама задавао велике тешкоће. Тактичка повезаност и садејство јединица не само унутар бригаде, него и јединица међу
бригадама, била је добро организована и ефикасна, што је
дало врло позитивне резултате.
У то вријеме, од друге половине јануара, па до краја
марта 1945, поред свакодневних окршаја са јаким њемачким
и квислиншким снагама, на борце 23. дивизије тешко се био
окомио и пјегави тифус, који је, поред свих превентивних
профилактичких и других мјера, из борбеног строја избацио
велики број бораца и старјешина. Нема података о броју
обољелих у читавој Дивизији, а мало има података о броју
оних који су подлегли тој опакој болести. Међутим, према
броју од око 120 бораца 7. бригаде, који су у овом времену
подлегли тој болести, може се претпоставити да је у читавој
Дивизији било око 500 бораца који су на тај начин завршили
свој живот.
Јединице Дивизије, као и санитетско особље, улагали
су максимум труда у примењивању превентивних, профилактичких и других мјера — парење одијела и рубља у врелој
води, шишање косе, лична хигијена, љекарске интервенције,
љекови, инјекције — како на спријечавању ширења болести,

тако и на што бржем оздрављењу и опоравку обољелих и
њихово поновно укључење у борбене јединице. Међутим, и
поред таквог залагања, стамбени услови на простору на коме су јединице биле дислоциране, као и недовољна средства
за превентивне и профилактичке мјере, негативно су утицали на ширење болести и на успоравање оздрављења, и опоравак обољелих, чак и на смртност.
Мјесно становништво је пружало велику помоћ у његовању обољелих, како у уступању свог стамбеног простора,
тако и у исхрани, иако је и само било у оскудици за исхрану
својих породица.
За све вријеме борби, изванредну улогу одиграле су јединице везе Дивизије које су омогућавале редовно и нормално руковођење борбеним дејствима, како од командног мјеста Штаба Дивизије према Штабу 14. корпуса, односно Штабу 2. армије, тако и од командног мјеста Штаба Дивизије
према штабовима бригада, па чак и штабовима батаљона,
односно дивизиона, као и унутар бригада и батаљона. Тако
сређен и организован систем веза је био од најозбиљнијег
утицаја на тактичку повезаност и садејство јединице.
И органи дивизијске и бригадних интендантура, као и батаљонски и четни органи за снабдијевање, били су на висини
задатка. Снабдијевање помоћу органа за снабдијевање 14.
корпуса односно 2. армије, било је отежано због удаљености база у Србији, односно због оскудице у средствима за
транспорт, а посебно и изузетно тешко када је било онемогућено због свакодневних борби. Отуда је снабдијевање
вршено и од становништва на терену, што, ипак, није било
довољно, јер су и залихе на терену биле на измаку.
Становништво на простору Тузла—Грачаница—Брчко
на коме су више од 110 дана биле дислоциране и свакодневно водиле борбе јединице 23. дивизије, гајило је велике симпатије према ослободилачкој борби и љубав према НОВЈ.
односно ЈА. Оно је пружало свестрану помоћ јединицама у
превожењу и преношењу муниције и другог ратног материјала, у извлачењу блатњавим путевима и странпутицама тешког наоружања, преношењу рањеника до превијалишта и
болница до удаљене Тузле око 46 кш, сахрани погинулих, и
сл. Дакле, народ је максимално саосјећао са тешкоћама које
су борци доживљавали, подносили и трпјели, у одбрани њи-

ховог краја и чувању њиховог живота. О томе свједочи и
писмо мајки Тузле, од краја марта 1945, у коме је стајало:
„Драги наши борци — поносни синови Србије.
Наши дарови које вам спремамо, премали су наспрам
дјела које ви данас остварујете с пушком у руци. Ви, наши
поносни синови братске нам Србије, нештедимице лијете
своју крв, жртвујући своје младе животе за нас, за опште
добро свих. Ми то знамо, ми се бринемо за вас као ваше
рођење мајке. Ови наши скромни дарови нека вам буду доказ да смо увијек у мислима с вама — с вама нашим јунацима, нашим ослободиоцима."' 06
Сличне садржине било је и писмо једне „непознате мајке". У њему је написано:
„ДраГи борче,
Шаљем ти овај мали и скромни пакет којег сам брижно,
матерински припремила као своме рођеном сину. Пакет је
скроман, али он нека ти послужи као сјећање на твоју мајку,
која је далеко, али да и овдје има мајки које вас воле, које
се брину за вас, за своју дјецу, своје дичне и поносне синове
наше напаћене, али неосрамоћене отаџбине."
Истовремено је однос бораца и јединица 23. дивизије
према народу био беспрекоран. Борци и јединице непрекидно су одржавали контакт са становништвом и обавјештавали
га о ситуацији, како на фронтовима у Југославији, тако и у
Европи.
*

*

*

У току 5. и 6. априла 1945, главнина њемачке 22. пјешадијске дивизије и остале снаге 34. армијског корпуса које су
се затекле у њеном саставу, бојећи се да не буду одсјечене
и блокиране на простору Грачанице, повукле су се према
Добоју, остављајући код Грачанице 9. и 15. бојну 15. усташко-домобранске дивизије, као обезбјеђење према снагама
2. армије ЈА, а у захвату пута Грачаница—село Бушлетић,
25. усташку и 2. домобранску бојну 15. усташко-домобранске дивизије, те извјесне њемачке снаге.

Нови задатак 23. дивизије, након повлачења снага њемачке 22. пјешадијске дивизије са простора Грачанице, био
је да, у садејству 25. и 45. дивизије, ликвидира усташко-домобранске дијелове источно од ријеке Босне, на простору
Добој—Грачаница, као и остатке четника на Требави. У
складу с тим, задатак 7. и 9. бригаде 23. дивизије је био да
на простору сјеверно и западно од Грачанице, затворе правац извлачења усташко-домобранских снага из рејона Грачанице ка долини Босне, односно ка Добоју, и да садејуствују нападу јединица 25. и 45. дивизије на усташко-домобранске снаге код Грачанице а потом да наставе наступање ка
долини Босне. 107
У току 6. априла јединице 7. бригаде продирањем сјеверно од Грачанице, ради убацивања у рејон села Лендића и
коте 332, а јединице 9. бригаде на положају Сиједи крш—
Вис и даље су водиле борбу против њемачких дијелова који
су се, као подршка усташама и домобранима, задржали на
том простору. Јединице 25. и 45. дивизије су водиле борбе
на истуреним положајима источно и јужно од Грачанице.
Авијација ЈА успјешно је нападала положаје усташко-домобранских снага код Грачанице.
У зору, 7. априла, јединице 7. бригаде продужиле су
напад правцем Лендићи—кота 332, западно од Грачанице, са
циљем да пресјеку путеве Грачаница—Бушлетић и Грачаница—Добој. У таквој ситуацији снаге 15. усташко-домобранске дивизије, притиснуте са источне и јужне стране од јединица 25. и 45. дивизије, а са сјевера и запада од јединица
7. бригаде, да би избјегле окружење и уништење у Грачаници, уз краткотрајну борбу, повукле су се према Добоју. Јединице 7. бригаде су избиле у рејон села Стјепан Поља, и ту
се састале с дијеловима 25. дивизије.
Истога дана у пријеподневним часовима јединице 9.
бригаде су наставиле да воде жестоке борбе на положају Сиједи крш—Вис и успјеле су да заузму тај положај, протјерујући њемачке снаге ка долини Босне. У поподневним часовима, јединице 7. и 9. бригаде су запосјеле линију положаја
Дренова (к. 584) — Крчевина — Стијена (к. 485) — Дебело
Брдо (к. 495) у захвату комуникације Грачаница—БуоЈлетић, са задатком обезбјеђења тога правца.

У току борби, 6. и 7. априла 7. бригада је имала два
погинула и осам рањених, а непријатељ, према процјени
Штаба 7. бригаде, 12 мртвих, 50 рањених, и 4 заробљена
војника. 108
За то вријеме 14. бригада се пребацила на простор села
Скаховица и Малешића, сјеверно од Грачанице. Послије
ослобођења Грачанице, Штаб 23. дивизије, дивизијска болница и интендантура, као и остале приштапске јединице,
смјестили су се у Грачаници.
Од 8. до 10. априла, јединице 7. и 9. бригаде, уз подршку 2. артиљеријске бригаде, дејствујући у ширем захвату
комуникације Грачаница—Бушлетић, водиле су жестоке
борбе на положају између села Клокотнице и села Лукавице. Сјеверно од 9. бригаде дејствовала је 16. бригада 25. дивизије, а јужно од 7. бригаде, дуж пута Грачаница—Добој,
јединице 45. дивизије. Нарочито оштре борбе вођене су на
Мотки (тт 442), Друму (к. 461), Делића брду и Зољином вису (к. 527), уз честе обостране нападе и противнападе. Поти
скујући противника, 7. и 9. бригада су избиле на линију Кркоје—Шикарац—Ријечани.
У току ових борби, а према извјештају Штаба 7. бригаде, непријатељ је имао 38 погинулих, 87 рањених, и 12 заробљених војника, док су губици 23. дивизије износили 42
мртва, 92 рањена, и 2 заробљена борца.
У међувремену су се снаге њемачке Групе армија
„Е" (104. ловачка дивизија, 181. и 369. пјешадијска дивизија,
дијелови 7. СС „Принц Еуген" дивизије, полицијски пук
„Нагел", полицијски коњички ескадрон „Грчка" и други)
ужурбано повлачиле долином ријеке Босне, према сјеверу.109 Поред њемачких снага, које су се повремено задржавале у Добоју на положајима у непосредној околини града,
налазиле су се и 2, 4. и 5. бојна 16. усташког здруга.
Дијелови њемачке дивизије „Штефан", у садејству дијелова 12. и 15. усташко-домобранске дивизије, организовали су мостобран источно од Добоја — на линији село Сухо
Поље—село Станић Ријека—Циганиште—село Грабска—село Бушлетић — са кога је требало спријечити продор снага
108
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2. армије Ј А , у долини ријеке Босне, ка Добоју. Рејон Споменик—Циганиште посјеле су јаче њемачке снаге и као
кључни положај у систему одбране мостобрана, посебно га
уредили за одбрану. 110
У циљу напада на њемачко-усташки мостобран источно од Добоја Штаб 23. дивизије је извршио слиједећи борбени распоред јединица: 7. бригада, са полазног положаја Станић Ријека—Споменик, да напада главнином снага према
Добоју, а дијелом снага према Циганишту, а 9. бригада, са
полазног положаја Ријечани—Осоје, да наноси удар, такође,
према Циганишту. Друга артиљеријска бригада са ватреног
положаја у рејону Прњавор — Бријесница, требало је да
подржава напад у правцу 7. и 9. бригаде, а посебно на утврђено Циганиште. Четрнаеста бригада је задржана у резерви
Штаба Дивизије на простору Бијели Поток—Прњавор—Лукавица, с тим да обезбјеђује и јединица 2. артиљеријске бригаде од евентуалног напада четничких остатака са Требаве.111
У току 12. априла, јединице 7. и 9. бригаде су кренуле
на задатак. Од самог почетка напада, на читавом одсјеку
Дивизије, развиле су се оштре борбе. Непријатељ је пружао
жилав отпор. Рејон Циганиште—Споменик, посебно његова
сјеверна страна, био је врло неповољан за напад због веома
стрмих падина, а при врху, и због посве брисаног простора.
Јединице 7. и 9. бригаде су извршиле више јуриша, али нијесу успјеле да пробију одбрану мостобрана. Уз то, трпјеле су
осјетне губитке и биле одбачене натраг на полазне положаје. Њемачка артиљерија из рејона Добој—село Руданка, западно од ријеке Босне, жестоком ватром је дејствовала, нарочито по положају Шикарац—Ријечани—Осоје и најчешће
успјешно ометала покрете јединица 7. и 9. бригаде према
Споменику и Циганишту, као и при њиховом повлачењу са
јуришног, натраг на полазни положај. Артиљерија је тукла
и по дубљој позадини јединица 23. дивизије.
Пошто овај први напад на добојски мостобран није успио, у први сумрак, 14. априла, у школској згради села Хана, на путу Грачаница—Добој, одржан је састанак команданта 2. армије, генерал-лајтнанта Коче Поповића, и политич1.0

Зборник, том ХН/4, д. 210.

"Распоред јединица 23. ударне дивизије у борби са снагама 7. СС „Принц
Еуген дивизијом" и 14. и 15. усташком војском 16. априла 1945. г. исШочно од Добоја на простору Циганиште к. 566 — с. Г. Грабежа.

ког комесара, пуковника Блажа Ломпара, са штабовима дивизија, коме су присуствовали: командант и политички комесар 23. дивизије, пуковник Миладин Ивановић и потпуковник Војин Поповић; политички комесар и начелник штаба 45. дивизије, Саво Вукчевић и Милан Абрамовић; и командант и политички комесар 28. дивизије, пуковник Радојица Ненезић и потпуковник Блажо Марковић. Присутан је
био и савјетник Црвене армије при Штабу 2. армије пуковник Парамошкин.
На том састанку, у дискусији, Штаб 23. дивизије је сматрао да се у Добоју налази зачеље колоне њемачке Групе
армија „Е", која се повлачила од Сарајева, долином ријеке
Босне, према сјеверу, и да се нападом јаких снага ЈА на добојски мостобран неће успјети блокирати противник и присилити на предају, већ ће се исти, под притиском, нешто

Јединица 2. аршиљериеке бригаде 23. дивилије 16. аирила 1945. године на
положају у рејону с. Прњавора у дејству на њемачке положаје к. 566
Циганиште источно од Добоја.

раније него што намјерава, повући из Добоја према Дервенти. З а т о се није сложио са приједлогом да напад на Добој
изврше три дивизије. Предложио је да двије дивизије пријеђу ријеку Босну, код Модриче, и преко Вучјака изврше напад на њемачко-усташке снаге у Дервенти, те тако одсијеку
Добој од Дервенте, а затим приступе уништењу непријатеља
или га присиле на предају. Са овим приједлогом се сложио
и командант 28. дивизије Радојица Ненезић. За напад преко
Вучјака предложене су 23. и 28. дивизија, док би мостобран
код Добоја био нападан слабијим снагама.
Штаб 2. армије је закључио, да је приједлог Штаба 23.
дивизије оперативно оправдан и умјесан, али и ризичан, па
је донио одлуку да се мостобран и Добој нападну са све три
дивизије 2. армије, и то: 45. дивизија јужно од ријеке Спрече, 28. дивизија у захвату комуникације Грачаница—Добој,
а 23. дивизија сјеверно од 28. дивизије, преко Циганишта,
према Бушлетићу и Грапској, у долини ријеке Босне. Напад
је требао да почне, 16. априла, у 4,30 часа. 112
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А В И И , к. 271, ф. 5, рег. бр. 7 и 8; Исто, к. 1074, рег. бр.
23/8; З б о р н и к , том Х1/2, д. 55 и 59.

Команданш 23. ударне дивизије иуковник Миладин ПвановиН 16. аирила
1945. године са осматрачнице тт 508 Шикарац, осматра дејства јединица 2. артиљериске бригаде и нападе 9. бригаде на њемачке положаје тт
566 Циганиште источно од Добоја.

У међувремену, одбрану мостобрана источно од Добоја, преузела је њемачка 7. СС дивизија „Принц Еуген". Све
њемачке и усташке снаге на мостобрану, стављене су под
њену команду. 113
У складу са добијеним задатком и у жељи да са десним
крилом борбеног поретка Дивизија што прије избије у долину ријеке Босне и овлада рејоном села Грапске, као и да се
А В И И , фонд Њ е м а ч к а , к. 6, рег. бр. 1/5.

дијелом енага убаци у простор западно од најупорније брањеног Циганишта, Штаб 23. дивизије је, 15. априла, са линије положаја село Мујановићи—Бушлетић, увео 14. бригаду,
дајући јој задатак да напада у правцу Грапске. Уједно је, са
правца Станић Ријека—Добој, пребацио 7. бригаду на одсјек
Ријека—Бујановићи, између 9. и 14. бригаде, с тим да дијелом снага садјејствују 9. бригади, правцем Осоје—Циганиште, а дијелом снага и јединицама 14. бригаде, правцем Бецањ—Широка коса.
Тачно у одређено вријеме, 16. априла у 4,30 часа, артиљерија 2. артиљеријске бригаде је отворила ватру по рејону
Циганишта, а, нешто касније, и по Добоју. Одмах затим,
јединице 7, 9. и 14. бригаде, на својим правцима, силовито
су кренуле у напад. Истовремено је њемачка артиљерија са
простора Добој—Руданка, на западној обали ријеке Босне,
засула жестоком ватром борбени поредак јединица 23. дивизије, а нарочито стрељачки строј 9. бригаде на правцу Циганишта. На одсјецима напада 7. и 14. бригаде, поред њемачких дијелова, браниле су се 14. и 15. усташка бојна, а на
одсјеку 9. бригаде жестоки отпор су пружале и њемачке снаге. По њиховој жилавости и упорности се видјело да је штаб
Групе армија „Е" био ријешио да — по цијену жртвовања
њемачко-усташких снага, а посебно на Циганишту — мостобран брани све до повлачења, из рејона Добоја, и задњег
војника 21. брдског армијског корпуса. Жестока борба, у којој су се напади и противнапади непрестано смјењивали, трајала је све до 20 часова, када је непријатељ, најзад, био приморан да напусти мостобран и да се повуче из Добоја. На
попришту борбе на мостобрану, остала су 94 борца и старјешине 23. дивизије, а по процјени штабова 7, 14. и 9. бригаде
и 164 њемачка и усташка војника. Рањена су 264 борца и
старјешине 23. дивизије и 296 Њемаца и усташа. У заробљеништво 23. дивизије, доспјео је 251 непријатељски војник,
од којих 119 усташа, 89 зеленокадроваца и 43 четника. Од
почетка борби на мостобрану источно од Добоја, укупни губици су били: код непријатеља 196 погинулих, 366 рањених
и 251 заробљени; а код 23. дивизије — 131 погинуо и 368
рањених, од којих највише код 9. бригаде у борби за Циганиште. 114
114

А В И И , к. 1069, рег. бр. 18/2; Исто, к. 1074, рег. бр. 40/9.

Заплијењено је девет пушкомитраљеза, 250 пушака, 30
мина за минобацаче 81 т т , 20 ручних бомби, 10 пиштоља,
веће количине пушчаних метака и другог ратног материјала.
Приликом повлачења из Добоја, непријатељ је порушио мостове на ријекама, електричну централу и постројења на жељезничкој прузи у Добоју. Послије ослобођења Добоја, 23. дивизија је заузела слиједећи распоред: 7. бригада
на простору села Костајнице, 2. артиљеријска у рејону Грапске, 14. бригада у рејону Бушлетића, и 9. бригада у рејону
Осјечани—Кожухе. Штаб дивизије, са приштапским јединицама и установама, смјестио се у Бушлетићу.
За изузетну храброст и упорност приликом освајања
Циганишта, Штаб 23. дивизије је похвалио 2. батаљон 9.
бригаде. Похвалом је одато признање и читавој 9. бригади
за резултате показане у овој борби. Иза јединица 9. бригаде,
за све вријеме ових борби, ни корак нијесу заостале ни јединице 7. и 14. бригаде. 115

Дивизија у сјевероисточном дијелу централие
Босне
Послије ослобођења Добоја, главнина 2. армије се пребацила на западну страну ријеке Босне, управо у централну
Босну: 45. дивизија на шири простор села Велике Буковице,
а 23. дивизија на шири простор села Которског, док се 28.
дивизија привремено задржала у рејону Добоја, да би и она,
након ослобођења Дервенте, извршила покрет на простор
планине Мотајице, ради њеног чишћења од четничких остатака. Двадесет пета дивизија је са простора Модриче оријентисана против неколико хиљада усташа и зеленокадроваца
у троуглу Босански Шамац—Оцак—Свилај, у сјевероисточном дијелу централне Босне, а 53. дивизија на простор
Прњавора, док је 27. дивизија задржана на простору Модрича—Грачаница—Добој, ради његовог чишћења од остатака
требавских и других четника.
У току ноћи, између 16. и 17. априла, једна чета 7. бригаде, помоћу рибарских чамаца, успјела је да се код села

Костајнице пребаци на лијеву обалу ријеке Босне, у рејон
села Плочника, сјеверно од Добоја и недалеко од села Руданке, да нападне једну усташко-домобранску колону, наносећи јој губитке од неколико погинулих, десетак рањених и
11 заробљених. Том приликом, чета је, поред осталог, заплијенила један пушкомитраљез, 45 пушака са 13.500 пушчаних метака, четири минобацача 81 шш са 32 мине, 27 ручних
бомби, 5 револвера и један мотоцикл, а затим се вратила у
Костајницу.
У току дана, 17. априла, почело је постепено пребацивање јединица 23. дивизије са десне на лијеву обалу ријеке
Босне. Претходно су, у 13 часова, јединице 2. артиљеријске
бригаде и минобацачи 14. и 9. бригаде, са ватрених положаја
у рејону Бушлетић—Осјечани, отворили снажну ватру по
њемачко-усташким положајима организованим на жељезничком насипу, од села Кладари до жељезничке станице
Которско, и на простору Шешлија—Ритешић, одакле је
удружени непријатељ бранио пријелаз преко ријеке и затварао правац Которско—Дервента. Потом се 2. батаљон 14.
бригаде, као претходница, помоћу неколико рибарских и два
гумена чамца, које је Дивизија добила од Штаба 2. армије,
и уз помоћ Инжењеријског батаљона Дивизије, пребацио
преко ријеке Босне и, послије краће борбе против мањих
усташко-домобранских дијелова, запосјео насип и жељезничку станицу Которско. Након тога, отпочело је пребацивање осталих јединица 14. бригаде, које је завршено истог
дана, до 21 час. Бригада је уз краћу, али оштру борбу, успоставила мостобран на линији од села Кладара, преко села
Малог Прњавора, до села Јоховца, са истуреним слабијим
снагама на друму Добој—Дервента, према превоју Почиваљки. У току ноћи, уочи 18. априла, и 1. батаљон 9. бригаде,
као њена претходница, пребацио се преко ријеке на простор
села Ритешића, а затим, у току поподнева, 18. априла, стигао у село Подновље, на раскрсницу колских путева Добој—
Модрича—Дервента, гдје му се предала већа група четника. 116
Одмах по пријелазу 1. батаљона, прешле су и остале
снаге 9. бригаде и организовале привремени мостобран на

Пребацивање јединица 9. бригаде 23. ударне дивизије заиадно од ријеке
Босне у току 17. и 18. априла 1945. године.

линији између села Шешлија и Мајевца, те са њега усмјериле даља дејства према Дервенти у двије колоне: два батаљона, са командантом бригаде мајором Јовом Кецманом на челу, основним правцем Шешлије—Брезичко гробље (тт 274)
— село Шушњар—Дервента, а два батаљона са политичким
комесаром бригаде мајором Карлом Грбцем на челу, правцем Мајевац—село Божинци—село Мали Шушњар—Дервента.
Пред јединицама 9. и 14. бригаде, на правцу Добој—
Дервента, пружали су отпор дијелови 15. усташко-домобранске дивизије и 16. усташки здруг, као и неки дијелови
њемачког 34. армијског корпуса. 117
По пријеласку јединица 14. бригаде на простор Мали
Прњавор—Јоховац и њиховом усмјеравању према Дервенти,
у току ноћи, уочи 19. априла, прешле су и јединице 7. бригаде на простор Которско—Шешлије, одакле су се два батаљона кретала као други ешелон Дивизије, иза лијеве колоне
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9. бригаде. Оетале снаге 7. бригаде, као резерва Штаба 23.
дивизије, маршевале су на одређеном одстојању, иза јединица 14. бригаде, правцем Добој—Дервента. Теже покретни
дијелови бригада (коморе, интендантуре, болнице, кола, коњи и друго), извршили су покрет, у току 18. априла, преко
Добоја, и укључили се у састав главнине својих бригада. С
обзиром да је 2. артиљеријска бригада, сем нешто мало топова 75 шт у борбеним дејствима, 15. и 16. априла, била
утрошила и задње залихе муниције, њене јединице, дивизијска болница и интендантура извршиле су покрет, у току 18.
априла, преко Добоја и кретале се на одређеном одстојању,
иза 14. бригаде, комуникацијом Добој—Дервента.
Наступајући у захвату комуникације Которско—Дервента, јединице 14. бригаде су непрекидно имале борбени
контакт са заштитним њемачко-усташким дијеловима. Тек
на Почиваљки, а потом и код Пискавице, наишли су на организован и снажан отпор непријатеља кога су, оштрим нападом, морали да разбију и натјерају на повлачење према
Дервенти. Јединице 9. бригаде, на свом правцу наступања,
једва су стизале мање усташко-домобранске дијелове, који
су се, уз незнатан отпор, повлачили или се предавали, тако
да је, у току овог дана, заробљено преко 50 усташа и домобрана.
Лијево од 14. бригаде, на правцу Велика Буковица—
Мали Прњавор—Лупљаница, западно од Дервенте, наступала је 45. дивизија, а десно од 9. бригаде, сјеверно од комуникације Модрича—Дервента, преко Оџака и Свилаја, ка ушћу ријеке Босне у Саву, водила је борбу 25. дивизија против
неколико хиљада усташа и зеленокадроваца. Она је успјела
да их разбије, тек 22. априла, и да избије на ријеку Саву.
У касним поподневним часовима, 18. априла, 23. дивизија избила је на линију заселак Жировина—заселак Бабићи—село Живинице—село Тетина—село Кукавица и са ње,
са три стране, блокирала непријатеља у Дервенти. На тој
линији, јединице су отпочеле припреме за напад и ослобођење Дервенте.
У то вријеме, негдје око 18 часова, преко Добоја је стигла радио-станица Дивизије, па је тек тада Штаб могао да
обавијести Штаб 2. армије о учињеним покретима и дејствима подручних јединица тога дана и блокади непријатеља у
Дервенти. Уједно је Штаб Дивизије замолио Штаб Армије,

да хитно упути, макар једну бригаду, да затвори извлачење
непријатеља из Дервенте, према Прњавору и ријеци Сави.
Овом приједлогу Штаба 23. дивизије није могло да се
удовољи, пошто Штаб Армије, тренутно у резерви, није
имао такву јединицу која би на вријеме стигла да са западне
стране изолује непријатеља у Дервенти.
Сматрајући да ће њемачко-усташке снаге на простору
Дервенте пружити снажан отпор, Штаб 23. дивизије је појачао своје снаге увођењем у напад и свог другог ешелона —
два батаљона 7. бригаде у међупростору 14. и 9. бригаде, на
правцу Плехан—село Хашимбеговићи—Зеленика. Почетак
напада на њемачко-усташке снаге у Дервенти је предвиђен
за 19. април, у 3 часа.
Тачно у одређено вријеме, све јединице 23. дивизије извршиле су снажан удар на њемачко-усташки положај на линији лијева обала рјечице Жировине—Зеленике—село Кукавице—десна обала ријеке Укрине. Непријатељ није могао
да издржи жестоки налет јединица 23. дивизије. Зато се хитно повукао на периферију града, гдје је организовао нову
одбрану, посиједајући зграде од тврдог материјала. Међутим, ни ово није било довољно. Због снажног притиска 9.
бригаде, на десном крилу Дивизије, комуникацијом Модрича—Дервента и њеног обухвата Дервенте са сјеверне стране, који је угрожавао правац за повлачење Дервента—Брод,
као и због све снажнијег притиска 7. и 14. бригаде са истока
и југоистока, непријатељ је, око 5 часова, 19. априла, ужурбано напустио даљу одбрану Дервенте и хитно се повукао
дијелом према Босанском Броду, а дијелом према Босанском Дубочцу." 8
Народ Дервенте и околине је срдачно дочекао своје
ослободиоце кићењем бораца цвијећем, радосним овацијама
и разним поклонима. Настало је велико славље у граду.
Губици непријатеља у борбама за ослобођење Дервенте, само испред јединица 14. бригаде, били су: 31 погинуо и
46 заробљених, а губици 14. бригаде 8 мртвих, 16 рањених
и 2 нестала борца. Губици јединица 7. бригаде износили су
4 погинула и 13 рањених бораца. Заплијењено је: три пут118
А В И И , к. 1073, рег. бр. 1—10/2; Исто. к. 1074 рег. бр.
41/9. Исто, фонд НДХ, к. 409, рег. бр. 20/1; Зборник, том Х1/2, д.
78.

ничка и 43 теретна вагона разног материјала, пет мотоцикла, девет бицикла, два пушкомитраљеза, 370 пушака, три
аутомата, 40 мина за минобацаче 81 шш, 40 ручних бомби,
четири пиштоља, као и неколико магацина разне опреме и
хране.' 19
Око 12 часова 19. априла, после ослобођења Дервенте,
7. и 9. бригада су продужиле да гоне њемачко-усташке снаге
у повлачењу према Босанском Броду: 7. бригада у захвату
комуникације Дервента—Босански Брод, а 9. бригада основним правцем Дервента—село Збориште—село Кричаново—
Босански Брод, док је 14. бригада, због замора у непрекидним борбама и потребе за сређивањем, повучена, као резерва Штаба Дивизје, у села Жеровац, Крушчик и Хумку. Њен
1. батаљон је привремено смјештен у Дервенту, као посадна
јединица.
Оперативни дио Штаба Дивизије, са командантом на
челу, налазио се у покрету са штабовима 7. и 9. бригаде,
док је главнина Штаба Дивизије још била на маршу, са 2.
артиљеријском бригадом, од Добоја.
Нова линија фронта 23. дивизије, јужно од Босанског
Брода, према снагама непријатеља протезала се од села Сијековца на обали ријеке Саве, до села Лијешћа, такође на
обали Саве, југоисточно од Босанског Брода. Десно од 23.
дивизије, на простору Оџак—Свилај—ушће ријеке Босне у
Саву, дејствовала је 25. дивизија којој је, по наређењу Штаба 2. армије, Штаб 23. дивизије привремено претпотчинио
једну батерију топова 75 шгп.
На прилазима Сијековцу, у рејону Горње Мале, претходници 7. бригаде предала се чета од 130 непријатељских
војника. Командир чете је обавијестио Штаб 7. бригаде о
стању и борбеном распореду одбране непријатеља у Босанском Броду.
Деветнаестог априла, око 18 часова, између Сијековца
и Кричанова, дошло је до жестоког окршаја између 7. и 9.
бригаде, с једне, и снага њемачке 964. тврђавске бригаде, с
друге стране. Оштра борба је трајала читаву ноћ и тек у
119
Недостају подаци о губицима непријатеља у борбама са 7.
и 9. бригадом, као ни подаци о губицима 9. бригаде ( А В И И , к.
1069, рег. бр. 5/10; Исто, к. 1070, рег. бр. 1—69/5; Исто, к. 1126,
рег. бр. 1/29).

Почешни расиоред 20. ударне дивизије 19. аирила 1945. г. у борби са ње
мачким снага.ма за ослобођење Босанског Брода

зору, 20. априла, јединице 7. и 9. бригаде су успјеле да сломе
отпор 964. тврђавске бригаде јужно од Брода, и да се дохвате његове периферије. Затим су се, савладавајући жестоки

отпор, пробијале улицама града, водећи борбу, тако рећи,
за кућу по кућу. Око 16,30 часова, 20. априла, након снажних и непрекидних јуриша свих јединица 7. и 9. бригаде, Босански Брод је био потпуно ослобођен.
Нешто прије него је 964. тврђавска бригада евакуисала
Босански Брод, Њемци су минирали дрвени мост на Сави,
између Босанског и Славонског Брода, због чега је и 70 њихових војника, који су се затекли на мосту, нашло смрт у
набујалој ријеци. Од јаке експлозије и јединице 23. дивизије
су, такође, имале губитака.
Одмах по ослобођењу Босанског Брода, по наређењу
Штаба 23. дивизије, на простору Мочила—Сијековац, 1. и
4. батаљон 7. бригаде приступили су припремама за форсирање Саве, са задатком да својим дејствима на непријатеља
у западном дијелу Славонског Брода, пруже помоћ снагама
1. армије ЈА у сламању њемачког отпора у овом граду. Њемци су осјетили ове припреме батаљона 7. бригаде и ватром
минобацача и митраљеза успјели да потопе двије дереглије
и оштете један моторни брод. Ипак, око 24 часа, 20. априла,
1. батаљон 7. бригаде, а око 3 часа, 21. априла, и 4. батаљон, помоћу једне дереглије и неколико рибарских чамаца,
успјели су да се пребаце на лијеву обалу Саве. Одмах по
пријелазу преко ријеке, 1. батаљон се упутио насипом према
Славонском Броду и успио да се пробије до магацина муниције у западном дијелу града, чиме је спријечио његово дизање у ваздух, које су Њемци били припремили. На тај начин,
и западни дио града спасили су од рушења. Четврти батаљон
7. бригаде, одмах по пријелазу преко Саве, кренуо је према
западу, ка селу Канижи, са задатком да обезбиједи дејства
1. батаљона у западном дијелу Славонског Брода.
Крчећи себи пут западно од ријеке Укрине, 45. дивизија
је, у гоњењу њемачко-усташких снага према Сави, 20. априла, ослободила Босански Дубочац, а затим, већ у току ноћи,
уочи 21. априла, извршила покрет према ријеци Врбасу, на
простор села Босански Свињар—Босански Србац. Због тога
се, по наређењу Штаба 23. дивизије, 14. бригада, 21. априла,
пребацила на лијеву обалу Укрине, на простор села Бијело
Брдо—Босански Дубочац—Босански Кобаш, са задатком да
спријечи евентуални удар њемачко-усташких снага из Славоније на пријелаз преко ријеке Саве у Босну, код Босанског Дубочца и Босанског Кобаша, јер би, у том случају,

могле из позадине да угрозе јединице 23. дивизије на простору Дервента—Босански Брод. Једна чета 14. бригаде из Босанског Кобаша, пријешла је Саву и у Славонском Кобашу
заробила 40 домобрана. 120
Цијени се, да су укупни губици непријатеља у борбама*
за ослобођење Босанског Брода били 329 погинулих, 1.031
рањен и 327 заробљених, од којих су 172 домобрана добровољно ступила у јединице 7. бригаде. Истовремено су губици 7. и 9. бригаде били 41 погинуо, 102 рањена и један нестао борац. 121
Заплијењен је огроман материјал који су интендантски
органи Дивизије, уз помоћ батаљона 7. и 9. бригаде, пуних
48 часова пребројавали и сређивали. Уз остало, заплијењено
је: 51 локомотива, 695 жељезничких вагона, 3 моторна бродића, 3 дереглије, 5 камиона, 1 путнички аутомобил, 10 мотоцикла, 1 моторни реморкер, 8 гумених чамаца, 12 понтона, 4 вагона авионских бомби, 51 нагазна мина, 245 ручних
бомби, 20 сандука упаљача за авионе, вагон експлозива, једна хаубица 122 т т , једна танкета, три вагона разног оружја
или флакова, шест тешких митраљеза, пет минобацача 81
т т , 17 пушкомитраљеза, седам аутомата, 43 револвера, 260
пушака разног калибра, шест вагона граната за топове, један вагон мина за минобацаче, шест вагона муниције за пушке, 73 сандука муниције за флакове и велике количине
другог ратног материјала, горива, хране, одјеће и обуће. 122
Од заплијењених 12 металних понтона и 8 гумених чамаца, по наређењу Штаба 2. армије, Штаб 23. дивизије предао је 9 понтона и 4 гумена чамца Штабу Армије, за обезбјеђење осталих дивизија. Задржана су 4 гумена чамца и 3 понтона и укључени у Инжењеријски батаљон који је преформиран тако што су од постојећег састава формиране двије
чете — пионирска и понтонска, а батаљон преименован у
Пионирско-понтонирски батаљон.
Због одласка неких старјешина на нове дужности и
школовање, а и због губитака, у току задњих борби, извјесног броја руководећег кадра, првенствено у нижим јединицама — четама и водовима, указала се потреба да се одмах
120
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изврши попуна упражњених руководећих мјеета. Пошто је
из 14. бригаде повучен политички комесар Војислав Дрљачић и послат на нови распоред, за политичког комесара бригаде постављен је Вељко Беговић. Са дужности начелника
штаба 14. бригаде повучен је Стеван Добријевић, а мјесто
њега постављен Милан Кајс, дотадашњи командант 4. батаљона 14. бригаде. За команданта 4. батаљона постављен је
Александар Угричић. Повучен је дотадашњи командант позадине дивизије Драгољуб Мијалковић и упућен на нову
дужност, а, умјесто њега, постављен је Марко Крижан, дотадашњи командант позадине 26. дивизије. 123
Попуна је извршена и у нижим јединицама. Двадесетог
априла је из 23. дивизије упућено 15 другова, са помоћником
политичког комесара дивизије Витомиром Лазаревићем Рутошем, на оснивачки конгрес КП Србије, који је требало да
се одржи, од 8. до 12. маја 1945. године, у Београду.
Послије ове попуне и сређивања јединица, састав Штаба Дивизије и штабова бригада, изгледао је овако:
Штаб Дивизије — командант пуковник Миладин Ивановић, политички комесар потпуковник Војин Поповић, помоћник политичког комесара мајор Витомир Лазаревић, командант позадине Марко Крижан, обавјештајни официр
Александар Јокановић и руководилац омладине Босиљка
Матић;
Штаб 7. бригаде — командант капетан Љубомир Вељић, политички комесар мајор Милан Чабаркапа, начелник
штаба поручник Живомир Миловановић и помоћник политичког комесара капетан Душан Ковачевић;
Штаб 9. бригаде — командант мајор Јован Кецман, политички комесар мајор Карло Грбац, начелник штаба поручник Јован Лабус и помоћник политичког комесара капетан Лука Лековић;
Штаб 14. бригаде — командант капетан Миле Радовић,
политички комесар мајор Вељко Беговић, начелник штаба
поручник Милан Кајс и помоћник политичког комесара капетан Радован Шобот;
Штаб Артиљеријске бригаде — командант Слободан
Басарић, политички комесар Радован Пуалић, замјеник команданта Владимир Кудровић, начелник штаба Радомир Иг-

њатовић и помоћник политичког комесара Александар Николић.
Према извјештају Штаба 23. дивизије, од 20. априла
1945, укупно бројно стање 23. дивизије било је 12.955 бораца
и старјешина, од тога у расходу 4.671, а на лицу мјеста 8.284
борца и руководиоца. 124

I руиа рањеника бораца 23. ударне дивилије као рекова.1ееценши у Шаоачкој болници 20. априла 1945. године.
Иидосава Вида МитровиН, послије рата удата Миленкосић сједи прва
здесна.

Четврто поглавље

ДИВИЗИЈА У ЗАВРШНИМ
ОПЕРАЦИЈАМА ЗА
ОСЛОБОЂЕЊЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ

П

ослије ослобођења сјевероисточног дијела централне
Босне: Добоја, Дервенте, Босанског Брода, Оџака,
наступајући простором јужно од Саве, 2. армија ЈА
је, 25. априла 1945, отпочела покрет ка долини ријеке Уне,
на простор Босанска Крупа—ушће ријеке Уне у Саву. У то
вријеме, задатак 2. армије, у оквиру завршних операција за
ослобођење Југославије, био је да уништи снаге непријатеља
у доњем току Уне и на ширем простору Карловца, а затим
да продужи офанзивна дејства основним правцем Карловац—Ново Место. Штаб 2. армије је процијенио, да ће операција савладавања нерпијатељске групације, у доњем току
Уне, потрајати неколико дана. Ради тога је, 26. априла, имајући у виду и основни задатак да што прије избије на шири
простор Карловца и развије офанзиву ка Новом Месту, одлучио да формира двије групе дивизија. Карловачка група
дивизија састава: 3, 4. и 10. дивизија, а по доласку на простор Карловца и 34. дивизија 4. корпуса, са командантом
генерал-лајтнантом Кочом Поповићем на челу, добила је задатак да, са ослонцем на полазни рејон Тоуњ—Огулин—
Врбовско, напада групацију непријатељских снага на ширем
простору Карловца и ослободи град. Унска група дивизија
састава: 23, 28, 39. и 45. дивизија, са начелником штаба 2.
армије генерал-мајором Љубом Вучковићем и политичким
комесаром пуковником Блажом Ломпаром на челу, требало

је да уништи непријатељеку групацију у доњем току Уне, а
затим дио снага да настави дејства долином Саве према Загребу, а дио снага да се пребаци, јужно од Загреба, на простор Туропоља, пресијече комуникацију Загреб—Карловац
и нападом са сјеверозапада садејствује Карловачкој групи
дивизија у ослобођењу Карловца. 1

Стање код непријатеља у долини Уне
Крајем априла 1945, у доњем току ријеке Уне налазиле
су се: њемачка 373. легионарска дивизија „Тигар", 977. ландесшцен батаљон и неке друге њемачке снаге, као и 7. ловачки и 8. усташки здруг 4. усташко-домобранске дивизије.
Ове снаге су биле ојачане са неколико тенкова, противавионских топова и другим средствима ојачања. Њемачке и
усташко-домобранске снаге, у долини Уне, налазиле су се у
саставу њемачког 15. армијског корпуса, са штабом у Хрватској Костајници. Јединице су биле дислоциране у већим насељима и чврсто су држале упоришта у Босанском Новом,
Двору на Уни, Добрљину, Босанској и Хрватској Костајници, Босанској и Хрватској Дубици, као и у извјесном броју
села, у долини Уне, погодним за распоред и одбрану јединица.
Према неким подацима, њемачко-усташке снаге на простору Босански Нови—Дивуша—Добрљин, требале су да буду под непосредном командом штаба 373. легионарске дивизије „Тигар". Међутим, с обзиром да се у одговарајућим документима не помиње штаб 373. легионарске дивизије, као
надлежан за ове јединице, и да је у заповијести команданта
4. усташко-домобранске дивизије, од 27. априла 1945, дат
распоред и задаци за 383. и 384. пјешадијски пук и остале
снаге 373. дивизије, а узимајући у обзир и да је командант 4.
усташко-домобранске дивизије имао у својој резерви, у Двору на Уни, 2. батаљон 384. пјешадијског пука и вод топова,
може се претпоставити да су се њемачки 383. и 384. пјешадијски пук, као и остале снаге 373. легионарске дивизије,
1
Ослободилачки рат народа Југославије 1941—1945, кн>. 2,
стр. 589; А В И И , к. 271, рег.бр. 5/6.'

налазили под привременом командом 4. усташко-домобранске дивизије.
На дан 30. априла 1945, распоред њемачко-усташких
снага је био слиједећи: 383. пјешадијски пук у рејону села
Дивуше, 10. ловачки здруг у рејону села Унчана, 384. пјешадијски пук у рејону села Струге, 8. и 10. хаубичка батерија
373. артиљеријског пука на ватреном положају јужно од
Струге, 7. усташки ловачки здруг и 9. хаубичка батерија
373. артиљеријског пука у Босанском Новом и једна усташка
бојна у рејону села Добрљина. Извјесна борбена обезбјеђења држала су косе, западно од комуникације Двор—Костајница, на линији Мркождин (к. 196) — село Хртићи — Стубови (тт 245) — Метла (к. 256) — Шокачко брдо (к. 233) —
Крстови (к. 224) — Голубско брдо (к. 225). 2
Истога дана, распоред јединица Унске групе дивизија
2. армије ЈА, предвиђених за уништење непријатељских снага у доњем току Уне, био је: 39. дивизија оријентисана према Босанском Новом, 28. дивизија према Босанској и Хрватској Костајници, а 45. дивизија према Босанској и Хрватској
Дубици, док је 23. дивизија била усмјерена на простор Двор
на Уни — Дивуша — Добрљин.

Борбе у долини Уне
Двадесет трећег априла, у складу са наређењем Штаба
армије ЈА и заповијести Штаба 23. дивизије, јединице Дивизије су извршиле предвиђени покрет: 7. и 9. српска и 2. артиљеријска бригада, са приштапским јединицама Дивизије, комуникацијом Босански Брод—Дервента—Прњавор—Клашница, да би се, у току 25. и 26. априла, укрцале у воз на
жељезничким станицама у Рамићима и Драгочају, сјеверно
од Бања Луке. 3 Седма бригада је, у току 26. априла, преко
ослобођеног Приједора, стигла на жељезничку станицу у
Благају, док су 9. .српска и 2. артиљеријска бригада, 27.
априла, стигле у Приједор и одатле извршиле марш до села
2
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Сводне. Позадинеке јединице су се привремено задржале у
Приједору. Четрнаеста бригада и Пионирско-понтонирски
батаљон Дивизије извршили су марш, 23. априла, десном
обалом Саве до села Босанског Свињца и Босанског Српца,
а одатле продужиле покрет, преко села Милосаваца, и 25.
априла, у поподневним часовима, укрцали се на воз на жељезничкој станици Рамићи, а 26. априла, преко Приједора,
стигли на жељезничку станицу Драготиња, да би сјутрадан
наставили пјешке до Сводне.
Према обавјештењу Штаба 2. армије ЈА, од 28. априла,
на сектору Босански Нови — Дивуша — Добрљин, налазило
се укупно око 3.000 Њемаца и усташа. Међутим, у то вријеме, Штаб 23. дивизије није имао потпуније и провјерене податке које се све снаге непријатеља налазе на том простору,
који су положаји и са којим снагама посједнути на лијевој
обали Уне и да ли је непријатељ посјео и косе западно од
комуникације Двор — Дивуша — село Куљани. Што је најважније, Штаб 23. дивизије није имао податке да ли су и
које њемачке или усташке снаге посјеле лијеву обалу Уне
на одсјеку Струга—Дивуша, с обзиром да је Дивизији предстојало форсирање ријеке Уне баш на том одсјеку. Тек 30.
априла, од заробљених Њемаца и усташа, Штаб 23. дивизије
је добио глобалне податке да се испред Дивизије, западно
од Уне, на линији Босански Нови — Двор — Струга — Дивуша, налазе снаге њемачке 373. легионарске дивизије „Тигар" и 4. усташко-домобранске дивизије, ојачане са неколико тенкова и противавионских топова. Такође, од заробљеника је добијено обавјештење да се у селу Добрљину налази
један усташки батаљон.
Двадесет трећа дивизија је на простор Приједор—Босански Нови стигла нешто касније од осталих дивизија Унске групе ЈА, тј. 28. априла, у јутарњим часовима, и размјестила се у долину ријеке Сане на простору села Драготиње,
Сводне и Благаја. Штаб Дивизије смјестио се код жељезничке станице Сводне, док су се дивизијска болница, интендатура, Пионирско-понтонирски батаљон и неке друге јединице,
налазиле још на маршу према Приједору или су се привремено задржале у Приједору. Према извјештају Штаба Дивизије, од 28. априла, у борбеним јединицама Дивизије на лицу
мјеста је било 8.320 бораца. Истога дана у 2. артиљеријској

бригади укупно су била 53 оруђа разног калибра. Међутим,
већина оруђа није се могла ефикасно користити, јер нијесу
имала граната или су их имали врло мало.
Од средстава за савладавање водених препрека, 23. дивизија је имала у Пионирско-понтонирском батаљону три
метална понтона и четири гумена чамца, заплијењена у борбама за Босански и Славонски Брод.
Према наређењу Штаба 2. армије ЈА, од 28. априла
1945, слиједећи задатак 23. дивизије је био да форсира ријеку Уну на одсјеку Струга—Дивуша. Међутим, њен даљи задатак, по пребацивању на лијеву обалу Уне, Штаб Армије
није био прецизирао. То је било препуштено Штабу 23. дивизије, да сам донесе одлуку и изда наређења. На основу
тога, Штаб 23. дивизије је оцијенио да је, послије пребацивања на простор западно од ријеке Уне, потребно спријечити
повлачење њемачко-усташких снага са простора Босански
Нови—Двор на Уни, према Костајници, и, у садејству јединица 39. дивизије, уништити снаге непријатеља на простору
Босански Нови — Двор на Уни — Дивуша — Добрљин. У
складу с том процјеном, Штаб 23. дивизије је планирао да
дијелом снага садејствује јединицама 39. дивизије у уништењу непријатеља на простору Двор на Уни — Босански Нови,
а дијелом снага да обезбиједи правац према Костајници и
спријечи евентуалну интервенцију непријатеља из тог правца, ради помоћи својим дијеловима у Двору и Босанском Новом. Истовремено је дијелом снага требало предузети уништење непријатеља у Добрљину.
На основу таквог плана, Штаб 23. дивизије је, 28. априла, издао борбену заповијест за покрет јединица ка десној
обали ријеке Уне, са које је требало извршити форсирање
ове ријеке. Истовремено је јединицама одредио оријентирне
задатке на лијевој обали Уне, као и за ликвидацију непријатеља у Добрљину. У заповијести Штаба Дивизије, јединице
су обавијештене о укупним снагама непријатеља на простору Босански Нови — Двор на Уни — Дивуша — Добрљин,
као и о задацима сусједних снага ЈА. Међутим, због неопходне хитности да бригаде као оперативне јединице, које су
требале што хитније да пријеђу на лијеву обалу Уне и да
приступе извршењу слиједећег задатка, у тој заповијести нијесу прецизирани задаци и других јединица Дивизије, осим

бригада, што је одмах након издавања те заповијеети, ипак
регулисано допунским наређењима Штаба Дивизије.
Према дивизијској заповијести, у касним поподневним
часовима, 28. априла, 7. бригада је, са простора Благаја, извршила покрег основним правцем село Дервиши — село Мала Жуљевица и размјестила се у полазни рејон за форсирање
у селима Церовићима и Равницама, са борбеним обезбјеђењем према Босанском Новом и Двору на Уни. Из овог рејона требало је, у току ноћи, између 28. и 29. априла, на одсјеку између кота 119 и 132, форсирати ријеку Уну према селима Унчанима и Голубовцима, западно од ријеке, и организовати мостобран на линији Унчани—Шокачко брдо—Крстови—Голубско брдо—Дивуша, оријентишући јаче снаге на
крила и бокове (Шокачко брдо — Унчани и Голубско брдо
— Дивуша), ради обезбјеђења од удара непријатеља с правца Двора на Уни и Костајнице. Из рејона Унчана, требало
се дијелом снага повезати са јединицама 39. дивизије на сектору Двор — Босански Нови и вршити притисак на снаге
противника на том сектору. Бригади су придодата два противтенковска топа 47 гаш и два противавионска топа 2. аргиљеријске бригаде.
У исто вријеме, и 9. бригада, са простора Сводне, извршила је покрет у једној колони правцем Брезице—Прушачки гај—Препеличје поље—село Куљани, са задатком да са
простора села Ђурића и Клобучара нападне и ликвидира
снаге непријатеља у Добрљину. Потом, да пријеђе преко
Уне на одсјеку сјеверно од Добрљина и на лијевој обали ријеке да посједне мостобран на линији Косијерово брдо (тт
275 и тт 270) — село Кришница — Црљешница (к. 284) и са
њега да спријечи евентуални удар непријатеља из правца
Костајнице. За извршење задатка Бригади су придодата два
противтенковска топа 47 тш 2. артиљеријске бригаде.
И 14. бригада је, у одређено вријеме са простора Сводне, извршила покрет правцем Агино поље — Пошта брдо
— село Љешљани и размјестила се у селу Горњем Водичеву.
Бригада је требала да се пребаци преко ријеке, одмах иза 7.
бригаде, а затим да продужи покрет правцем село Голубовац — село Драшковац — село Нишевићи и да се, као резерва Дивизије, размјести на простору села Главичана и Горичке, са задатком да обезбиједи дивизијске позадинске дијелове и буде спремна да притекне у помоћ како јединицама
24 Српске дивизије
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7. бригаде, тако и дијеловима 39. дивизије, уколико се за то
укаже потреба. 4
Покрет 2. артиљеријске бригаде из Сводне се није могао благовремено извршити брдским тереном, сјеверно од
ријеке Сане, због кишовитог времена и веома разблаћених,
често стрмих, кривудавих и тијесних путева. Поред тога, у
недостатку муниције, већина њених јединица.није се могла у
предстојећим дејствима користити за подршку. Уз велике
напоре, Бригада је успјела, тек, 29. априла, у поподневним
часовима, да пребаци до Горњег Водичева, само једну батерију топова 75 шш, која је посјела ватрени положај у рејону
кота 208—Доње Водичево, одакле је требало да подржава
напад 9. бригаде на Добрљин и 7. бригаду при форсирању
Уне, те одбрани мостобран на лијевој обали ријеке. Дивизијска болница и интендантура привремено су се задржали у
Приједору, док су хируршка екипа болнице и оперативни
дио интендантуре, извршили покрет, са 14. бригадом, до
Горњег Водичева, гдје су се привремено смјестили.
Основни недостатак заповијести Штаба 23. дивизије, од
28. априла, био је у томе што је нереално оцијењена могућност форсирања ријеке из покрета, тј. одмах, у току ноћи
између 28. и 29. априла. Свакако да је то учињено због непознавања стварне ситуације, немања података о снагама непријатеља на простору сјеверно од Сане и код Добрљина,
као и о стању брдских путева којима је требало пребацити
јединице Дивизије до полазних рејона са којих је требало
вршити форсирање Уне, њихов квалитет и пропусну моћ,
као и могућност њиховог коришћења по кишовитом времену. Поред тога, при издавању заповијести, Штаб Дивизије је
изгубио из вида да Пионирско-понтонирски батаљон, предвиђен да обезбиједи превожење јединица преко ријеке, није
могао због удаљености на вријеме да стигне до мјеста за
прелазак. Батаљон је стигао на линију за форсирање кота
119 — кота 132 — Ћулум (тт 264), тек у сумрак, 29. априла.
Помоћни дио Штаба Дивизије, са политичким комесаром на челу, смјестио се у долини Сане на жељезничкој станици Сводне, а оперативни дио, са командантом на челу,
смјестио се у Горњем Водичеву.
4
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Покрет јединица је извршен у врло тешким условима.
Вријеме је било лоше, кишовито, тако да су се, и онако
непогодни, брдски путеви толико били разблатили да су се
борци, а још теже коњи и запреге, веома тешко и споро
кретали. То је и био највећи разлог, да су јединице са великим закашњењем стизале на своја одредишта, тако да нијесу
могле на вријеме приступити припремама за извршење својих задатака, онако како је то планом било предвиђено. То
је, такође, принудило поједине бригаде да, још-у почетку
марша, своје теже покретне јединице — болнице, интендантуре и друге, врате натраг, у долину ријеке Сане.
Двадесет деветог априла, прије подне, по доласку на
простор Церовица — Равнице, јединице 7. бригаде су биле
нападнуте од усташко-домобранских дијелова из рејона село
Пољавница — кота 279 — кота 310, источно од Двора, ради
чега је Штаб Бригаде био принуђен да један батаљон развије
за борбу. Он је, након краћег судара, успио да потисне непријатеља према југу, на раније припремљени положај на
линији Пољавница (к. 241) — Мазић брдо — Крива главица,
гдје су биле истурене три бојне усташа као обезбјеђење њемачких снага у Босанском Новом и Двору. 5
С обзиром на јачину усташко-домобранских снага и потребу да се, са тог простора, пружи помоћ дијеловима 39.
дивизије у нападу за Босански Нови, Штаб 7. бригаде је све
своје снаге оријентисао према тим усташко-домобранским
снагама. То је и условило, да се 7. бригада више није могла
на вријеме употријебити на свом првобитном задатку, како
је то заповијест Штаба Дивизије предвиђала.
Од самог почетка сукоба, на положају Пољавница—
Мазић брдо—Крива главица, развила се оштра борба са честим обостраним нападима и противнападима и трајала је
све до пада мрака 29. априла. Усташко-домобранске снаге
подржавала је батерија хаубица 105 гпт, са ватреног положаја између Двора и Струге. Увече се непријатељ повукао
5

По свему судећи, био је то 7. ловачки здруг 4. усташко-домобранске дивизије, који је са тог положаја, крајем дана, 29. априла, повучен у Босански Нови да смијени њемачки 384. пук, који је
пребачен на простор Струге. Та јединица је била састава 3 бојне
по 450 војника, са по 4 тешка митраљеза, 20 лаких митраљеза, 2
минобацача 81 тт , 8 лаких минобацача и 25 аутомата.

Р СПОред јед Н
"
" "Ча 2З У9арне дивизије за борбу са њемачки.* и
усшашким снагама у долини ријеке Уне ујутро 29. априла 1945. године.

у Босански Нови, а јединице 7. бригаде упутиле на следећи
задатак — форсирање Уне. У овим борбама, непријатељ је
имао три погинула, 24 рањена и једног заробљеног војника,
а јединице 7. бригаде три погинула и 18 рањених бораца. А
међу рањенима и четри болничарке из 1. батаљона. ГОрица
Грујић, из села Времџе, код Сокобање. 30. априла на Уни
је дисциплинска чета 7. Бригаде остала без командира. Први
старешина на кога је наишао Душан Ковачевић парт. руководилац, биа је Витомир Стојановић из Радињинца код Б а бушнице. Витомир се у почетку нелагодно осећао да се прихвати дужности погинулог командира, али чувши. речи Д.
Ковачевића „. . . У име партије, наређујем ти, са четом што
пре на левој обали Уне. . ." Чета се пребацила и чврсто задржала на обали. Витомир би тешко рањен. Кад су га омладинке поткозарских села Водичева прихватиле на десној
обали и поњеле ка превијалишНој станици, Витомир је случајно угледао Ковачевића и обратио му се последњим ријечима „. . . Извршио сам задатак партије. , . " У м р о је, недочекавши да му се .укаже помоћ. Само два сата касније, погинуо је и. његов-брат Тихомир Стојановић.
Јединице 9. бригаде, и а к о веома уморне од напорног
марша, у пријеподневним часовима', 29. априла, по доласку
на одређени простор, стуПиле су у борбени кбнтакт са усташким снагама које су браниле Добрљин.. Главна одбрамбена
линија усташа у Добрљину протезаЛа се правцем Добрљин—Јањића коса (к. 369). Само село Добрљин, сем неколико кућа, било је попаљенб. Међутим, остаци кућа,. дебеле зидине
од камена, пружале су усташама изванредну могућност за
организовање јаче одбране. Село је организовано за кружну
одбрану. Изграђено је десетак бункера, а. Између њих ископани ровови за лежећи и клечећи став. Испред села, у засеоцима Стојковићима и Зецовима, истурени су мањи дијелови,
ради обезбјеђења од изненадног напада, који су и те засеоке,
као и мјесну цркву, организовали за кружну одбрану. Сјеверно од Добрљина, дуж Јањића косе и даље према Рударици, мјестимично су ископани ровови, а рејон коте 369 уређен
за кружну оДбрану.
Главни разло^и што јединице 7. и 9. бригаде нијесу успјеле да, из покрета, форсирај.у Уну, били су: озбиљан замор због непроспаване ноћи и напорнОг марша, лоше вријеме у току марша и рђави путеви, као и јак отпор који је

непријатељ, у току дана, 29. априла, пружао на прилазу
Уни, на проетору сјеверно од ријеке Сане и у рејону Добрљина, чиме је паралисао намјеру да се, у једном изненадном
налету, пријеђе ријека. Поред тога, штабови бригада и
Штаб Дивизије, нијесу довољно познавали ситуацију на простору сјеверно од Сане, односно нијесу имали ни најосновније податке о јачини и снази непријатеља на том простору и
у рејону Добрљина, што је, свакако, морало негативно утицати на квалитет борбеног распореда и ангажовање јединица 7. и 9. бригаде.
С обзиром на заузетост 7. бригаде на углу ријека Сане
и Уне, на простору Пољавница—Трошкина коса, у борби
против усташко-домобранских снага, Штаб 23. дивизије је
био принуђен да 14. бригаду оријентише на извршење задатка предвиђеног за 7. бригаду, тј. да форсира Уну. Због тога
је, крајем дана, 29. априла, 14. бригада помјерена из Горњег
Водичева ка Уни, на полазну линију за форсирање кота 110
— кота 132 — кота 136 — Ћулум, стављајући јој у задатак
да пријеђе ријеку на одсјеку Дивуша — Унчани и да, организовањем мостобрана на линији Шокачко брдо — Крстови —
Голубско брдо, омогући осталим снагама Дивизије несметано пребацивање на лијеву обалу Уне.
Непосредним осматрањем обавјештајних органа 7. и 14.
бригаде и обавјештајне службе 23. дивизије, као и казивањем мјештана околних села, утврђено је да лијева обала
Уне, између Унчана и Дивуше, није била посједнута од стране непријатеља, па се пребацивање јединица 14. бригаде
одвијало без борбе. Превожење јединица преко ријеке,
вршио је Пионирско-понтонирски батаљон Дивизије са три
метална понтона и четири гумена чамца, сваки капацитета
по двадесетак бораца са оружјем. У току ноћи, уочи 30.
априла, успјела су се пребацити три батаљона 14. бригаде и
један батаљон 7. бригаде. 6 Четврти батаљон 14. бригаде који се, као претходница, први пребацио нешто послије поноћи, изненада је упао у јужни дио села Унчана и ту заробио
патролу јачине пет усташа, а затим препадом, на спавању,
заробио и један вод од 15 Њемаца. Одмах затим, дио снага
4. батаљона избио је на вис Шокачко брдо. западно од кому-

никације Двор — Дивуша — Коетајница, гдје је наишао на
слаб отпор усташко-домобранских дијелова, који су се, након краће борбе, повукли према Двору на Уни.
Одмах иза 4. батаљона, пребацили су се и 2. и 3. батаљон 14. бригаде и наставили да наступају према сјеверном
дијелу Унчана, одакле су потисли дијелове 10. здруга 4. усташко-домобранске дивизије према Крстовима и сјеверним
падинама Шокачког брда. У рејону коте 132, на десној обали
Уне, задржан је 1. батаљон 14. бригаде као резерва Штаба
Дивизије, а уједно и као подршка батаљонима на лијевој
обали ријеке. До зоре, 30. априла, пребацио се и 1. батаљон,
као и дисциплинска чета 4. батаљона 7. бригаде, са задатком
да овладају Голубовцем и запосједну Голубско брдо у циљу
проширења мостобрана и обезбјеђења према Костајници, до
доласка јединица 9. бригаде на простор сјеверно од Дивуше.
1. Командир Дисциплинске чете 7. бригаде погинуо је у
борби прије покрета чете на форсирање ријеке Уне, те је
помоћник политичког комесара 7. бригаде Душан Ковачевић наредио полг.тичком комесару чете Витомиру Стојановићу земљораднику из села Радињиници, Бабушница, да
врши дужност командира Дисциплинске чете.
С обзиром да је форсирање водене препреке под борбом
изузетно тежак вид тактичке радње Витомир се устручавао
да се прихвати те дужности. Међутим, кад му је помоћник
политичког комесара 7. бригаде изричито наредио: „У име
Комунистичке партије наређујем ти." — Витомир је заузео
службени положај — оштро је стао ногу до ноге, испрсио се
и стиснутом десном песницом на челу поздравио, што је значило да поштује наређење Комунистичке партије.
У борбама 30. априла Дисциплинска чета са осталим јединицама 14. и 7. бригаде на мостобрану западно од ријеке
Уне јуначки су одбијали нападе њемачко усташких снага.
Као и остале јединице на мостобрану тешко је и Дисциплинска чета крварила и имала велики број бораца избачених из
строја. Међу осталим њеним рањеним борцима тешко је био
рањен и Витомир Стојановић. Ради хируршке интервенције
хитно је гуменим чамцем пребачен на источну обалу Уне.
Много је крварио. Испод његових носила крв се непрекидно
сливала. Витомир се све теже осјећао. Повремено је и свијест губио. Кад су с њим на носилима поред командног мјеста штаба 7. бригаде, пролазили Витомир је угледао помоћ-

ника политичког Комесара 7. бригаде Душана Ковачевића
и с тешком муком изговорио: „Друже комесаре, извршио
сам наређење Комунистичке партије . . . " Није стигао до дивизијске болнице 23. дивизије у с. Горње Водичево. Ускоро
је тај храбри и одани борац Комунистичке партије и Народноослободилачког рата Југославије издахнуо.
Само сат времена након рањавања Витомира на мостобрану лијево од ријеке Уне погинуо је и његов брат Тихомир
Стојановић.
Ујутро, 30. априла, све јединице 23. дивизије, без обзира на умор, наставиле су борбе и, у току дана, постигле извјесне резултате. Наступајући од ријеке Уне ка селу Голубовцу, 1. батаљон и дисциплинска чета 4. батаљона 7. бригаде, трпјели су јаку митраљеску и минобацачку ватру непријатеља из рејона Дивуше. Били су принуђени да се задрже
на отвореном пољу и да за извјесно вријеме пријеђу у одбрану.
За то вријеме, јединице 9. бригаде вршиле су снажан
напад на усташку посаду у Добрљину, као и на положаје
сјеверно од села, и до зоре, 30. априла, успјеле да готово
потпуно овладају селом. У селу се задржала само група усташа јачине вода и забарикадирала се у цркви, док су се остале непријатељске снаге извукле на раније уређени положај
за одбрану, на линији заселак Превица — заселак Демисовац — Јањића коса. У зору, док се још водила борба у Добрљину, непријатељ је из Костајнице привукао у село Козиброд, на западној обали ријеке Уне, вод тенкова и један противавионски митраљез, одакле су тукли дијелове 9. бригаде
око Добрљина, и пружили снажну подршку усташама. Уједно су успјели да омогуће деблокаду цркве у Добрљину и извлачење групе забарикадираних усташа према засеоку Правици, у састав главнине својих снага. 7
Само у овим борбама код Добрљина, јединице 9. бригаде претрпјеле су осјетне губитке: 32 погинула и око 40 рањених, међу којима и три командира чета и осам командира
водова, углавном из 1. батаљона.
Тридесетог априла, око 9 часова, дошло је до прве ин-

Башерија брдских шоиова 2Ј. дивизије на иоложају у с. I орње Водичево,
Босански Нови, 30. априла 1945. године.

тервенциЈе њемачке артиљери]е са ватрених положаја Јужно
од Струге и минобацача из рејона Голубског брда. Они су
отворили жестоку ватру по борбеном поретку 14. и 7. бригаде на западној обали Уне, као и по самом мјесту пријелаза,
ради чега је Штаб Дивизије био принуђен да привремено
обустави пребацивање нових снага.
За вријеме дејстава њемачке артиљерије и минобацача
разбијени дијелови 10. усташко-домобранског здруга су успјели да се среде, а затим изврше противнапад на 4. батаљон
14. бригаде на Шокачком брду, присиљавајући га да се повуче на комуникацију Двор — Дивуша, око које се развила
жестока борба. Један вод 4. батаљона 14. бригаде, који је са
Шокачког брда био упућен према вису Метла, није успио да
се повуче и био је одсјечен од свог батаљона. 8
Истога дана, око 10 часова, њемачки 383. пук 373. легионарске дивизије, уз подршку тенкова, од Дивуше, 10.
здруг 4. усташко-домобранске дивизије, из сјеверног дијела
8
На маршу 23. дивизије Босански Нови — Глина, 2. маја
1945, вод је стигао 7. бригаду и укључио се у свој батаљон.

Унчана, и 384. пук 373. легионарске дивизије са правца
Струге, уз подршку артиљерије са положаја јужно од Струге, извршили су снажан противнапад на батаљоне 14. и 7.
бригаде на лијевој обали ријеке Уне, и послије жестоке борбе, успјели да их потисну надомак саме ријеке.
По наређењу Штаба Дивизије, батаљони 14. и 7. бригаде су на западној обали, на одсјеку наспрам кота 119 и 132,
образовали мостобран са наслоном крилних батаљона на ријеку и ужурбано за одбрану организовали полукружни положај, што је, у оскудици пионирског алата за укопавање,
врло споро напредовало и недовољно се урадило.
Да би ометао саобраћај непријатеља правцем Двор на
Уни—Дивуша—Костајница и спријечио евентуални покушај
непријатеља да он форсира ријеку, ради угрожавања снага
23. дивизије, које су се налазиле источно од ријеке, Штаб
Дивизије је поставио 2. батаљон 7. бригаде у рејон коте 138,
на источној обали Уне, према Струги. Њемачко командовање је, изгледа, схватило намјеру овог батаљона, да форсира
ријеке и угрози његове снаге у рејону Струге. Због тога је,
као обезбјеђење на оток у ријеци Уни, пребацио једну чету
Њемаца. Између 2. батаљона 7. бригаде и ове чете Њемаца
на отоку, развила се жестока и друготрајна борба.
Тридесетог априла, од 9 до 17 часова, њемачко-усташке
снаге, уз сталну подршку артиљерије, минобацача и тенкова, непрекидно су вршиле нападе на мостобран, на батаљоне
14. и 7. бригаде. Нарочито снажне нападе вршили су један
батаљон њемачког 383. пука, из правца Дивуше, и један батаљон њемачког 384. пука, из правца Унчана, на крилне батаљоне, у намјери да их одвоје од ријеке, изолују од помоћи
осталих снага 23. дивизије и да их у пољу окруже и униште.
Уочавајући намјеру Њемаца, Штаб 7. бригаде је поставио 3.
батаљона у рејон засеока Бансовца, на коту 119, на десној
обали ријеке, који је са 1. батаљоном 14. бригаде, постављеном у рејон коте 132, штитио крила мостобрана на лијевој
обали Уне. Истовремено је један вод противтенковских топова 47 шш пребачен на мостобран, са задатком подршке
батаљонима.
Њемци и усташе, уз снажну подршку артиљерије, минобацача и тенкова, јуришали су у таласима на мостобран, тежећи, по сваку цијену, да сломе отпор и да батаљоне 14. и

Батаљони 14. и 7. бригаде 23. ударне диеизије 30. аирила 1945. године у
борби еа 383. и 384. пуком 373. њемачке „Тигер" дивизије и 10. здругом
4. усташко домобранске дивизије на лијевој обали ријеке Уне и 9. бригада
у борби са усташком бојном за ослобођење Добрљина.

7. бригаде набаце у ријеку. Међутим, сви ти њемачко-усташки насртаји на мостобран, као и на његовим крилима, били су одбијени жестоким отпором батаљона 14. и 7. бригаде.
О изузетно о ш т р о ј борби батаљона 14. и 7. бригаде
ПЈ^ОТИВ јаких њемачко-усташких снага на лијевој обали Уне,
говори и дневник Дејана Стојановића, командира вода за везу 1. батаљона 14. бригаде, у коме је поред осталог записано:
„Командант дивизије тражи везу са јединицама са оне
стране обале. Захтева да дође неко од команданата да га инф о р м и ш е о току борбе. С друге стране жице чује са само
говор телефонисте, праћен штектањем тешких митраљеза
и осталог аутоматског оружја. Не могу наћи никог, сви су
узели оружје у руке да одбијемо овај напад и ја бијем из
пуљимјота, док је поред мене т е л е ф о н . "
У тој људској кланици, борци 23. дивизије херојски су
бранили СВОЈУ Уну. Напади њемачко-усташких снага, посебно њемачких, на крилима мостобрана, су сломљени. Иако им је веома важно било да батаљоне 23. дивизије на мостобрану одвоје од Уне, због својих бројних губитака у људству, принуђени су да одустану од јуриша на крила мостобрана.
О к о 11 часова, начеЛник Штаба 2. армије, генерал-мајор ЉубО Вучковић, телефонски је траЖио да се снаге 23.
дивизије са мостобрана, због опасности од уништења, повуку натраг на десну обалу ријеке. Међутим, ово наређење
Штаб 23. дивизије није могао да изврши, јер је био убијеђен
да ће, у току дана, батаљони на лијевој обали ријеке, уз
подршку батаљона 7. и 14. бригаде са десне обале, издржати
нападе и успјети да одрже положаје, који су Дивизији били
веома потребни за наредна борбена дејства. Напуштање
мостобрана, у току дана, при нападима јаких њемачко-усташких снага — пјешадије, артиљерије и тенкова — и пребацивање натраг преко Уне, проузроковало би веће жртве у
људству, а још више у случају гтоновног преласка, односно
форсирања ријеке и поновног стварања мостобрана на западној обали, ради слиједећег задатка који је Дивизији предстојао. У то вријеме, од средстава за прелазак преко водене
препреке, Пионирски-понтОнирски батаљон Дивизије располагао је само са једним гуменим чамцем, капацитета двадесетак бораца, са којим се, у одређено вријеме, не би успјело

пребацити еа западне на источну обалу Уне, сва четири батаљона 14. и 7. бригаде. Сва друга средства са којима је раније овај батаљон располагао, дејством њемачке артиљерије
и минобацача била су или оштећена или потопљена.
На тај начин је Штаб 23. дивизије, неизвршењем наређења начелника штаба 2. армије, сву одговорност за судбину
својих јединица на лијевој обали Уне примио на себе, што
је и начелник штаба армије посебно нагласио.
У међувремену, борба је настављена. Несмањеном жестином, њемачко-усташке снаге непрекидно су вршиле снажан притисак на мостобран, с циљем да га униште. Најкритичнији тренутак наступио је, око 13 часова када су Њемци
и усташе из правца Струге и Дивуша, уз снажну подршку
артиљерије, минобацача и тенкова, поново извршили жестоки напад на батаљоне 14. и 7. бригаде на мостобрану. У
једном тренутку, код педесетак бораца ових батаљона, испред њемачких тенкова, психички је попустило, те су, иако
већина њих није знала да плива, напустили своје ровове на
мостобрану и јурнули према ријеци. Од њих, десетак се одмах утопило, док су се остали спасили пливањем или помоћу
гуменог чамца којим су им борци са десне обале притекли у
помоћ.
Међутим, главнина бораца је успјела да се одржи на
мостобрану и да тај жестоки напад одбије, истина уз обостране тешке губитке. И не само тада, него и све вријеме
до краја дана, управо до 17 часова 30. априла, када су њемачко-усташке снаге престале са снажним нападима. 9
Да би спријечили пребацивање, са десне на лијеву обалу
Уне, нових снага 23. дивизије, које би појачале одбрану мостобрана, њемачка артиљерија и минобацачи су непрекидно
тукли пријелаз и успјели да потопе сва три метална понтона
и три гумена чамца. Једна мина је, чак, погодила понтон на
коме је била посада са минобацачем 81 шш и потопила га
заједно са посадом. Том приликом је неколико бораца нашло смрт у набујалој ријеци, а већина се успјела спасити
пливањем или уз помоћ бораца, који су их из воде извукли.
Такође је неколико бораца спасилаца, дејством њемачке артиљерије и минобацача, рањено или усмрћено.
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За све вријеме, од пријеласка на простор западно од
Уне, батаљони 14. и 7. бригаде на мостобрану, нијесу могли
добити храну. У току жестоких борби, од 9 до 17 часова,
рањеници батаљона са мостобрана, склањани су уз обалу
ријеке до воде, гдје им је санитетско особље 14. и 7. бригаде, под руководством једног љекара, пружало прву помоћ.
Само најтежи рањеници, којима је била неопходна хитна хируршка интервенција, у међуналетима граната њемачке артиљерије и минобацача, пребацивани су неоштећеним гуменим чамцем на десну обалу. 10 Одатле су их самоиницијативно, без ичијег наређења, храбре омладинке и омладинци
Подкозарја, под кишом њемачких митраљеских рафала и
граната артиљерије и минобацача, излажући опасности и
своје животе, на носилима преносили до хируршке екипе
болнице 23. дивизије у горњем Водичеву. Ту су их љекари и
остало особље болнице, са хирургом Миланом Врањицаном
на челу, у веома слабим смјештајним условима и без довољно средстава за хируршку интервенцију, уз максималне напоре и веома стручно љекарско знање, са завидном ратном
љекарском праксом, врло успјешно обрађивали, а потом их
транспортовали до армијске болнице у Приједору, уз веома
тешке услове.
Један од учесника у овим тешким борбама, Милена
Вучковић, санитетски руководилац у 14. српској бригади,
овако износи детаље о спасавању рањеника:
„У тешким борбама на пољани, западно од Уне, имали
смо озбиљне губитке у погинулим и велики број рањених
бораца, чак и у санитетском особљу. И Уна нам је однела
неколико бораца. Ту одмах, иза положаја у близини Уне,
формирала сам прихватилиште за рањенике, које су даље
до дивизијске болнице у Горњем Водичеву, под кишом митраљеских куршума и мина преносиле девојке и жене из Доњег Водичева и суседних села. У једној групи рањеника, донеле су и једног у усташкој униформи, који се код осталих
рањеника распитивао ко је командир и политички комесар.
Сигурно је имао зле намере. Одједном, једна жена педесетих
година која је наше рањенике преносила, иза мене врисну
као да је неко ножем убоде. И обрати се рањеном усташи:

„Па ти си мога сина убио, божју ти мајку . . ." И шчепа
жена колац из ограде и док ја стигох она умлати човека. У
једном његовом џепу нађосмо документа да је усташки наредник."
О овим борбама су свјежа и сјећања Милана Врањицана, хирурга болнице 23. дивизије. Он их овако описује:
„Као кркљанац, жестока борба око Уне кључа. Од артиљеријске канонаде и митраљеског урнебеса околина тутњи. Земља се тресе и дрхти. Долина реке, јаруге и околна
брда, шуме као рањени јече. Иако смо од Уне удаљени око
четири километра ваздушне линије, кркљанац чујемо и осећамо као да је ту, одмах испод кућа где смо смештени, у
јужном крају села Горњег Водичева. Од Уне, носила са тешким рањеницима непрекидно према Горњем Водичеву
врве. И не један по један, него непрекидни ланац — групе и
групе. На оскудним носилима, често импровизованим, па и
на голим изанђалим ћебадима, носи их самоиницијативно,
без ичијег наређења, храбра омладина, већином женска, па
и постарије жене забрађене у црне мараме слободарског
Поткозарја. Око њих артиљеријске и минобацачке гранате
треште, а митраљески рафали као туча, земљу око њих решетају. Омладина, као да се то њих ништа не тиче, само
храбро, пожртвовано и брижно обавља добровољни посао.
Број носила и рањеника, као да се из часа у час повећава.
Већина су тешки рањеници разбијених руку, откинутих ногу, пробушених груди и стомака.
Предња страна груди једног командира чете је разнесена. Још је жив, али га ни хируршка интервенција неће задржати од смрти. Још при прегледу, на рукама ми је издахнуо.
А, није био једини који је прострељен. Прострељених грудног коша или трбушног предела било је много, најчешће
смртоносних прострела, којима никаква интервенција, па ни
хируршка, не би живот задржала. Било их је који су одмах
по рањавању, било услед крварења или гушења, издахнули.
Они, пак, који су до нас овде у Горње Водичево, макар и са
најтежим ломом стигли, али са јачом животном снагом; нашом брзом и стручном хируршком интервенцијом, бригом и
негом, остали су у животу. Ту су били, такође, и случајеви
такозваног' отвореног пнеумоторакса. Гакви су се нагло
опорављали. ГТрострела са отвореним грудима било је преко

Омладинке села Церовице, Босански Нови, 30. аири га 1945. године иреносе рањенике 23. ударне дивизије од ријеке Уне до дивизијске болнице у с.
Горње Водичево.
Напријед — с десна: Милка Кукавица, рођена 1927. Данас удата Вуковић,
Сава Грубор, рођена 1929. Данас удаша Бероња.
Позади — с десна: Зорка Кукавица, рођена 1928. Данас удата Згоњанин,
Љубица Кукавица, рођена 1926. Данас удата ТраваревиН.

педесет. Нашом стручном обрадом успели смо, сем једног,
послати у позадинске јединице на оздрављење и опоравак.
Био је један веома необичан случај. Рањен је борац са прострелом трбуха од једног до другог бока. Донет је у зачуђујуће добром општем стању. Никаквих клиничких повреда
унутарњих органа није било. И одбија операцију. Не жали
се на болове. Стално на њега мотрим, стално га пратим и
озбиљно посматрам, јер претпостављам да ће му се рањавање ипак тешко одразити. А стално видим да је код њега све
у реду. Расположен је и весео. Након три дана, крадом се
извукао из собе у којој је лежао у болници и отперјао у своју
борбену јединицу. И баш тада сам, већ по други пут, доживио несвест због тоталне исцрпљености. Али све болничко
особље, а не само ја, било је на крајњој граници исцрпљености снага. Дању и ноћу, све хируршко особље на ногама и
са санитетским средствима за хируршке интервенције у рукама. Није нам се хтело на одмор, починак и спавање, све
док и задњег рањеног борца не обрадимо и сместимо на опоравак."
Истога дана, по ослобођењу Добрљина, 9. бригада је,
послије кратког предаха, напала усташке снаге на положају
сјеверно од Добрљина, на линији Демизовац—Превице—Јањића коса. Усташе су пружале снажан отпор, а око 10 часова у помоћ им је стигао, из Костајнице, оклопни воз са тенковима, који су јаком ватром тукли положаје јединица 9.
бригаде. Око 12 часова, под притиском јединица 9. бригаде
оклопни воз се повукао према Костајници.
У непрекидним обостраним нападима и противнападима, 1. батаљон 9. бригаде успио је да овлада Јањића косом
и да продужи дејства правцем Кућистине—Рударица. Тек,
касно послије подне, 30. априла, 9. бригада је успјела на јуриш да заузме засеоке Демизовац и Превице. Усташе су се
повукле на Кућиштине, гдје су предузели мјере за одбрану.
По свему судећи, основни задатак усташких снага у одбрани Добрљина је био да спријече продор снага ЈА до моста преко Уне, у селу Грђановцу, да обезбиједе комуникацију у долини Уне, која је била од великог интереса за њемачко-усташке снаге и, долином Уне, да се извлаче према сјеверу. У томе је усташка одбрана Добрљина, као и положаја
сјеверно од њега, иако неколико пута бројно слабија од сна :
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га 9. бригаде, била потпуно успјешна. Свакако да је такав
успјех усташке одбране постигнут и због веома повољних,
добро уређених и организованих положаја за одбрану.
Фронтални напад јединица 9. бригаде на одбрану Добрљина погодовао је усташкој посади, с обзиром на утврђене
положаје за одбрану око села и у селу. Да је 9. бригада прибјегла обухватном маневру извјесних снага гребеном Церова—Јањића коса, довела би одбрану усташа у незавидан положај. Тим маневром раније би се ријешило ослобођење
Добрљина и непосредне околине, можда још у почетку напада јединица 9. бригаде, а усташке снаге би се натјерале у
повлачење према Костајници. У том случају би се 9. бригада
могла раније ангажовати на извршењу главног задатка, што
би олакшало и борбе дијелова 14. и 7. бригаде на простору
западно од ријеке Уне.
Свакако да је то био пропуст Штаба 9. бригаде, али и
Штаба 23. дивизије, без обзира што је све вријеме био максимално ангажован на ријешавању главног задатка Дивизије, односно у борбама батаљона 14. и 7. бригаде западно од
ријеке Уне. Због тога је Штабу 9. бригаде препустио потпуну самоиницијативу у ријешавању борбених задатака.
Због великих губитака и озбиљног физичког, а посебно
психичког, замора бораца 14. и 7. бригаде, на мостобрану
западно од Уне, штабови 14. и 7. бригаде, крајем дана, 30.
априла, предложили су Штабу Дивизије да се њихови бата^
љони повуку са мостобрана и пребаце на простор источно
од ријеке, ради одмора. Међутим, Штаб Дивизије се није
сложио са овим приједлогом, сматрајући да би се напуштањем мостобрана учинила озбиљна грешка, због будућих дејстава Дивизије на простору западно од ријеке Уне. Поред
тога, Штаб Дивизије је био убијеђен да се њемачко-усташке
снаге — под притиском јединица 39. дивизије на Босански
Нови, а посебно због присуства јачих дијелова 23. дивизије
на западној обали Уне, као и због присуства 28. дивизије на
простору Костајнице — морају, у току ноћи, између 30.
априла и 1. маја, повући из Босанског Новог према Костајници, док још колико-толико могу користити саобраћајницу
Босански Нови—Костајница, за извлачење технике и осталог ратног и другог материјала. Ипак, на поновни упоран
захтјев штабова 14. и 7. бригаде, Штаб Дивизије је одобрио
да се, по паду мрака, два батаљона 14. и један батаљон 7.

бригаде повуку са мостобрана и пребаце на простор источно
од ријеке, с тим да буду у сталној готовости за извршење
поновног пријеласка на лијеву обалу ријеке. На мостобрану
је и даље задржан 4. батаљон 14. бригаде, са задатком да
будно контролише кретање непријатеља путем Двор—Дивуша—Костајница.
Првог маја, прије зоре, извиђачки дијелови 4. батаљона
14. бригаде примијетили су са мостобрана живље кретање
непријатељске моторизације и пјешадије путем Двор—Костајница и о томе телефоном извијестили Штаб 23. дивизије.
Наиме, њемачка 373. легионарска дивизија „Тигар" и 4. усташко-домобранска дивизија, уз прихват дијелова њемачке
104. ловачке дивизије са положаја на Косијерском брду, повлачиле су се према Костајници. На обезбјеђењу њемачко-усташких снага у повлачењу, налазио се извиђачки батаљон
373. дивизије, који је запосјео положај Милковица—Црљешница, југозападно од Костајнице, гдје се задржао до повлачења свих непријатељских снага из правца Босанског Новог. 11
С обзиром да је Пионирско-понтонирски батаљон 23.
дивизије успио да, у току ноћи, уочи 1. маја, извуче из Уне
потопљене понтоне и гумене чамце и да их оспособи за употребу, Штаб Дивизије је одмах, по пријему обавјештења о
повлачењу њемачко-усташких снага, наредио хитно пребацивање преко Уне 7. бригаде, као одморније, на одсјеку Унчани—Двор, а потом и 14. бригаде на одсјеку Голубовац—
Дивуша. Одмах по пријему наређења, обје бригаде су приступиле извршењу задатка, успјеле да се пребаце преко ријеке и да, у јутарњим часовима, код Дивуше и Голубовца ступе у борбу са њемачко-усташким снагама у повлачењу. 12
У захвату комуникације Унчани—Дивуша, развила се
жестока борба у којој су јединице 14. и 7. бригаде, снажним
налетом, принудиле непријатеља да напусти извјестан дио
своје моторизације, тежег оружја и другог ратног материјала, и да се повуче на положај Крстови—Кључ. Овим пресијецањем њемачко-усташке колоне, на дијелу пута Унчани—
Дивуша, онемогућено је даље повлачење том комуникаци11

Исто.

јом снага 10. здруга 4. усташко-домобранске дивизије из Босанског Новог и Двора на Уни, па су се оне оријентисале на
повлачење према Глини. Јединице 14. бригаде су предузеле
гоњење њемачко-усташких снага правцем Крстови—Кљун,
при чему су заробиле десетак усташа, а јединице 7. бригаде
правцем Шокачко брдо—Метла и даље ка Двору на Уни, у
чијем су се рејону састале са дијеловима 39. дивизије који су
ослободили Босански Нови.
У вријеме избијања 7. и 14. бригаде на линију Голубско
брдо—Крстови—Шокачко брдо—Метла, Штаб 23. дивизије
добио је од Штаба 2. армије наређење за покрет ка Глини,
због чега су 7. и 14. бригада, по наређењу Штаба Дивизије,
обуставиле даље гоњење њемачко-усташких снага.
Тек у зору, 1. маја, 9. бригада је на јуриш овладала Кућиштима. Усташе су се повукле у рејон Рударице, ради обезбјеђења моста на Уни код Грдановца. Након тога, 9. бригада је пријешла ријеку Уну код Добрљина и, у току дана,
извршила напад на извиђачки батаљон 373. легионарске дивизије, на положају Милковица—Црљешница, и присилила
га да се повуче према Костајници.
Тако су, око 20 часова, 1. маја, коначно завршене
тродневне тешке борбе јединица 23. дивизије у доњем току ријеке Уне, у којима су обје стране претрпјеле озбиљне губитке.
Јединице 23. дивизије су имале 259 мртвих, 436 рањених
и 11 несталих бораца. Међутим, ти подаци нијесу потпуни,
јер за јединице 9. бригаде, сем за 1. батаљон, нема података
о губицима у борбама за Добрљин и послије његовог ослобођења. Према извјештајима штабова јединица 23. дивизије,
њемачке и усташке снаге су имале 218 погинулих, 416 рањених и 126 заробљених, међу којима и пуковник Бегић, командант 4. усташке дивизије. Међутим, ни ови подаци нијесу
потпуни, јер нема података о губицима непријатеља у борбама против 9. бригаде, код Добрљина.
Заплијењена су: четири противтенковска топа, два противавионска топа, три минобацача, шест тешких митраљеза, четири пушкомитраљеза, 100 пушака, пет камиона, три
мотоцикла, више хиљада граната, мина и пушчане муниције,
као и већа количина другог ратног материјала. 13
13
А В И И , к. 1070, рег. бр. 1—78/5 и 79/5; Исто, РПк. 32, рег.
бр. 1/1 и 4/4; Исто, РПк. 80, рег. бр. 1/6.

О борбама у долини Уне, Димитрије Јанковић, из села
Кривеља, борац 4. батаљона 7. бригаде, у својим ејећањима,
поред осталог, наводи:
„За време поменутих борби био сам десетар вода Митраљеског одељења у Пратећем воду 4. батаљона. Три дана
и две ноћи преко наших глава шиштале су мине и топовске
гранате. Да бисмо се колико-толико заштитили од директних погодака у рову смо ископали „мишје" рупе. И само
тако, у добро маскираном рову, остали смо живи.
Када је наш батаљон требало да се пребаци преко Уне,
задатак Пратећег вода био је да обезбеђује прелазак батаљона. Кад смо се нашли на другој страни реке, нисмо знали
колико надмоћне снаге непријатеља нас чекају. Тек у току
борбе, сазнали смо да су ту били легионари.
У току борбе, 30. априла, на другој страни Уне водила
се борба на живот и смрт. Неустрашиви борац у мом одељењу нишанџија Мирко Димитријевић, из села Драгоцвета,
код Јагодине, митраљезом је непријатеља косио и нанео му
велике губитке, нарочито када је батаљон потискиван према
Уни, јер смо морали митраљезом да им омогућимо да се извуку из тешкоћа. И успели смо. Храбар је био и наш коњоводац Живота, постарији човек. У рову у коме смо били у
води до грла, стално је лопатом избацивао воду и чауре нашег митраљеза. Немачка мина пала је на два метра од нашег рова, али срећом ни један борац није погинуо.
У борбама на Уни много је другова погинуло, а још
више рањено. И ја сам био рањен у леву руку. Између осталих, погинули су моји блиски другови: Владимир Шаларевић, Витомир Богдановић и Милутин Војиновић, сви из села
Кривеља код Бора."
Послије завршетка борби у долини Уне, јединице 23.
дивизије прикупиле су се и смјестиле на кратак предах и сређивање: 7. бригада у Двору на Уни, 9. бригада у Дивуши и
Унчанима, 14. бригада и Пионирско-понтонирски батаљон
у Струги, а 2. артиљеријска бригада, са Штабом Дивизије, у
Сводни, у долини Сане.
Тродневне борбе у долини ријеке Уне су биле најкомпликованије и најтеже борбе које је 23. дивизија водила од
свог формирања, јуна 1944, па до краја рата. Штаб Дивизије
је правилно одредио мјесто за пријелазак преко Уне, на из-

бочини кота 119—кота 132. Десна обала, управо простор са
кога је требало форсирати ријеку, надвисујући је над лијевом обалом, тј. над простором на коме се налазио противник, што је ишло у корист снага које врше форсирање. Ту
је ријека и најужа, што је нападачу отварало најкраћи пут
преко ријеке. Изостанак ватрене подршке дивизијске артиљерије, јединицама на мостобрану и код Добрљина, због
оскудице у муницији, негативно је утицао како на успјех батаљона на мостобрану и код Добрљина, тако и на повећање
укупних губитака јединица 23. дивизије. Оштећење и потапање средстава за форсирање ријеке, од стране њемачке артиљерије и минобацача, био је озбиљан минус за успјех 14.
и 7. бригаде на мостобрану и, уопште, на простору западно
од Уне. Враћање батаљона 14. и 7. бригаде са мостобрана,
у току ноћи, уочи 1. маја, на десну обалу ријеке било је
озбиљна грешка, јер је њемачко-усташким снагама тиме
пружена могућност да несметано организују повлачење својих снага путем Двор на Уни—Дивуша—Костајница. Међутим, без обзира на пропусте, борбе у долини Уне — како по
својој специфичности, жестини и тежини, тако и по максималним напорима које су борци 23. дивизије уложили и жртвама којима је све то плаћено — непроцјењивог су значаја.
Оне су, свакако, свијетла страница историје јединица 23. дивизије.

Дивизија на простору Загреб—Јастребарско
Поступајући по наређењу Штаба 2. армије, јединице 23.
дивизије су, са ширег простора Босански Нови—Двор на
Уни, извршиле покрет према Глини, са задатком да гоне њемачко-усташке снаге, које су се тим правцем повлачиле, а
затим да се пребаце сјеверно од ријеке Купе, на простор
Вукомеричке Горице, и даље према Загребу, односно комуникацији Загреб—-Јастребарско—Карловац. 14
Другог маја, у јутарњим часовима, јединице Дивизије,
са 9. бригадом у претходници, започеле су покрет ка Глини
и, 3. маја, у поподневним часовима, стигле: 9. бригада на

простор југоисточно од Глине, у села Драготину и Козареповици, а 14. бригада у села Маји и Јошевици, док је 7. бригада стигла, на простор сјеверно од Глине, у села Шаторњу,
Видушевцу и Јукинцу. Друга артиљеријска бригада, Штаб
Дивизије и дивизијске приштапске јединице су смјештени у
Глини и непосредној околини.
Народ Глине и околних села приредио је веома срдачан
дочек, какав борци 23. дивизије, на свом борбеном путу, од
источне државне границе до Глине нијесу доживјели. Људи,
жене и дјеца, поред срдачних овација и добродошлица, у
корпама су донијели већу количину разноврсне хране, тако
да су корпама прекрили све тротоаре и улице у граду. И све
је то донесено самоиницијативно. Са борцима је народ водио
срдачне и пријатељске разговоре.
— Ама баш нико нам није наредио — гаворили су мјештани.
— Ипак неки разлог за овако изузетан дочек постоји.
— Прије три дана стиже нам вијест да су у долини Уне,
око Двора, Струге, Унчана до Дивуше, борци неке српске
дивизије много искрварили. У чуду смо се питали, какви су
то јунаци који први пут у овом рату на том мјесту пријеђоше
Уну и заузеше многе јаке утврде око Двора. То није пошло

Сељанке из околних села у Глини са храно.ч за борце 23. дивизије 3. маја
1945. године.

за руком, у току рата, ни ЈедноЈ Јединици наше народне ВОЈске. И у размишљању, куда ће се даље кретати та дивизија,
дођосмо до закључка да мора овим путем, преко Глине, према Загребу. У разговорима смо закључили, да ћете бити
гладни и уморни, па зашто ми, Глињани, не би тим борцима
бар ручак приредили. И тако ријеч је текла од села до села,
од домаћинства до домаћинства. И ето, некако се организовао објед. Драго нам је ако сте колико-толико задовољни.
— Задовољни смо нарочито са братским и срдачним
дочеком.
Свечани митинг у Глини, посвећен 23. дивизији и слободи града, отворио је и борце поздравио Ђуро Ћ о р к о в и ћ ,
предсједник Котарског народноослободилачког одбора Глине. На његову срдачну поздравну ријеч и гостопримство грађана Глине и околних села, захвалио се, у име 23. дивизије,
потпуковник Војин Поповић, политички комесар дивизије.
До тада се 23. дивизија снабдијевала ратним материјалом, оружјем и муницијом, помоћу органа 2. армије Ј А , а
дјелимично и из плијена отетог од непријатеља. Исто т а к о
снабдијевање животним намирницама је вршено преко интендантских органа 2. армије, а само у изузетним случајевима, са најосновнијим намирницама, преко одбора народне
власти на терену, на коме је Дивизија боравила. За куповину стоке за снабдијевање месом, новац се, углавном, добијао
од интендантских органа 2. армије, а дјелимично и заплијеном од непријатеља.
Тих дана, у Штабу 23. дивизије затекло се око 25 милиона динара и куна. Смјештени су у два обична џака. Н и к о
посебно није чувао тај новац. П р е к о интенданта дивизије, о
том новцу и његовом коришћењу бригу је водио политички
комесар дивизије. Уз његово одобрење, посебно за сваку потребу јединица, задужен је био Драгољуб Мијалковић, начелник интендантуре дивизије, а за потребе Штаба Дивизије
Аћим Цицмил, интендант Штаба Дивизије. С обзиром на изванредан дочек Дивизије од стране грађана Глине и околних
села, као и на то да је Котарски народноослободилачки одбор Глине био оскудан у финансијским средствима, Штаб
23. дивизије поклонио је Котарском одбору пет милиона динара и куна.
Растанак са грађанима Глине и околних села био је
пропраћен изузетним овацијама.

— Срећно другови — у слободној Југославији!
Четвртог маја, око 8 часова ујутру, 23. дивизија је наставила покрет основним правцем Глина—село Козарац—
село Трепча—село Ласиња, да би се, у току ноћи, између 5.
и 6. маја, пребацила сјеверно од ријеке Купе, на простор
Вукомерићке Горице. Пребацивање преко Купе, уз организацију Пионирско-понтонирског батаљона Дивизије, текло
је споро, јер је мост на Купи био доста оштећен. Девета
бригада, као претходница, пребацила се главнином на простор села Велика—Жунац—Дежелић, а дијелом снага на
простор села Братине, оријентисаним према Клинча Селу,
на комуникацији Загреб—-Јастребарско—Карловац. У зору,
6. маја, 2. батаљон 9. бригаде је извршио покрет, из Братине, до села Доње Зденчине. У поподневним часовима и остале снаге 9. бригаде стигле су у село Горњу Зденчину, одакле
су, послије краће борбе, одбациле непријатеља.
Седма бригада, која је била оријентисана на правац Писаровина—Загреб, стигла је са 3. батаљоном (ојачан водом
противтенковских топова 47 тш и водом флакова), у село
Штарјак и са истуреним обезбјеђењем на висовима изнад села Мракова, а остале снаге на простор села Горњи Трпуц—
Миоковић—Јамница, оријентисане према усташкој бојни дислоцираној у селима Липници, Буковчаку, Вукомерићу и Дубранецу. 15 Вјероватно је ова бојна припадала 18. усташко-домобранској дивизији, која се налазила на простору Загреб
—Велика Горица, јачине око 5.000 усташа, домобрана и четника, са штабом дивизије у Јастребарском. У штабу дивизије налазили су се и познати зликовци из Јасеновца Макс Лубурић, Анте Мошков и Рафаел Бобан. У свом саставу дивизија је имала 30. и 31. пуковнију, на простору Туропоља.
На свим раскрсницама путева и насељеним мјестима
према Загребу, били су изграђени бетонски бункери, постављене жичане и минске препреке, а погодни рејони посједнути јаким усташким снагама, међу којима је било и дијелова „Црне легије", као најборбеније и најокрутније јединице НДХ, познате по злу према цивилном српском становништву.
15
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Петог маја, у касним поподневним часовима, преко ријеке Купе, пребацила се и 2. артиљеријска бригада. Она се
задржала на ватреним положајима у рејону Велика—Писаровина. Штаб дивизије и дивизијска болница смјестили су се
у Писаровини, а дивизијска интендантура и остале приштапске јединице у селу Тополовецу.
Сјутрадан, 6. маја, у првим јутарњим часовима, пребацила се преко Купе и 14. бригада и, као резерва Штаба Дивизије, смјестила се: 1. батаљон у селу Доњој Купчини, са
истуреним дијелом у селу Шишљавићу, 3. батаљон у Јамничкој Киселици, а Штаб Бригаде, са 4. батаљоном и приштапским дијеловима, у селу Градец и обезбјеђењем према селу
Лијеви Штефанки, док је 2. батаљон задржан, јужно од Купе, у селу Ласињу, са задатком да и даље обезбјеђује пријелаз преко Купе и правац према селу Десни Штефанки, и
даље ка Вргин Мосту.
Истога дана, око 12 часова, јаче снаге 18. усташко-домобранске дивизије, из рејона села Худи Битек—Гранчари
—Стрмец, отпочеле су напад на положај 3. батаљона 7. бригаде, сјеверно од Штарјака. Истовремено је, са супротног
правца, са простора Вукомерићке Горице, почео напад и на
2. батаљон 7. бригаде код Горњих Тупуца. У току дана, напади су неколико пута понављани, али су увијек били одбијани, а усташке снаге повраћене на своје полазне положаје. 16
Да би обезбиједио 3. батаљон 7. бригаде на положају
код Штарјака, од напада непријатељских снага са комуникације Загреб—Јастребарско, Штаб 7. бригаде је, ујутру, 7.
маја, пребацио 4. батаљон, из Јамнице, у западни дио села
Краљевец. И у току овога дана, на простору Трпуци и Штарјак, вођене су жестоке борбе у којима су, снажном, упорном
и виталном одбраном, јединице 7. бригаде успјеле да одбију
све налете непријатеља и натјерају га на повлачење на полазни положај. У оштрим борбама код Штарјака, из борбеног
строја 3. батаљона је избачен већи број бораца, а међу њима
и четрнаестогодишњи Томица Ђорђевић, курир Штаба 7.
бригаде. Најмлађи борац 7. бригаде, Томислав Џунић Ђо-

рђевић, остао је у сјећању многих бораца и старјешина, а
међу њима, Боривоја Топаловића који, поред осталог, износи:
„Још док се водила жестока борба у Зајечару, 7. септембра 1944, Томица је, у Драшковићевој улици, наишао на
групу бораца 3. батаљона 7. бригаде и захтевао да га приме
у њихове редове. Због његове дјетињски слабе физичке кон-

Томислав Гомица ЂорђевиН, рођен 27. новембра 1930. године, као курир
штаба 7. бригаде 23. дивизије у обављању службе погинуо 7. маја 1945.
године на релацији Загреб—Писаревина.

диције, одбијали су га у штабу 3. батаљона. Након подужег
нагађања, његов захтјев усвојио је помоћник политичког комесара бригаде Душан Ковачевић, који је стигао у штаб 3.
батаљона, те је Томица постао најмлађи борац 23. дивизије.
Неко вријеме је провео у обављању послова у кухињи 3. батаљона 7. бригаде. У том времену, другови су га обучавали

у руковању оружјем и другом потребном знању, управо
епремали су га за борца. Кад је већ стекао колико-толико
борбеног знања прекомандован је за курира штаба 2. батаљона 7. бригаде, а крајем фебруара 1945. за курира у Штаб
7. бригаде."
И даље:
„Са аутоматом на леђима, неуморно је трчкарао по вјетру и киши, по снијегу и смрзлици, од јединице до јединице
и пријеносио поруке и наређења Штаба Бригаде. Окретан,
сналажљив, ведар и насмејан и врло одговоран на извршењу
својих обавеза. Храбро је издржавао све тешкоће — гладовања, студен, неспавање и тешке маршеве, на које су јединице наилазиле. Због његове недорасле физичке кондиције,
Штаб 7. бригаде додијелио му је коња за јахање, да би успјешно и без великих напора вршио своју дужност курира, коју
је са пуно залагања и ентузијазма обављао."
У току ноћи, између 7. и 8. маја, 7. бригаду су на простору Вукомерићке Горице смијениле јединице 25. дивизије,
послије чега се ова Бригада рокирала према комуникацији
Загреб—Јастребарско и размјестила на простору села Хорвати, уз посједање положаја према друму Раков Поток—
Клинча Село. Њен 3. батаљон је пребачен у село Купинец,
ради обезбјеђења 2. артиљеријске бригаде која је, истовремено, посјела ватрене положаје у рејону Купинца, ради
подршке јединицама 7. и 9. бригаде при дејству у захвату
комуникације Раков Поток—Клинча Село—Јастребарско.
У току 7. и 8. маја, на правцу Клинча Село—Јастребарско, код села Горњег и Доњег Десинеца, јединице 9. бригаде
су водиле оштре борбе против јаких њемачко-усташких снага које су се повлачиле од Карловца. Том приликом, обје
противничке стране претрпјеле су велике губитке. Само је
1. батаљон 9. бригаде, који се налазио на правцу најжешћег
удара њемачко-усташких снага, имао око 30 рањених и 20
мртвих бораца, међу којима се налазио и командант батаљона поручник Данило Атанацковић Ћата, из села Слатине,
код Бора, као и командир 1. чете Душан Милосављевић, из
села Рготине, код Зајечара; усташе су заробиле 10 бораца
3. батаљона, од којих су тројица успјела да побјегну, док су
остали стријељани.
Седмог маја, ујутру, 14. бригада је извршила покрет
правцем село Братина—село Купинец и, у току поподневних

часова, стигла на простор села Цветковића и Новака, јужно
од Јастребарског, и, одмах, уз подршку 2. артиљеријске бригаде, напала дијелове 13. и 19. усташко-домобранске дивизије, које је, након кратке борбе, натјерала да се повлаче према Јастребарском. Међутим, из правца Карловца, пристигао
је 20. њемачки ловачки пук и притекао у помоћ дијеловима
13. и 19. усташко-домобранске дивизије. Ојачани непријатељ је извршио противнапад на јединице 14. бригаде и успјео
да их одбаци источно од комуникације Карловац—Јастребарско. 17
Оперативни дио 23. дивизије пребацио се у Купинец, а
главнина са приштапским јединицама и даље са задржала у
Писаровини, док је Пионирско-понтонирски батаљон смјештен у Братину.
У току слиједеће ноћи, 23. дивизија се груписала у захвату комуникације Раков Поток—Клинча Село—Јастребарско—село Новаки. На том простору су, током ноћи и
цијели дан, 8. маја, вођене жестоке борбе. Њемци и усташе
су изузетно упорном борбом успјели да се одрже у захвату
комуникације, а јединице 23. дивизије су само дјелимично
успјеле да пробију одбрану на појединим одсјецима комуникације и да привремено спријече комуницирање непријатеља
од Карловца према Јастребарском и Самобору. 18
Осмог маја, у поподневним часовима, из Самобора су
стигли у Штаб 14. бригаде, у селу Голи Врх, заселак Беречка, на путу Клинча Село—Јастребарско, у кабриолету „мерцедес", сиве боје, њемачки парламентарци: мајор Штарк,
капетан Винклер и тумач зондерфирер Шрајер, са возачем
аутомобила. О овоме је Штаб 14. бригаде телефоном обавијестио Штаб Дивизије у Купинцу. У Штаб 14. бригаде хитно
је дошао потпуковник Војин Поповић, политички комесар
дивизије, гдје му је мајор Штарк предао радио-телеграм генерал-пуковника фон Лера, врховног команданта Југоистока и команданта Групе армија „Е", уз пропратно писмо генерала пјешадије фон Етмансдорфа, за Штаб 23. дивизије.
17
А В И И , фонд Немачка, к. 71А, рег. бр. 55/1а; Исто, фонд
НДХ, к. 101, рег. бр. 6/1.
18
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Борбени расиоред снага 23. ударне дивизије 7. маја у 18.00 часова и 8.
маја 1945. године на релацији Загреб—Јастребарско—Карловац

Пропратно писмо је гласило:
„Главни штаб
8. маја 1945. год.
Команданту прекопутних југословенских снага
Имам част да Вам предам приложено писмо по заповести главног команданта Југоистока и молим за што брже
обавештење Ваших потчињених јединица о заказаном и
одређеном времену примирја. Са моје стране сам предузео
мере, да мени потчињене јединице приме ову заповест до
данас увече.
Преносиоц овог писма, мајор Штарк у пратњи капетана
Винклера и тумача зондерфирера Шрајера, од мене је опу-

номоћен да од Вае прими евентуалне предлоге, које ја требам да пренесем генерал-оберсту ЈТеру."19
А радио-телеграм генерала Лера је имао слиједећи садржај:
„По заповести Врховног команданта војне силе великог
адмирала Деница, која ми је достављена преко Врховног заповедништва војске, принуђава ме да прекинем борбу и на
сектору којим ја заповедам.
Ја сам свима мени потчињеним армијама и трупама свих
родова војске наредио да се сва непријатељства почев од
01,00 час, по немачком времену, 9. маја прекину. Уколико
оне не буду нападнуте и не буду присиљене на одбрану, оне
имају да раде према налогу опуномоћених официра југословенске, руске и енглеске команде.
Мој главни стан налази се са оперативним делом у Хајленштајну, источно од Ползела, 15 кш северозападно од Цеља, а административни део штаба у Цељу.
У К О Л И К О Ви налазите за потребно да мој штаб предузима даљне мере, молим да саопштите савезничким трупама
ово, што би нам омогућило даљни рад.
Као опуномоћенима за преговоре са енглеским командама одредио сам авијатичког генерала Фелми-а, а са руским командама главног заповедника II оклопне армије генерала артиљерије Деангелиса.
За преговоре са југословенским главним штабом стојим
ја лично на расположењу. 20
Радио-телеграм је лично потписао генерал-пуковник
фон Лер, врховни командант Југоистока и главни командант
Групе армија „Е", а тачност пријеписа оверио и потврдио
фон Ертмансдорф, генерал пјешадије.
По предаји ових докумената, мајор Штарк је усмено додао да је захтјев њиховог главног команданта, да Југословенска армија, на простору Загреб—Јастребарско—Карловац, њемачким јединицама са тог подручја дозволи да се повуку према Самобору и да се тамо сриједе и предају. Штабу
23. дивизије је било јасно, да је циљ тог захтјева њемачког
командовања да се њихове снаге одвоје од борбеног притиска јединица Југословенске армије и да умакну, према сјеве19

А В И И , к. 1069, рег. бр. 2/7.

ру, у Аустрију. Зато је Штаб 23. дивизије саопштио мајору
Штарку свој захтјев: да се њемачке јединице безусловно предају и положе оружје одмах и тамо гдје су се затекле. У
противном, снаге 23. дивизије неће престати са нападима и,
у том случају, неће одговарати за животе њемачких војника
и официра.
С обзиром да мајор Штарк није био овлашћен да сам
ријеши захтјев Штаба 23. дивизије, предложио је да једна
делегација из 23. дивизије пође са њим у Главни стан, гдје
би о томе разговарали. Штаб 23. дивизије се сложио са овим
приједлогом и одредио делегацију коју су сачињавали Вељко
Беговић, политички комесар 14. бригаде, и Ђуро Красуља,
начелник О З Н - е . Став Штаба је био, да нема шта о томе
више да се разговара, осим да се све њемачке јединице, на
простору Загреб—Јастребарско—Карловац, безусловно и
одмах предају тамо гдје су се моментално затекле и да своје
личнтз и остало тешко наоружање, којим располажу, такође,
предају. Одмах затим, Штаб 23. дивизије је свим својим јединицама наредио да максимално појачају дејства против њемачко-усташких снага на својим правцима.
Према изјави Ђура Красуље, начелника О З Н - е 14. бригаде, путовање делегације 23. дивизије еа њемачким мајором
Штарком и њен разговор у главној њемачкој команди текли
су овако:
„Са мајором Штарком кренули смо „мерцедесом", у касним поподневним часовима 8. маја. У Штабу 14. бригаде су
остали капетан Винклер и зондерфирер Шрајер, до нашег
повратка из њиховог Главног штаба. Већ у близини Самобора, почео је мрак да се земље хвата. Од Самобора на даље
цеста је била закрчена колонама Немаца, усташа и четника
који су се повлачили на север. Неки су у коњским запрегама, управо колима, водили и своје породице. Био је у колони и понеки заробљеник црвеноармејац. Немачки војници
према њима су се врло грубо понашали. Једног су чак толико истукли, зато што је руксак ставио на кухињски казан,
да се након тог батињања једва кретао. Пут је од избеглица
толико био закрчен да смо се једва пробијали и споро кретали, а још спорије одмицали. У једном моменту, мајор Штар
предложи Вељку и мени да обучемо њихове кишне мантиле,
ради сигурности од евентуалног испада неког усташе или
четника. Одбили смо његов предлог. Око 9 часова 9. маја,

стигли смо у градић Севницу, на правцу према Цељу. Сместили су нас у неку зграду на брежуљку ван града. У дворишту зграде беше много немачких војника и официра. У
дневној, доста пространој просторији, око повећег округлог
стола, беху четири повеће фотеље. Мајор Штарк оде ван
зграде да обавести свога команданта о нашем доласку. Са
нама је остало неколико официра. Нудили су нам ликер и
сендвиче. Нисмо прихватили. Они су мислили да се бојимо
тровања, па је један виши официр зграбио сендвич и попио
чашу ликера.
Након два и више сати стигао је неки генерал. Ја и
Вељко смо схватили да је то генерал Лер. С њим је дошао
и један високи мршави поручник. Или нам је неко од њих
рекао или смо касније схватили да је то био Курт Валтхајм.
Фон Лер је скинуо белу рукавицу и са нама двојицом се поздравио. Сео је у фотељу поред нас и почео са разговором.
Од нас је тражио да им дозволимо да сва њихова војска на
простору Загреб—Карловац, са пешадијским и личним наоружањем, пређе у Аустрију, а за узврат да они Југословенској армији оставе све тешко наоружање — артиљерију са
муницијом и тенкове, са гаранцијом да је свако оруђе потпуно исправно.
Вељко и ја држали смо се упутства које нам је Штаб 23.
дивизије дао и одговорили фон Леру, да је немачка Врховна
команда већ потписала безусловну капитулацију, па ако генерал жели сачувати животе својих војника и официра, нека
нареди својим командантима да изврше предају својих јединица тамо где су се затекле; у противном да ми не можемо
гарантовати за животе ни једног њиховог војника и официра. На то је високи поручник (Курт Валтхајм) приметио:
„Ратна срећа била је на вашој страни, али не би требало да
сте толико охоли". Вељко Беговић му је одговорио: „Ми
смо рат добили борбом која нас је скупо коштала и нема
разлога никоме да попуштамо."
На крају фон Лер је замолио да му дамо три сата слободног времена како би могао на време радиограмом да обавести своје команданте о безусловној предаји јединица. И
ми смо се сложили и нагласили да преко тог рока, ако њихове јединице не буду положиле оружје, не можемо гарантовати за животе њихових војника и официра, управо да ће преко тог рока јединице Југословенске армије продужити борбу
26 Српске дивичије
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против њихових јединица коЈе дотле не положе оружЈе и не
предају се.
На тражење мајора Штарка, фон Лер је, ради веће сигурности, одобрио да Вељка и мене у Штаб 14. бригаде одвезу блиндираним колима, па смо са мајором Штарком 9. маја,
нешто пре мрака, кренули. У путу смо поново сусретали дугачке колоне Немаца, усташа, четника и других, који су се
безглаво повлачили према северу. У Штаб 14. бригаде у Голи Врх. засеок Беречки, стигли смо касно у току ноћи 9.
маја. Југајор Штарк, капетан В> ж е р и зондерфирер Шрајер,
одмах су се, истим колима, вра чили преко Самобора у своју
команду."
Деветог маја, ујутру, потпуковник Војин Поповић, политички комесар 23. дивизије, писмено је извијестио генерал-мајора Радована Вукановића, замјеника команданта 2.
армије ЈА, о доласку њемачке и упућивању делегације 23.
дивизије на преговоре са њемачким штабом о обустави непријатељстава и прецаји њихових снага, које воде борбу против јединица 23. дивизије на простору Загреб—Јастребарско—Карловац. Писмо је гласило:
„Драги Радоване,
Достављам Ти текст немачког писма, које ми је предао
немачки мајор, који је дошао на преговоре, као и превод
истог.
Немачки мајор ми је изјавио да он има само овлаштење
од стране њиховог генерала да нас извести о обустави непријатељства и друго ништа. За даље разговоре треба један
наш официр да дође у контакт са њиховим генералом. Ја
сам, на основу тога, упутио комесара 14. бригаде са једним
тумачем и са њиховим мајором код њиховог генерала, с тим
што сам претходно упознао немачког мајора о нашим захтевима након обуставе непријатељства. Капетана и њиховог
тумача сам зауставио, док се наши преговарачи не врате.
Преговарачи се још нису вратили. Наше јединице су после
пола ноћи наставиле пут ка Самобору. Ми ћемо поћи за њима и надамо се да ћемо се срести са комесаром 14. бригаде." 21
У међувремену, крајем дана, 8. маја, под снажним притиском јединица 23. дивизије, њемачко-усташке снаге на ко21

Исто.

муникацији Јастребарско—Клинча Село—Хорвати, почеле
су да се ужурбано повлаче према Самобору. Свакако да је
на њихово повлачење имао утицај и улазак јединица 2. армије ЈА, 8. маја, у Загреб. Наиме, у току 8. маја, јединице 45.
дивизије ЈА пријешле су са јужне стране ријеке Саве и заузеле радио-станицу, насеље Трње, жељезничку станицу, Трг
краља Томислава и аеродром, а, у поподневним часовима, у
Загреб је ушла и 39. дивизија ЈА. У таквој ситуацији, њемачке и усташке јединице, са простора Загреб—Јастребарско—Карловац, отпочеле су журно да се повлаче ка Самобору. Не дајући им ни тренутка за предах, јединице 23. дивизије под борбом су их гониле, задајући им осјетне губитке у
живој сили и ратном материјалу: 14. бригада правцем Јастребарско—село Десинец—село Света Марија—Самобор;
9. бригада правцем Клинча Село—село Галгово—Самобор,
и 7. бригада правцем Хорвати—Раков Поток—село Калиновица—село Света Недеља—Самобор. Друга артиљеријска
бригада је вршила непосредну подршку 7. бригади на њеном
правцу дејства, а мањим дијелом снага и подршку јединицама 9. бригаде. 22
Оперативни дио Штаба Дивизије се кретао непосредно
иза јединица 9. бригаде и пратио гоњење њемачко-усташких
снага.
Деветог маја, у касним поподневним часовима, на простору Света Недеља—село Раковица, развила се краткотрајна, али оштра, борба између јединица 23. дивизије и њемачко-усташких снага, након које су се Њемци и усташе ужурбано повукли према Самобору и даље на сјевер, тако да су,
око 18,30 часова, јединице 23. дивизије, без борбе, ушле у
Самобор. Ту су, послије кратког времена, борци 23. дивизије сазнали о капитулацији фашистичке Њемачке, што су, на
радост народа Самобора и околине, плотуном из пушака и
аутоматског оружја објавили.2;1 Било је бораца и руководилаца, који су се у четворогодишњем ратовању толико сажи22

А В И И , к. 1070, рег. бр. 1—83/5; Зборник, том Х1/2, д. 104.
Протокол о безусловној капитулацији њемачких оружаних
снага, потписан је од стране Совјетског Савеза, С А Д . Велике Британије и Француске, у Ремсу, 7. маја 1945. године, у 2,30 часа, а
званична ратификација извршена је у Берлину, 9. маја, у 0,16 часова.
2Ј

вјели са свакодневним борбама и тешким условима живота
и ратовања, да су се у том моменту питали: „А шта ћемо
сад да радимо?"
Саопштавајући да је окончан „најстрашнији рат у исто*
рији човјечанства", врховни командант Југословенске армије, маршал Јосип Броз Тито, обраћајући се, 9. маја 1945,
преко Радио Београда, војницима, подофицирима и официрима Југословенске армије, партизанима и партизанкама,
између осталог, је рекао:
„Ви сте часно извршили свој дуг према својој Домовини. Ваша бесмртна дјела вјечито ће живјети у срцима наших
народа и њихових будућих покољења. Попришта славних
битака на Сутјесци, Зеленгори, Козари, на Неретви, итд.,
остаће вјечити споменик хероизма вашег и ваших палих другова и другарица. Дошао је празник и на наше улице. Синуо
је велики дан мира и слободе . . . "
У тродневним борбама на простору Загреб—Јастребарско—Самобор, јединице 23. дивизије су имале следеће губитке: око 70 мртвих и преко 100 рањених бораца и руководилаца, док су губици Њемаца и усташа, према процјени
штабова бригада, били: око 200 војника и официра избачених из строја. 24
Деветог маја, након борби, јединице 23. дивизије смјестиле су се на одмор и сређивање: 14. бригада, ојачана батеријом топова „зис" 76 тт 2. артиљеријске бригаде, на простор Света Хелена—Брегана; 9. бригада у села Велика и
Мала Раковица, а 7. бригада, са главнином 2. артиљеријске
бригаде, у рејон Свете Недеље. Штаб Дивизије, са дивизијском болницом, смјестио се у Самобору, а приштапске јединице у непосредној околини Самобора.
Тога дана, у Штаб 7. бригаде, у Свету Недељу, вратио
се Ратко Анђелковић, обавјештајни официр бригаде, са свог
четвородневног илегалног боравка у окупираном Загребу.
Борци су у њега буљили као у чудо, мислећи да је заувијек
нестао. И у Штабу Бригаде били су га отписали. И сад, кад
је био ту међу њима жив и здрав, нарогушили су се да га,
због самовољног удаљавања из Бригаде, најстрожије казне.
24
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— Дед' да чујемо где си то био и шта си четири дана
ван Бригаде радио?
Ратко Анђелковић је то све потанко објаснио. И ево те
приче изговорене, у Светој Недељи, пред Штабом 7. бригаде:
— У градићу Писаровина, 25 јужно од Загреба, око 12 часова, 5. маја, пред кућом апотекара Креше Мартинића, затекла се група од три немачка официра — хауптман Браухич, сестрић фелдмаршала Валтера фон Браухича, поручник Манзе и један потпоручник, и официр Југословенске армије мајор Борис Бакрач. Од обавештајног официра Команде подручја у Писаровини, сазнао сам да је намера ове групе
немачких официра и нашег мајора Бакрача, опуномоћеника
Главног штаба Хрватске за размјену заробљеника, преговори о размени заробљеника, због чега су принремни да крену
у Загреб аутомобилом „хорх" који се налазио пред кућом
апотекара Креше. Обавештајне податке које сам том приликом добио од обавештајног официра команде Подручја, о
јачини непријатељске групације око и у Загребу, нисам смео
ни да поменем команданту 7. бригаде Љубу Вељићу.
На основу тренутног борбеног распореда наше Дивизије, а тако се и причало, била је претпоставка да ће наша
Дивизија, учествовати са јужне стране у нападу на непријатеља у Загребу. Мене је, као обавештајног официра, веома
заинтересовало да сазнам какве снаге непријатеља бране Загреб и какав је њихов борбени распоред, па сам решио да са
Бакрачем пођем у Загреб, а нисам имао времена да се са
вама консултујем. Бакрачу сам се представио да сам борац
23. дивизије. Он ми је рекао да ће се, у току сутрашњег
дана, вратити из Загреба. Кад је аутомобил кренуо попео
сам се на папучу, јер унутра није било места. Немачки официри, као и Бакрач, мислили су да сам ја од наше команде
одређен да их као курир пратим кроз партизанске положаје
и да им пут показујем, те на мене нису обраћали пажњу нити
ме запиткивали.
Правац кретања био је комуникацијом Писаровина—
25
Од 1942. до 5. маја 1945, Писаровина, јужно од Загреба 18
к т , имала је екстериторијални имунитет. Ту су из Загреба долазили представници њемачке команде, а са ослобођене територије Баније, Кордуна и Лике, представници ГШ Хрватске, ради договора
о размјени заробљеника.

Штарјак—Загреб. На пола пута Писаровина—Загреб, у
Гранчарима, зауставила нас је нека усташка јединица и ухапсила. Саслушавали су и немачке официре, и Бакрача, и малтретирали, а мене су чак и кундаком тукли. Најзад, на интервенцију немачких официра из штаба 18. усташке дивизије у Јастребарском, упутили су нас у Јастребарско, одакле
су нас пустили да отпутујемо у Загреб.
Уз пут смо се тешко кретали од дугачких колона разбијене усташке и домобранске војске. Најзад, тек око 20 часова, истога дана, стигли смо у Загреб. Сместили су нас на
трећи спрат у згради бр. 19 на Зрињевцу, у којој је вероватно била команда за Југоисток, а истовремено и команда Групе армија „Е" са Александером фон Лером. Просторија беше доста пространа. У њој беше на зиду окачен велики портрет Адолфа Хитлера. Иза плаве завесе, код прозора, налазиле су се неке мапе са борбеним распоредом јединица. Иза
плаве завесе налазио се прави обавештајни капитал. Ту се
налазио и неки орман са фиокама. Кад су Бакрач и немачки
хауптман Браухич отишли у неку другу просторију, вероватно на преговоре са немачким пуковником Селхофом, остао
сам сам у просторији. Након дугог размишљања и стрепњи,
завирио сам у фиоке ормана, у којима је било много докумената на немачком језику. Најзад сам извукао и неки докуменат на српско-хрватском језику. Ето то је тај докуменат —
и Анђелковић га је извукао из њедара. — То је, у ствари,
план одбране немачко-усташких снага јужно од реке Саве,
управо од Карловца према Загребу, подаци о њиховим јединицама и њиховој јачини са потписом команданта 18. усташке дивизије генерала Херенчића. Сакрио сам докуменат у
недра испод кошуље, а потом читаву ноћ нисам ока склопио, него будан зору, 6. маја, дочекао.
По сванућу, дошао је и Бакрач код мене, а нешто касније, управо око 9 часова, код нас је ушао и неки човек у
грађанском оделу. Бакрач ми га је представио као Јосипа
Јурака, кројача из Загреба, који је и раније, више пута, као
тумач са Бакрачем, био на преговорима са Немцима. Јурак
предложи да Бакрач и ја, ради сигурности пређемо у његову
кројачку радњу. У радњи беше доста униформи немачких
официра на поправци, па се Јурак присети да ни ту није
згодно да се налазимо, јер немачки официри често ту долазе
ради униформи, те нам предложи да пођемо у његов стан у

Светоивањској улици на Трешњевки, што ми радо прихватисмо. Ради веће сигурности обукосмо униформе немачких
официра — Бакрач униформу поручника, а ја униформу легионара потпоручника. Јурак нам даде два кофера, те у њих
стрпасмо наше партизанске униформе. Таман кад око 12 часова кренусмо, стиже и хауптман Браухич са неким немачким официром и понуди нас да нас одвезе. Кад смо изашли
на улицу чуло се обавештење преко разгласне станице:
„Пажња, пажња, ускоро се очекује улазак Југословенске
војске у Загреб."
Браухич нас не одвезе на Трешњевку, него Јуришићевом, Драшковићевом и Влашком улицом на Кватерников
Трг, па Масариковом цестом према Дубрави и Сасветама.
Улицама кркљанац од колона немачке војске која се доста
неуредно повлачи према центру града и даље на запад, па се
наш аутомобил врло тешко пробијао и споро кретао. То је
била изгледа, како неко од њих двојице рече, 41. дивизија
69. корпуса. Према Дугом селу на исток чуло се, као да је
код нас, тешко грување артиљерије.
Пред селом Сесветама зауставили смо се, и Браухич се
обрати Бакрачу: „Можемо вас пребацити вацшма и на овом
правцу. Али морате нам учинити једну услугу". „О каквој
се услузи ради" — упита Бакрач. „Готово цела наша 104.
пешадијска дивизија — рече Браухич — окружена је код Сесвета — опколили су је ваше две дивизије. Чини ми се да су
то I. пролетерска и 42. македонска дивизија. Молим вас,
ступите у везу са било којом командом на овом сектору
фронта и издејствујте да наше јединице пусте из окружења,
како би се повукле према Загребу". Бакрач је само мануо
главом и рекао: „Не! Изволите се, господо, предати нашим
јединицама ту где се налазите. Нека онда свако плати своје
дугове за оно што је урадио нашем народу."
Пошто ни по други пут није успео да Бакрача наговори,
Браухич нас је вратио натраг у Загреб. На путу према Загребу колоне и колоне немачких војника које су се у нереду
повлачиле према центру града и даље на запад. Одједном су
на ту страшну гужву налетели наши авиони, по групама, и
у таласима бомбама и митраљезима тукли колоне немачких
војника и технику. На цести је настала ужасна гужва и кркљанац. Војници и официри безглаво су бежали и склањали
у јаркове и по околним њивама. Наш је аутомобил нагло

појурио и стао испод неког крошњатог дрвета, где смо сачекали да авиони заврше са митраљирањем. Меци су око нас
као стршљени зврјали, али никога од нас ни једно зрно није
ни окрзло. Десетак минута касније, авиони су се удаљили
према истоку. Након тридесетак минута касније, зауставили
смо се пред кројачком радњом Јосипа Јурака. Браухич се
поново обратио Бакрачу: „Жао ми је што нисте прихватили
нашу понуду. Ако хоћете можете и сада поћи с нама. То је
све што вам могу рећи. Тиме коначно испуњавамо своју обавезу према вама". „Не, хвала, ми остајемо овдје" — одговори Бакрач. „Добро, како хоћете". Браухич и поручник Манзе одвезоше се према Зрињевцу, а Бакрач и ја са коферима
према Трешњевки, у кућу кројача Јурака. На почетку Савске цесте, из Франкопанске улице, поново наиђе Браухич са
колима и упита: „Камо идете — да вас повезам". И за час
смо стигли, управо око 15 часова, на Трешњевку у Светоивањску улицу, а одатле пешке до стана Јосипа Јурака.
Били смо исцрпљени од неспавања, од тешких догађаја
читавог дана, од психичке напетости, а можда највише од
глади, па смо веома радо прихватили понуду за ручак младе
Јуракове жене Фанике и добро се нахранили.
Трећег дана боравка у Загребу, управо 7. маја, Бакрач
је рано некуда отишао, а ја након, ипак, испаване ноћи нисам мировао. Дадох се у шетњу кроз град, иако ме Јурак
наговарао да не идеМ. Кад је освануо 8. мај, све је одисало
да је час слободе на прагу. Са Јураком сам се у својој партизанској униформи слободно кретао кроз град. Пресретали
су ме грађани и радосно ми се обраћали. Срели смо се и са
Бакрачем. Тада сам му по први пут рекао да сам обавештајни официр 7. бригаде 23. дивизије, што га је изненадило. А
кад сам му показао документа, која сам „украо" у згради
бр. 19 на Зрињевцу, драго му је било и честитао ми је. Ту
смо се и растали врло срдачно и пожељели да се поново
сретнемо. Зато ми је и дао адресу где да га нађем.
Ја и Јурак смо се улицама тешко пробијали кроз масу
народа. Читав дан сам лутао кроз град и тражио 23. дивизију. И скоро да сам већ изгубио наду. Тек крајем дана, 8.
маја, неки пуковник 1. армије ми рече да се 23. дивизија
налази на простору Света Недеља—Самобор.
Ноћ између 8. и 9. маја, у Загребу сам провео немирно,
а 9. маја, ујутро, на Штросмајеровом тргу видео сам огромну

колону немачких војника и официра, који су били заробљени на прилазима Загребу од Дубраве. Међу њима беше и
хауптман Браухич. Није успео да се повуче са њиховима,
иако је увек говорио да ће успети.
На савском мосту наишао сам на два исправна мотоцикла, које су напустили немачки војници. У близини се нађоше два младића аутомеханичара и доведоше ме довде до вас
у Свету Недељу.
Од доласка у Гранчаре, 5. маја после подне, па све време боравка у Загребу до 9. маја, био сам у неизвесности,
треми, неспокоју. Та узурпирана емоционалност коштала ме
пренапрегнутости нерава, непријатних узбуђења и озбиљног
страха. На тај пут одвела ме обавеза и жеља као обавештајца да сазнам што више о снагама непријатеља у Згребу и
околини, као и њихов борбени распоред, да би наша Бригада и Дивизија имали што више података. Мислим да је то
дужност сваког обавештајца. А сматрам да је прекршај што
никога од вас нисам обавестио да идем на тај пут, али заиста
нисам имао времена ни могућности. Ето, другови, то је све,
па сад како ви кажете нека буде тако.
— Кад смо те угледали, Ратко, били смо крајње наоштрени да те због овога најоштрије казнимо. Међутим, после твог објашњења одустајемо, јер си то урадио у најбољој
намери, из схватања своје дужности као обавештајног официра, што сведочи и ова документација коју си донео, иако
нам она више није потребна. Ипак, наш ти је савет, који
уједно значи и наређење: ако убудуће буде требало, гледај
на сваки начин да на такав и сличан задатак пођеш са знањем и одобрењем Штаба Бригаде. Јасно? — закључио је на
крају Штаб 7. бригаде.

Прва годишњица 23. ударне дивизије
У завршним операцијама за ослобођење Југославије, јединице 4. армије и 9. корпуса ЈА ослободиле су Словеначко
приморје са Трстом 2. маја, а Бенешку Словенију 6. маја
1945. године. У ослобођеном Трсту, у сарадњи свих антифашистичких снага, успостављена је војна и цивилна власт
НОП-а. Међутим, Савезници — Велика Британија и Сједињене Америчке Државе, оспориле су ЈА право на држање

своје војске у Трсту и своје трупе стационирали на шири
простор Трста, Монфалкона (Тршича) и Горице.' Због тога
су настали извјесни проблеми, који су угрожавали интересе
Југославије у погледу граничне линије са Италијом. Ради
очувања интереса Југославије и њене западне државне границе, Влада нове Југославије и Генералштаб ЈА су ојачали
безбједност западне границе са Италијом, упућивањем и 23.
дивизије, која је од тог момента ушла у састав 4. армије ЈА.
Према заповјести Штаба 23. дивизије, од 12. маја 1945,
са ширег простора Самобора, Дивизија је извршила марш
основним правцем Самобор—Брежице—Ново Место— Љубљана и, преко Логатеца и Постојне, 24. и 25. маја, стигла у долину ријеке Випаве и размјестила се: 7. бригада на
простору села Штајнел, са обезбјеђењем према Трсту; 14.
бригада на простору села Чрниче, са обезбјеђењем према
Горици; 9. бригада, у резерви Штаба Дивизије, на простору
Ајдовшчине, с тим што су један батаљон и батерија топова
75 тт 2. артиљеријске бригаде постављени у селу Цолу, са
задатком да обезбјеђују правце према масиву Триглав—Јулијске Алпе и Италији, куда су илегално бјежале усташке,
четничке и друге квислиншке снаге; 2. артиљеријска бригада у Випави, а Штаб Дивизије и приштапске јединице на ширем простору Ајдовшчине.
Ту, у долини ријеке Випаве, народ Словеначког приморја срдачно је дочекао борце 23. дивизије и, као рођене,
пригрлио на своја њедра. На свакој кући, великим црвеним
словима, омладина Випаве је написала незаборавну добродошлицу:
„Тука је Југославија" и „Живила три ин двацета српска
дивизија".
" Владе Велике Британије и САД, 9. јуна 1945. упутиле су
ултимативну ноту Југословенској влади да се југословенске трупе
повуку из Трста и дијела Словеначког приморја и Истре. Због изузетне ситуације, у којој се у ово в р и Ј е м е налазила Југославија, Влада ФНРЈ је повукла своју војску из Трста, 12. јуна 1945, до демаркационе тзв. Морганове линије, по којој је спорна територија подијељена на двије зоне: зону „А" — Трст са Опићином, Монфалконеом
и Горицом са непосредном околином, коју су посјеле англо-америчке трупе, и зону „ Б " — јужно од Трста до Новиграда и Бује, са
приобалним појасом: Копар, Изола и Пиран, које су посјеле југословенске трупе.

За све вријеме боравка у долини Випаве, у контакту са
народом, посебно са мушком и женском омладином, ковали
су се блиски, другарски и братски, односи и претакали се у
срдачна, јединствена и искрена осјећања.
Ту, у Ајдовшчини, 20. јуна 1945, Штаб 23. дивизије је
издао своју заповијест поводом прве годишњице формирања
Дивизије. 26 У тој заповијести је речено:
„Другови и другарице,
Борци, официри, подофицири и политички комесари
Х Х Ш ударне дивизије!
На данашњи дан, наша Дивизија прославља своју прву
годишњицу. Тога дана из малих јуначких партизанских одреда и бригада формирала се наша Дивизија на ослобођеној
територији Топлица—Јабланица. Непријатељ је још тада
био јак и господарио готово читавом Србијом. Наша млада
Дивизија пошла је смело и одлучно у борбу са снагама немачко-фашистичких окупатора и њихових слугу: Недићеваца, Љотићеваца и четника Драже Михаиловића.
Од тада, па до данас, за протеклу годину дана ми смо
имали многе тешке борбе све до коначног уништења непријатеља и ослобођења читаве наше земље. У тим борбама,
ви сте показали како се одушевљено, часно и јуначки бори
за слободу свога народа. У тим борбама, ви нисте знали за
напоре, за тешкоће, за жртве. З а т о је наша борба уродила
плодом.
Данас ми стојимо на западној граници наше отаџбине и
овде чувамо тековине наше борбе: слободу, братство и јединство наших народа.
Другови и другарице,
На данашњи свечани дан сетимо се свих наших палих
јунака у овој крвавој борби за слободу. Одајмо им пошгу и
заветујмо се да ћемо чувати оно за шта су се они борили и
дали своје животе.
Честитамо вам данашњу прославу и желимо да убудуће
будете још чвршћи и одлучнији, у жељи да сачувамо текови26
У вријеме прославе прве годишњице формирања Дивизије,
Штаб 23. дивизије није располагао са тачним датумом формирања
Дивизије, па је прослава обележена на дан 20. јуна, односно на дан
када су се у Великом Шиљеговцу, испод Јастрепца, по први пут, 7.
9. и 14. бригада састале и дефинитивно, практично, оформиле Дивизију.

не четворогодишње борбе наших јуначких и поносних народа.
Живела прва годишњица XXIII ударне дивизије!
Живела наша славна Југословенска армија!
Живео наш вољени врховни командант, маршал Југославије, Јосип Броз Тито!
Слава борцима палим за ослобођење наше земље!
Смрт фашизму — слобода народу!"
На пространој зеленој пољани, западно од Ајдовшчине,
испод гордог, громадног и горопадног Триглава, 23. дивизија је, по бригадама и приштапским јединицама и установама,
стајала у строју и припреми за прославу свог рођендана. Командант бригада — 7. капетан Љубо Вељић, 9. мајор Јован
Кецман Чедо и 14. капетан Миле Радовић, испред својих бригада. а команданти батаљона и командири чета и приштапских јединица и установа, у званичном строју испред својих
јединица. Командант дивизије пуковник Миладин Ивановић,
у пратњи помоћника политичког комесара дивизије мајора
Витомира Лазаревића Рутоша, обишао је строј бригада и
приштапских јединица и установа Дивизије, извршио стројеву спремност и војничку уредност бораца. Народ Випаве —
дјеца, жене, омладина, зрели људи и старци, са свих страна
хрлили су са букетима цвијећа у рукама, са заставама — југословенским, партијским и другим — да и они својим присуством увеличају прославу великог дана ратне дивизије Југословенске армије. И стотињак омладинаца и омладинки су
дошли из околине Трста и Горице.
— Ми смо са оне стране границе. Дошли смо да се нагледамо наших бораца и петокраке црвене звијезде на њиховим титовкама. И наших застава да се нагледамо — говорили су они.
На трибинама су пристигли и гости из Штаба 4. армије
и неки руководиоци њених дивизија. Команданту 4. армије
генерал-лајтнанта Пеки Дапчевићу који је дошао у пратњи
инструктора Црвене армије при Штабу 4. армије потпуковника Богомолова и политичког комесара 23. дивизије потпуковника Војина Поповића, рапорт је предао командант дивизије Миладин Ивановић. Командант 4. армије је обишао
постројене јединице, а затим са трибине поздравио борце и
руководиоце, честитајући им годишњицу формирања Дивизије. У свом говору, између осталог, рекао је:
— Идеја великих Словена, идеја чији су творци дједови

оних који су заједно с вама донијели срећу и слободу нашим
народима, идеја великих руских очева, донијела нас је овдје
на западну границу словенског народа, да је бранимо и очувамо и ако устреба да, с оружјем у руци, бранимо ову велику
тековину наших народа . . . Налазећи се на осакаћеној граници наше земље, јер су нам они, који на то немају никакво
морално право, оскрнавили наше границе, казаћемо свима
и свакоме, да ми осјећамо дубоко у нашим душама, да ми
осјећамо дубоко у нашим срцима — неправду која нам је
учињена.
Затим је командант дивизије Миладин Ивановић у свом
говору, подсјетио на славне дане и велике побједе, које је
Дивизија у току протекле године тешког, али славног, ратовања извојевала и, између осталог, рекао:
— А данас, ми смо спремни да очувамо наше тековине.
Ми ћемо до последњег борца бранити нашу Домовину и као
лавови, сручити се на свакога ко се дрзне да нам ма и једну
стопу наше земље одузме. Нећемо дозволити да ни један
наш човек чами под туђином. Данас, на дан прве годишњице, ми борци и руководиоци XXIII ударне дивизије кличемо
нашем Титу и нашој Домовини и завјетујемо се: да ћемо чувати наше тековине — нашу Домовину и да ћемо сва наређења вољеног Тита. без поговора извршавати. Слава палим
борцима 23. ударне дивизије.
Борце 23. ударне дивизије поздравио је и честитао им
годишњицу и потпуковник Црвене армије Богомолов, а политички комесар дивизије Војин Поповић прочитао је поздравне телеграме Врховном команданту Ј А , маршалу Јосипу Брозу Титу, Антифашистичком вијећу народног ослобођења Југославије, Влади федералне Србије и Штабу 4. армије,
уз бурне овације бораца Дивизије и присутног народа Випаве.
Послије свечаног дијела, јединице су, са командантом
на челу, уз звуке војне музике 4. армије, прошле у дефилеу
кроз град. Том приликом су их народ, а изузетно дјеца и
омладина долине Випаве, дочекали и поздравили уз одушевљене овације:
„Живила три ин двацета српска дивизија!"
По завршетку дефилеа и других свечаности, на градском тргу се разиграло шарено раздрагано коло — коло
младости и братства бораца 23. ударне дивизије и омладине
долине Випаве.

Народ до.шне Вииаве заиадно од Лјдовшчине на лборном мјесип 2.1.
ударне дивизије за ирославу прве годшитице формирања, 20. јхна 1945
године.

Двадесеш шреНа хдарна дивизија заиадно од града Лјдовшчине у сшројх
за ирославу прве годишњице формирања, 20. јуна 1945. године.

Команданш 23. ударне дивизије иуковник Миладин Ивановић у иратњи
помоћника полиШичког комееара Дивизије мајора Витомира Лазаревића
лијево и команданта 9. бригаде мајора Јована Чеда Кеџмана десно,
врши смошру јединица постројене 9. бригаде 20. јуна 1945. године западно од Ајдовшчине.

Команданш 23. ударне дивизије пуковник Миладин Ивановић рапортира
команданту 4. армије генерал лајтнанту Пеку Дапчевићу о готовосши
Дивизије за прос.тву годишњице формирања Дивизије, 20. јуна 1945. године западно од Ајдовшчи /е.

Командант 4. армије генерал лајтнант Пеко ДапчевиН, поздравља борце
23. ударне Дивизије и честита им прву годишњицу формирања Дивизије.
Поред ДапчевиНа је командант 23. дивизије Миладин ИвановиН — 20.
јуна 1945. године западно од Ајдовшчине.

Командант 23. ударне дивизије пуковник Миладин ИвановиН у свом говору поводом прославе годишњице формирања 23. дивизије 20. јуна 1945.
године западно од Ајдовшчине, подсјеНа борце на борбена дејства Дивизије V протеклој години.

Пошиуковник Црвене армије Вогомолов поздравља борце 23. ударне дивизије и честита им годишњицу формирања Дивизије, 20. јуна 1945. године западно од Ајдовшчине.

Команданш 23. ударне дииизије иуковник \1иладин ИвановиН на челу дефилеа Дивизије кроз Ајдовшчину 20. јуна 1945. године.
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Парод долине ријеке Нииаве ираши и иоздравља дефиле јединица 23.
ударне дивизије кроз град Ајдовшчину 20. јуна 1945. године.

Бициклистичка чета 23. ударне дивизије у дефилеу кроз град Ајдовшчину 20. јуна 1945. године.

Чета аутоматичара 23. ударне дивизије у дефилеу кроз град Ајдовшчину 20. јуна 1945. године.

Чланови шшиоа 23. ударне диви.шје са члановима шшабова 7. и 9. бригаде. Стоје — слијева: Јован Чеда Кецман, Лука Лековић, Милан Чабаркапа, Миладин Ивановић, Љубо Вељић, Витомир Лазаревић Рутош, Војин
Иоповић, Душан Ковачевић и Јован Лабус.
Клече — слијева, крајњи Радован Шобот, здесна, крајњи Марко Крижан.

Руководиоци башаљона 7. бригаде 23. ударне дивизије 20. јуна 1945.
године у Ајдовшчини, са начелником штаба бригаде Живомиром Миловачовићем — лежи први здесна.
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У вријеме пуног размаха Народнооелободилачке борбе
на југословенском ратишту, посебно на тлу Србије, у суровом обрачуну са јаким и технички опремљеним снагама окупатора и домаћих квислинга, формирана је, 27. маја 1944.
године, 3. српска дивизија која је, 11. маја исте године, преименована у 23. дивизију Н О В Ј , а Наредбом Главног штаба
Н О В и ПО Србије, јула 1944, проглашена за ударну.
На дан формирања, бројно стање Дивизије било је око
1.300 бораца. ЈБудство које је ушло у њен састав приликом
формирања, од првих дана јулског устанка 1941, водило је
борбе у саставу партизанских одреда на територији источне
и југоисточне Србије, а било је скоро стопостотно српске
националности, од којих око 70% земљорадници, док су око
30% чинили радници, службеници, ђаци, и други.
Скоро ни један борац 23. дивизије, који је био на дан
формирања, рат није завршио као обичан борац, већ као
војни, политичко-партијски или руководилац неких од економских и других органа у Дивизији. Добар број њених припадника добио је високе војне чинове, међу којима и четири
генералска, а већи је број одликован високим одликовањима, међу којима и четворица орденом Народног хероја.
Изводећи борбена дејства у источној Србији и код Београда, у њене редове дошли су нови добровољци, тако да је
њено бројно стање скоро свакодневно расло. Првих дана новембра 1944, на простору Горњег Милановца, њено бројно
стање је било 4.420 бораца. Поред тога, у вријеме операција
Дивизије на простору источне Србије, до половине октобра
1944, она је из својих редова дала преко 600 бораца и руководилаца за формирање других јединица: партизанских
одреда и батаљона, команди мјеста, команди подручја, народноослободилачких одбора, партијских организација, и
других органа.
По наређењу Врховног штаба Н О В и ПОЈ, последњих
дана октобра 1944, у састав 23. дивизије ушла је и 1. југословенска бригада, формирана у Совјетском Савезу, са 1.576

бораца. Међутим, већ 9. новембра 1944. она је повучена из
састава 23. дивизије.
У току новембра 1944, новом попуном путем редовне
мобилизације, коју су вршили војни и цивилни органи власти
на ослобођеној територији Србије, Дивизија је бројно порасла на преко 15.000 бораца.
Међутим, због свакодневних губитака у тешким борбама, одлив бораца и руководилаца из јединица 23. дивизије
био је велики, па је Дивизија своје ратовање, 9. маја 1945,
завршила са око 8.500 бораца и старјешина у јединицама и
око 2.500 у расходу, односно на лијечењу у болницама или
на опоравку.
На свом ратном путу, 23. дивизија је прешла пут од ријеке Врла на југу, до Дунава на сјеверу, а затим од источне
границе Југославије, односно од југословенско-бугарске границе на Старој планини и ријеци Тимок — па преко Београда, Чачка, Ваљева, Љубовије, Зворника, Дрине, Тузле, Дервенте, Босанског Брода, Приједора, Двора на Уни, Глине,
Писаровине, Јастребарског, Самобора и Љубљане — до западне, односно југословенско-италијанске границе на ријеци
Сочи. У том свом борбеном походу, 23. дивизија је самосално ослободила 12, а са другим јединицама НОВЈ и ЈА још
седам већих градова.
Њен борбени пут је на сваком кораку био заливен крвљу и засијан костима младих бораца и старјешина. Нема
тачних података о губицима 23. дивизије у току њеног борбеног пута, јер јединице нијесу водиле тачну евиденцију о
броју избачених из строја у појединим борбама. Међутим,
према до сада пронађеним документима, ти губици су слиједећи: 1.992 погинула, 5.503 рањена и 348 несталих. Укупно
је 7.849 борца и старјешина избачено из строја. Наравно, по
оздрављењу и опоравку, рањеници су се враћали у своје јединице. Међу несталим борцима урачунати су и они који су,
до краја децембра 1944, самовољно напустили своје јединице.
Свакако, 23. дивизија није остала дужна својим противницима. Према извјештајима штабова бригада, укупни губици непријатеља, у борбама са 23. дивизијом, били су: 10.261
убијен, 11.717 рањених и 6.292 заробљена војника и официра. Укупно је избачено из строја 28.270 војника и официра,
и то: Њемаца — 15.434, четника, Недићеваца и Љотићеваца

— 4.057, Бугара — 1.111, Мађара — 148, Италијана — 78,
Черкеза — 13, усташа, домобрана и зеленог кадра — 7.429.
Од првих дана постојања, па све до краја новембра
1944, јединице Дивизије биле су наоружане трофејним оружјем, а дјелимично и оружјем из помоћи Савезника, енглеског поријекла. Када су у октобру добијене извјесне количине оружја као помоћ Совјетског Савеза, а посебно већа количина оружја у току новембра 1944, одбачено је оружје енглеског поријекла, а прихваћено оружје совјетске производње. Задржано је у упбтреби и трофејно оружје, које се затекло у добром стању. Од јединица Црвене армије, на простору Горњег Милановца, добијена је довољна количина оружја, па је Дивизија комплетно наоружана обичним и специјалним пушкама, свим врстама аутоматског оружја (аутоматима, пушкомитраљезима, митраљезима), као и минобацачима 82 шш. Са таквим наоружањем, Дивизија је до краја
рата беспрекидно водила борбе.
На дан формирања, и прва два мјесеца постојања, формација 23. дивизије је била: три бригаде са по три батаљона,
а од краја августа са по четири батаљона. Тек крајем августа 1944, Штаб Дивизије донио је одлуку о формирању органа и служби, које ће Дивизији омогућити боље обезбјеђивање ратним и другим материјалом, а руководећим органима
слободно руковођење и командовање у борбама и другим
дејствима. Свакако да је ту потребу условио пораст бројног
стања јединица и све већи размах, сложеност и компликованост борбених дејстава, као и све веће и сложеније ангажовање јединица у рјешавању борбених задатака.
На основу донијетих одлука, у току септембра 1944,
формирани су обавјештајни и извиђачки органи и јединице
при штабовима дивизије, бригада и батаљона, затим санитетска, интендантска и техничка служба, Чета за везу и Инжењеријска чета. Међутим, у то вријеме, ове формације су
биле у повоју, а неке од њих су у току наредних мјесеци
развиле своју пуну формацију и прерасле у батаљоне или
чете: за везу, инжењеријске и техничке.
Санитетска служба, иако у минималном саставу, постојала је још од формирања Дивизије, али у тим првим мјесецима није постојала дивизијска, а ни бригадне болнице. Рањеници су скривани и лијечени по селима, код одбора народне власти и људи оданих НОП-у. Од августа до половине

новембра 1944, еанитетска служба се развила у пуном смислу, са довољним бројем љекара и осталог санитетског особља. Оформљено је и хируршко одјељење са врло стручним
особљем. На челу санитетске службе у Дивизији и бригадаЛ)а налазио се референт санитета, а на челу дивизијске и
бригадних болница управник болнице.
Ветеринарска служба установљена је, тек, половином
новембра 1944, са референтом на челу, а мјесец дана касније
формирана је и ветеринарска болница, са управником болнице на челу. Разлог за њено формирање био је у наглом
порасту бројног стања Дивизије, а тиме и у порасту материјалних потреба, потреба за транспортом, као и нарастање
броја теглеће, товарне и друге стоке.
Техничка чета, тек, у новембру 1944. је добила своја
формацијска средства и прерасла у Технички батаљон. Батаљон је примио на себе обавезу да снабдијева и води бригу
о цјелокупном техничком материјалу, као и о оружју и муницији, и другим средствима.
На челу интендантске службе, налазио се начелник интендантуре дивизије, односно интендант бригаде, и бринуо
се о обезбјеђењу јединица прехрамбеним и другим материјалом. У њеном дјелокругу формирани су у батаљонима радни
водови са кухињом, за набавку и припрему исхране за борце.
Услијед развитка служби у Дивизији и бригадама — санитетске, ветеринарске, техничке и интендантске — а ради
растерећења Штаба Дивизије, односно штабова бригада,
крајем новембра 1944, формиране су команде позадине Дивизије и бригада, са командантом позадине на челу, које су
обједињавале активности наведених служби. У то вријеме,
формиране су по бригадама и трупне и бојне коморе.
Првих мјесеци постојања Дивизије, служба везе била је
на најнижем степену свога развитка. Обављали су је борци-курири пјешаци, а од половине септембра и курири-коњаници. Тек у новембру 1944, Чета за везу, која је формирана у
другој половини септембра при Штабу Дивизије, а при штабовима бригада водови за везу, прерасла је у Батаљон за
везу Дивизије, а у бригадама водови — у чете за везу. Средства за везу, добијена из помоћи Црвене армије, омогућила
су да се служба везе унаприједи и развије у својој пуној формацији. Дивизијски Батаљон за везу и бригадне чете за везу,
успјели су да организују телефонску везу од Штаба Дивизије

до штабова бригада и батаљона. Међутим, за овакву везу
од штабова батаљона према командама чета, није било средстава ни других услова. Зато се телефонска веза до команди
чета организовала само у изузетним случајевима — до неке
истакнуте чете. Веза од штабова батаљона према командама чета, и даље је остала на курирској служби.
Радио-веза је постојала од формирања Дивизије, али само на релацији Штаб Дивизије — претпостављени штаб, и
обратно. Тек половином новембра 1944, добијањем р а д и о станица од Црвене армије, створена је могућност да се прошири ова веза од Штаба Дивизије до штабова бригада , и
обратно. Као таква, коришћена је до краја рата и беспријекорно је функционисала.
На крају, може се констатовати да се служба везе —
радиовеза, телефонска и курирска — од њеног пуног установљења новембра 1944, па до краја рата, у цијелој Дивизији
обављала у три смјера: радио-веза Штаб Дивизије — штабови бригада , и обратно; телефонска веза Штаб Дивизије —
штабови бригада — штабови батаљона, и обратно; и курирска веза на свим нивоима од Штаба Дивизије до команди
чета и водова, и обратно. Служба везе у 23. дивизији све
вријеме, од новембра 1944. до краја рата, омогућавала је
Штабу Дивизије и штабовима бригада и батаљона да успјешно руководе и командују јединицама у борби и другим дејствима, а принцип субординације и сумсумпције максимално
је поштован и одржаван.
Инжењеријска чета која је, са незнатним формацијским
средствима, формирана у септембру 1944, тек у новембру се
попунила са нешто средстава потребних за обављање својих
задатака и прерасла у Инжењерски батаљон. Међутим, по
ослобођењу Босанског Брода, 20. априла 1945, Батаљон је
био у потпуности обезбијеђен и средствима за обављање задатака и на води. Тада је Дивизија заплијенила неколико гумених чамаца и металних понтона, па је тиме Инжењеријски
батаљон оспособљен да обавља своје задатке, како на копну, тако и на води. Том приликом је и преименован у Пионирско-понтонирски батаљон.
Авуста 1944. године, 23. дивизија је добила, из помоћи
Савезника, противтенковски топ 47 шш са нешто граната, а
2. септембра њене јединице су заплијениле, од бугарске војске у Сврљигу, хаубице 105 ш т . Та два аритиљеријска оруђа

су веома успјешно подржавала тактичке јединице Дивизије
у борбама, све до првих дана октобра, када им је нестало
граната за дејство. Међутим, у фебруару 1945, Дивизија је,
од Штаба 2. армије, добила комплетну 2. артиљеријску бригаду састава три дивизиона: хаубица 122 т т , „зис" — 76 т т ,
топова 75 шш и батерију минобацача 120 шш. Од непријатеља, Дивизија је у борбама заплијенила и дивизион противтенковских топова 47 тт и неколико противавионских топова. Њихова подршка у борбама пјешадијских јединица 23.
дивизије, до половине априла 1945, веома је била значајна и
врло важна. Она је и на борце веома позитивно психички
дјеловала, јачала њихов борбени морал и подстицала их на
максимално залагање. Међутим, од ноловине априла 1945.
до краја рата, њена помоћ пјешадијским јединицама била је
веома мала због оскудице у гранатама, тако да се сводила
само на неколико оруђа, која су коришћена у борбама за
ослобођење Дервенте, Босанског Брода и у долини Уне.
Партијско-политички рад у јединицама Дивизије одвијао се свакодневно, када су прилике дозвољавале. И, не само
то. Партијско-политички органи, као и већина бораца, врло
активно су политички дјеловали у народу на простору на коме су боравили, упознавајући га са циљевима борбе народа
Југославије, о стању на нашем и свјетским ратиштима, о издаји четника, усташа и других квислинга, о злочинима окупатора, и друго.
У свим јединицама, како борбеним тако и позадинским,
постојале су партијске организације КПЈ, чији су рад обједињавали батаљонски, односно бригадни комитети са помоћником политичког комесара батаљона, односно помоћником
политичког комесара бригаде на челу. Због непостојања
функције помоћника политичког комесара дивизије, дужност секретара дивизијског комитета КПЈ вршио је помоћник политичког комесара 7. бригаде до краја фебруара 1945,
када је постављен за помоћника политичког комесара 23.
дивизије, уједно и за секретара дивизијског комитета дивизије Витомир Лазаревић Рутош.
Основни задаци политичко-партијских организација су
били јачање патриотских осјећања и свијести, љубави према
ослободилачкој борби народа Југославије, као и јачање борбеног морала и максималног залагања на извршавању борбених и других задатака, у чему су партијске организације и

партијски комитети, у садејству осталих снага Дивизије, постизали веома позитивне резултате. Поред осталог, и то је
један од разлога да је у јединицама морал бораца и старјешина, и у најтежим тренуцима, био на завидној висини.
У извршавању борбених и других задатака, јединицама
23. дивизије доста је сметала врло честа оскудица у храни и
другим намирницама, а још више дотрајала одјећа и обућа,
што се увелико одражавало на здравствено стање бораца,
нарочито у зимском периоду. Међутим, висока патриотска
свијест бораца, завидни борбени морал и оданост антифашистичкој и ослободилачкој борби, подстицали су борце на
максимално залагање у извршавању борбених задатака, па
се наведене тешкоће нијесу одлучујуће одражавале на извршавање ових задатака.
На свом ратном путу од фомирања, па до коначног
ослобођења Југославије, 23. дивизија је била готово свакодневно ангажована у борбама или у покрету. Свакако да борбе 23. дивизије против јаких четничких, недићевских и љотићевских снага у источној Србији; борбе, од 10. септембра до
10. октобра 1944, против јаких њемачких снага у сјеверном
дијелу источне Србије; борбе источно од Авале за ослобођење Београда; даноноћне непрекидне борбе, од 1. новембра
до половине децембра 1944, против јаких и веома агресивних
њемачких снага у долини Западне Мораве и Дрине; као и
још изразитије — преко 100 дана — непрекидне оштре борбе против њемачких, усташко-домобранских и четничких
снага и Черкеза на простору Зворника, Тузле, планине
Озрена, Брчког, Градачца, Добоја, Дервенте, Босанског
Брода, у долини Уне и јужно од Загреба — односно њено
цјелокупно ратовање, карактеришу 23. дивизију као тактичко-оперативну, изванредно издржљиву борбену јединицу у
позиционом ратовању, поред тога, вичну вјештом маневрисању, односно партизанском начину ратовања.
У њеном ратном походу, могу се можда истаћи четири
најзначајније и најтеже борбе, које кроз примјере истрајности, постојаности, борбености, виталности и високог морала
— борце и старјешине 23. дивизије карактеришу степеном
јунаштва.
Борба на планини Буковик, 24. јула 1944, против четничке Велико-моравске групе корпуса, јачине око 5.000 људи, у којој је 23. дивизија, са око 1.300 бораца, надиграла

једну од најорганизованијих, најборбенијих и најгрубљих
четничких група корпуса у Србији, разбила је и нанијела јој
огромне губитке.
Борба, значајна и тешка, за ослобођење Зајечара и
околине, 6. и 7. септембра 1944, у којој је 23. дивизија, јачине око 2.350 бораца, разбила групацију удруженог непријатеља јачине 5.570 војника: 1.500 Њемаца, 800 Љотићеваца,
200 Недићеваца, 70 граничара и 3.000 четника, нанијевши
им осјетне губитке.
Жестоке и непрекидне даноноћне борбе, од 28. марта
до 5. априла 1945, против њемачке 22. пјешадијске и 12. усташко-домобранске дивизије и четника на простору Сребрник — Срнице — Доборовци, а посебно на положајима Голог брда, Гуште, Купреса, Бандре, Стражбе, који су свакодневно, по неколико пута, прелазили из руку у руке.
Жестока и изузетно значајна борба, 29. и 30. априла
1945, у долини Уне против њемачке 373. легионарске дивизије „Тигар" и 10. здруга 4. усташко-домобранске дивизије,
у којој је 23. дивизија највише искрварила, највише жртава
имала, али су и њемачко-усташке јединице претрпјеле
огромне губитке.
Двадесет трећа ударна дивизија, од свог формирања, па
до ослобођења Југославије, без предаха је водила исцрпљујуће борбе и изводила напорне покрете, од источне југословенско-бугарске, па до западне југословенско-италијанске
државне границе, често по тешко пролазном и слабо комуникативном брдско-планинском терену, по веома лошим
климатским условима, најчешће са већим бројем бораца у
слабој одјећи и обући и са оскудном исхраном.
На том борбеном походу кроз Србију, сјеверну Босну и
Хрватску, Дивизија је водила замашне и жестоке борбе против свих окупатора и квислинга. У Србији је водила борбе
против јаких, комплетно опремљених и савремено наоружаних, њемачких и бугарских војних формација, као и против
свих квислиншких снага — руских бјелогардејаца, Недићеваца, Љотићеваца и четника Драже Михаиловића. По преласку на босански и хрватски простор, поред њемачких и четничких снага, водила је борбе и против усташа, домобрана
и зеленокадроваца.
Љубав и интимна осјећања према својој земљи и њеним
народима, оданост Народноослободилачкој борби, високи

морал цјелокупног састава, његово беспријекорно залагање.
истрајност, упорност и издржљивост на извршавању борбених и других задатака, брзина покрета, уиграно маневрисање у рјешавању задатака, непрекидно садејство чета, батаљона и бригада у борбама, као и успјешно руковођење и
командовање на свим нивоима у Дивизији, допринијели су савладавању материјалних мањкавости, које су читаво вријеме
ратовања пратиле Дивизију, као и осталих тешкоћа на које
је у свом походу наилазила.
Неспорно је, да је 23. ударна дивизија у току годину
дана сложеног и тешког ратовања у потпуности одговорила
задатку, који јој је Врховни штаб Н О В Ј , приликом њеног
формирања, поставио. То је и био разлог да јој је — поред
похвала и признања у току ратовања, и по ослобођењу земље — и повјерио изузетну част да на западној југословенско-италијанској државној граници Југославије, чува тековине
стјечене у току примјерно јуначких борби српске војске
1912—1918. године, те у току мукотрпног Народноослободилачког рата народа Југославије 1941—1945. године.

Штаб 23. ударне дивизије и
штабови бригада од дана
формирања
Штабови бригада од формирања до 20. јуна 1944. године
7. српска бригада — 4. фебруар 1944 — село Јабуковик:
командант Ђуро Златковић, до првих дана маја 1944. год.
командант Иван Цекић Ђуро, од првих дана маја 1944.
год.
политички комесар Динко Деновски, до првих дана маја
1944. год.
политички комесар Ђуро Златковић, од првих дана маја
1944. год.
замјеник команданта Радослав Митровић Шумадинац
начелник штаба Милорад Диманић, до 21. маја 1944. год.
помоћник политичког комесара Иван Цекић Ђуро, до првих дана маја 1944. год.
помоћник политичког комесара Боривоје Анђелиновић
Боро, од првих дана маја до 20. јуна 1944. год.
9. српска бригада — 11. март 1944 — село Речица:
командант Василије Ђуровић Жарки, до 20. маја 1944.
год.
командант Јован Кецман Чедо, од 20. маја 1944. год.
политички комесар Душан Глигоријевић Саша
замјеник команданта Јован Кецман Чедо, до 20. маја
1944. год.
начелник штаба Вукашин Милић, до краја априла 1944.
год.
помоћник политичког комесара Драгољуб Стефановић
Милинко
14. српска бригада — 17. јуни 1944 — село Рибаре:
командант Јован Митић Ђорђе
политички комесар Војислав Дрљачић Драган
замјеник команданта Радомир Јовичић Буцо
начелник штаба Миливоје Дрљевић Мићака
помоћник политичког комесара Светозар Прибић Илија

Ш т а б 23. дивизије и ш т а б о в и
бригада у в р и ј е м е које
о б у х в а т а прво п о г л а в љ е
Штаб 23. дивизије:
командант Радован Петровић, до 20. августа 1944. год.
командант Миладин Ивановић, од 20. августа 1944. год.
политички комесар Крсто Филиповић Гроф, до 20. августа 1944. год.
политички комесар Радисав Недељковић Раја, од 20. августа до 6. септембра 1944. год.
политички комесар Војин Поповић Војо, од 25. септембра 1944. год.
начелник штаба Светислав Татарац Тале, до 6. септембра
1944. год.
начелник штаба Војин Секулић Војо, од 25. до 30. септембра 1944.
начелник штаба Недељко Манојловић, од 30. септембра
1944. год.
помоћник политичког комесара Бранко Поповић Станко,
од 25. до 30. августа 1944. год.
Штаб 7. бригаде:
командант Иван Цекић Ђуро, до првих дана октобра
1944.,год.
командант Војин Јовановић Војо, од првих дана октобра
1944. год.
политички комесар Ђуро Златковић
начелник штаба Небојша Анђелић, до 8. септембра 1944.
год.
начелник штаба Живомир Миловановић Стиза, од 8. септембра 1944.
помоћник политичког комесара Душан Ковачевић Коле,
од 20. јуна 1944. год.
Штаб 9. бригаде:
командант Јован Кецман Чедо
политички комесар Душан Глигоријевић Саша, до првих
дана октобра 1944. год.

политички комесар Недељко Тошовић, од првих дана октобра 1944. год.
замјеник команданта Живомир Костић Моравац, до 1.
септембра 1944. год.
замјеник команданта Петроније Јовановић Перо, од првих дана септембра 1944. год.
начелник штаба Стојан Предић Јон
помоћник политичког комесара Драгољуб Стефановић
Милинко, до 1. октобра 1944. год.
помоћник политичког комесара Момчило Вранеш Гавро,
од 1. октобра 1944. год.
Штаб 14. бригаде:
командант Јован Митић Ђорђе
политички комесар Војислав Дрљачић Драган
замјеник команданта Радомир Јовичић Буцо
начелник штаба Миливоје Дрљевић Мићака
помоћник политичког комесара Светозар Прибић Илија,
до 24. јула 1944. год.
помоћник политичког комесара Бранко Поповић Станко,
од 24. јула до 25. августа 1944. год.

Ш т а б 23. дивизије и ш т а б о в и
бригада у в р и ј е м е к о ј е
о б у х в а т а друго п о г л а в љ е
Штаб 23. дивизије:
командант Миладин Ивановић
политички комесар Војин Поповић Војо
начелник штаба Недељко Манојловић, до првих дана новембра 1944. год.
начелник штаба Рајко Танасковић, од првих дана новембра 1944. год.
Штаб 7. бригаде:
командант Војин Јовановић Војо
политички комесар Ђуро Златковић, до 7. децембра 1944.
год.

политички комесар Станко Дамјановић, од 7. децембра
1944. год. до 1. јануара 1945. год.
замјеник команданта Радослав Митровић Шумадинац, до
7. децембра 1944. год.
замјеник команданта Мишо Мартиновић, од 7. децембра
1944. год.
начелник штаба Живомир Миловановић Стиза
помоћник политичког комесара Душан Ковачевић Коле
Штаб 9. бригаде:
командант Јован Кецман Чедо
политички комесар Недељко Тошовић
замјеник команданта Петроније Јовановић Перо, до 1.
новембра 1944. год.
замјеник команданта Љубомир Вељић Љубо, од првих дана новембра 1944. год.
начелник штаба Стојан Предић Јон
помоћник политичког комесара Момчило Вранеш Гавро
Штаб 14. бригаде:
командант Јован Митић Ђорђе
политички комесар Војислав Дрљачић Драган
начелник штаба Миливоје Дрљевић Мићака
помоћник политичког комесара Душан Павле Витас

Ш т а б 23. дивизије и ш т а б о в и
бригада у в р и ј е м е које
обухвата т р е ћ е п о г л а в љ е
Штаб 23. дивизије:
командант Миладин Ивановић
политички комесар Војин Поповић Војо
начелник штаба Рајко Танасковић, до краја јануара 1945.
год.
начелник штаба Новак Кнежевић, од првих дана фебруара до 12. марта 1945. год.
помоћник политичког комесара Витомир Лазаревић Рутош, од 22. фебруара 1945. год.
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Штаб 7. бригаде:
командант Војин Јовановић Војо, до 12. марта 1945. год.
командант Љубомир Вељић Вељо, од 12. марта 1945. год.
политички комееар Станко Дамјановић, до 11. јануара
1945. год.
политички комесар Милан Чабаркапа, од 11. јануара
1945. год.
замјеник команданта Мишо Мартиновић, до 12. марта
1945. год.
начелник штаба Живомир Миловановић Стиза
помоћник политичког комесара Душан Ковачевић Коле
Штаб 9. бригаде:
командант Јован Кецман Чедо
политички комесар Недељко Тошовић, до 20. фебруара
1945. год.
политички комесар Карло Грбец, од 18. марта 1945. год.
замјеник команданта ЈБубомир Вељић Љубо, до 12. марта
1945. год.
начелник штаба Стојан Предић Јон, до 12. марта 1945.
год.
начелник штаба Јован Лабус, од 18. марта 1945. год.
помоћник политичког комесара Момчило Вранеш Гавро,
до 20. фебруара 1945. год.
помоћник политичког комесара Лука Лековић, од 18.
марта 1945. год.
Штаб 14. бригаде:
командант Јован Митић Ђорђе, до 12. марта 1945. год.
командант Миле Радовић, од 18. марта 1945. год.
политички комесар Војислав Дрљачић Драган, до 20.
априла 1945. год.
политички комесар Вељко Беговић, од 20. априла 1945.
год.
начелник штаба Миливоје Дрљевић Мићака, до 10. фебруара 1945. год.
начелник штаба Милан Кајс Зоран, од 1. априла 1945.
год.
помоћник политичког комесара Радован Шобот
Штаб 2. артиљеријске бригаде:
командант Слободан Басурић
политички комесар Радован Пуалић Раде

замјеник команданта Владимир Кудровић
начелник штаба Радомир Игњатовић
помоћник политичког комесара Александар
Ацо

Николић

Ш т а б 23. д и в и з и ј е и ш т а б о в и
бригада у вријеме које
обухвата четврто поглавље
Штаб 23. дивизије:
командант Миладин Ивановић
политички комесар Војин Поповић Војо
помоћник политичког комесара Витомир Лазаревић Рутош
Штаб 7. бригаде:
командант Љубомир Вељић Љубо
политички комесар Милан Чабаркапа
начелник штаба Живомир Миловановић Стиза
помоћник политичког комесара Душан Ковачевић Коле
Штаб 9. бригаде:
командант Јован Кецман Чедо
политички комесар Карло Грбец
начелник штаба Јован Лабус
помоћник политичког комесара Лука Лековић
Штаб 14. бригаде:
командант Миле Радовић
политички комесар Вељко Беговић
начелник штаба Милан Кајс Зоран
помоћник политичког комесара Радован Шобот
Штаб 2. артиљеријске бригаде:
командант Слободан Басурић
политички комесар Радован Пуалић Раде
замјеник команданта Владимир Кудровић
начелник штаба Радомир Игњатовић
помоћник политичког комесара Александар
Ацо

Николић
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ШТАМПАЊЕ ОВЕ КЊИГЕ
ПОМОГЛИ СУ
Компанија „Градитељ" Инжињсринг
Проф. др инг. Славко Божиловић
Савез удружења бораца НОР-а Србије
Завод за издавање уџбеника РС
Савет Дома РВИ и бораца Београд
Грађевинско предузеће „7. јул"
Министарство за рад, борачка и инвалидска
питања РС
Рударско-типионичарски басен
Скупштина града Београда
СУБНОР града Београда
ДД „Каблови" Холдинг компанија
Институт за челик
Сартид 1913
„Пекабета" трговачко предузеће
Скупштика општине Црна Трава
Столарско предузеће „Данило Бошковић"
Скупштина општине Нови Београд
Скупштина општине Бор
Савезни одбор СУБНОР Југославије
Скупштина општине Мајданпек
Скупштина општине Пирот
„Беобанка"
Скупштина општине Смедеревска Паланка
Скупштина општине Свилајнац
РО „Бродарство"
Скупштина општине Кладово
Скупштина општине Голубац
Месокомбинат
*
Скупштина општине Сокобања
Скупштина општине Сврљиг
Скупштина општине Пожаревац
Подружница за културу
Електро-привреда
Грађевинско предузеће „Напред"

Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Бор
Београд
Београд
Јагодина
Смедерево
Смедерево
Београд
Црна Трава
Грделица
Нови Београд
Бор
Београд
Мајданпек
Пирот
Београд
Смедеревска Паланка
Свилајнац
Пожаревац
Кладово
Голубац
Пожаревац
Сокобања
Сврљиг
Пожаревац
Деспотовац
Костолац
Нови Београд

П.К.Б. — Мешовита банка
Скупштина општине Љубовија
Удружење бораца НОР-а
П. К. „Таково"
„Југобанка"
Скупштина општине Ћуприја
Скупштина општине Петровац
Скупштина општине Кучево
Скупштина општине Жагубица
Скупштина општине Велико Градиште
Скупштина општине Ражањ
Скупштина општине Барајево
Скупштина општине Чукарица
Скупштина општине Бабушница
РО „Белпар"
РО ,,Први мај"
Радојка, уд. Јована Митровић
Скупштина општине Јагодина
Скупштина општине Палилула
Скупштина општине Чачак
РО „ФОП" фабрика амбалажног папира
РО „Делишес"
Фабрика сточне хране
Информативна установа радио и ТВ
Холдинг „Ратко Митровић" циглана ДД
Холдинг „Ратко Митровић" ДОО
Скуиштина општине Жабаре
Г. П. „Радник" ДД
„Европлан"
Општински одбор Савеза бораца
Општински одбор Савеза бораца
Д.П.П. сировика
П.К. „Џервин"
Фабрика мотокултиватора и машина
Скупштина општине Параћин
УРО „Три грозда"
Скушптина општине Књажевац
Скупштина општине Велика Плана

Београд
Љубовија
Сврљиг
Горњи Милановац
Београд
Ћуприја
Петровац на Млави
Кучево
Жагубица
Велико Градиште
Ражањ
Београд
Београд
Бабушница
Параћин
Параћин
Црна Трава
Јагодина
Београд
Чачак
Владичин Хан
Владичин Хан
Пожаревац
Бор
Чачак
Чачак
Жабаре
Београд
Ћуприја
Алексинац
Бољевац
Књажевац
Књажевац
Књажгвац
Параћин
Београд
Књажевац
Велика Плана

Преживели борци и чланови пошнулих и умрлих бораца
23. српске дивизије, најтоплије се захваљују свим дародавцима на пруженој финансијској помоћи у штампању ове књше.

