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П Р Е Д Г О В О Р 

Ово је вријеме преиспитивања, али и оспоравања, вријеме обмана 
и лажи, у којем се не бирају средства да се "докажу" многе истине које 
то нису. 

Ова монографија, међутим, убедљиво показује шта је лаж, а шта 
истина, ко је водио борбу против окупатора, које снаге су учествовале 
у тој борби, а које су му служиле на тлу југоисточне Србије, посебно у 
долини Јужне Мораве, гдје су се водиле жестоке борбе за онем-
угућавање окупатора да се користи жељезничким пругама према југу. 

Књига не треба да изазива никакве подјеле у редовима нове 
генерације, јер наше подјеле у рату користиле су само окупатору. 
Улогу једних или других треба препустити суду историје. Али треба, 
зато, истражити и објективно процијенити улогу свих, не сата-
низирајући никога. Допринос таквом расветљавању прошлости даје и 
ова монографија, која документовано и на основу свједочења непосред-
них учесника ратних збивања нуди још један драгоцјени прилог за 
утврђивање историјске истине. Не желим, стога, да се осврћем на 
чињенице које су у њој изложене, јер оне говоре саме за себе. Желим 
само да укажем на неке важније моменте. 

Подручје Врања, Пирота, Црне Траве и Пчиње, гдје је настао 
првобитни састав Осме српске ударне бригаде, има посебан значај. 
Јужни дијелови тог подручја представљају оне дијелове Србије који се 
непосредно граниче са рејонима Куманова и Криве Паланке. Отуда и 
она непосредна веза Осме српске бригаде са македонским јединицама у 
том рејону; сарадња какву су народноослободичлачки покрети Србије 
и Македоније једино у том дијелу земље могли да остваре. То подручје 
се, осим тога, непосредно граничи са источним рејонима Косова, те је 
и то утицало на сарадњу јужноморвских бригада и партизанских 
одреда са косовским јединицама. С обзиром на то, сасвим је било 
природно што се са тог подручја пружала, по свом обиму и значају, нај-



снажнија подршка Народноос лободилачком покрету на Косову. Најзад, 
источни рејони тог подручја, посебно горњи ток ријеке Пчиње, 
североисточно од Трговишта, рејони Босилеграда и Власине, протежу 
се дуж југословенско-бугарске државне границе. И тај мо-менат је био 
од значаја у Народноослободилачкој борби, јер су та подручја, заједно 
са рејонима око Црне Траве и Бабушнице, омогућили да Народноос-
лободилачки покрет Југославије подржи антифашистички покрет у 
Бугарској, који је на тим слободним територијама могао да формира 
своје устаничке јединице, да прима оружје из савезничких авио-
транспорта, окупља војна и политичка руководства, лијечи своје 
рањенике итд. У ствари, слободна територија око Врања, Црне Траве и 
Бабушнице билаје не само најближа центру бугарског покрета отпора 
у Софији, већ је, у исто вријеме, била и једина слободна југословенска 
територија која је могла да пружа поменуту подршку бугарским пар-
тизанима, с обзиром на то да других слободних територија дуж југос-
ловенско-бугрске границе није било. 

Када сам пролазио кроз Лесковац, на путу за Македонију, крајем 
јануара 1943, састао сам се са партизанима из Јабланичког и Лес-
ковачког партизанског одреда. Одржали смо савјетовање на планини 
Кукавици. Било је присутно око 120 бораца. Савјетовање је трајало три 
дана. Током савјетовања поближе сам сазнао да је у рејону јужне и 
југоисточне Србије дјеловао, у почетку устанка, моћни партизански 
покрет јачине више од 2000 бораца. Одреди су водили успјешне борбе 
против окупатора у току 1941. и у првим мјесецима 1942. године. Ипак, 
послије тога били су разбијени и свели се на око 200 бораца. Нису били 
разбијени само од окупаторске војске. Њемачких окупатора је било 
врло маЈго. Чак и када су доведене бугарске окупаторске снаге на тај 
терен, ни оне нису представљале неку снагу која би могла разбити 
партизане. Партизанске снаге су биле разбијене, јер су са окупаторима 
наступале и четничке снаге и недићевци. 

Прешавши на десну обалу Јужне Мораве и пошто сам се упознао 
са тамошњом ситуацијом, предложио сам низ мјера, од којих су се 
најважније односиле на формирање Другог јужноморавског народ-
ноослободилачког партизанског одреда, којим би биле обухваћене све 
партизанске јединице које дјелују на тој територији, као и на фор-
мирање Окружног комитета Комунистичке партије, односно среских 
комитета. 

Задаци које сам поставио били су огромни, посебно ако се узме у 
обзир да је на тој територији требало прихватити борце који буду 
долазили из рејона Гњилана и Скопске Црне горе (да би одавде 
продирали на Косово), односно из рејона Куманова (ради продирања 



према Македонији). Рачунао сам да ће доћи до прихватања и људства 
из Бугарске. 

На терен јужне Србије вратио сам се послије годину дана, 
фебруара 1944. године. Стање се, у међувремену, битно измијенило. 
Чете које сам формирао са перспективом да прерасту у батаљоне, већ 
су то постали. Створени су услови да ти батаљони прерасту у бригаде, 
што је управо предстојало. То је наметало питање нове реорганизације, 
стварања дивизије. 

И поред тих и других несумњивих успјеха, један од постављених 
задатака није био извршен: нијесу биле разбијене четничке снаге на 
Козјаку, Оруглици, Горњој Јабланици, наКопаонику. То се није смјело 
даље трпјети. 

У манастиру Прохор Пчињски сазвао сам савјетовање командног 
кадра свих батаљона који су дошли из Скопске Црне горе, као и оних 
који су дошли са мном и Главним штабом Народноослободилачке 
војске и партизанских одреда Македоније. Циљ тог савјетовања био је 
израда плана за разбијање четничких снага на Козјаку. Савјетовање је 
требало да траје три дана, али смо изненада одлучили да га скратимо 
на два дана и да трећег дана пођемо према четницима. Како су они већ 
вршили концентрацију својих снага по оближњим бреговима, до 
судара с нашим снагама је дошло чим смо напустили манастир. Чет-
ници су били разбијени и у паничном страху почели су бјежати преко 
ријеке Пчиње, а послије неколико дана пребацили су се преко Мораве. 
Створени су услови да се на том подручју створи још једна народноос-
лободилачка бригада. Била је то Шеста јужноморавска, односно Осма 
српска бригада, која је настала од партизанских бораца који су се у 
врањском крају борили од почетка Народноослободилачке борбе. 
Бригада је свечано формирана 8. марта 1944. у Трговишту, које је, од 
1943. године, било једно од средишта слободне партизанске територије 
у југоисточној Србији. Ја сам том приликом, говорећи борцима новоос-
новане бригаде и окупљеном становништву пчињског краја, истакао 
значај њихове даље борбе за проширење слободне територије и јачања 
снага Народноослободилачког покрета, све до коначне побједе над 
окупаторима и њиховим помагачима. 

Разбијањем четника на Козјаку, осигурали смо се да можемо 
нападати на пругу од Врања до Куманова, али на сектору пруге између 
Лесковца и Врања био нам је у позадини бугарски гарнизон у Кривој 
Феји. Зато смо одлучили да га одмах нападнемо и тај је задатак повјерен 
новооснованој Шестој јужноморавској бригади, којој је то била прва 
велика побједа на њеном борбеном путу. 



Ослобођена је цијела територија на десној страни Јужне Мораве, 
од Пирота до Куманова, односно све до границе према Бугарској. Тиме 
је створен слободан простор за маневар наших снага које су имале да 
нападају на пругу од Лесковца до Куманова. И, заиста, ударили смо 
жестоко по прузи. То је одмах изазвало снажну офанзиву бугарске 
војске против наших снага на десној обали Јужне Мораве, познату као 
Пролећна офанзива, у којој је Осма српска бригада са осталим 
јединицама доживјела велика искушења, али из које је изашла богатија 
за једно огромно ратно искуство, што ће јој и те како добро доћи у 
њеним даљим борбама за ослобођење јужне Србије, на Косову и у 
Санџаку, на Дринском и Сремском фронту. 

Израсла током тих борби у ударну, Осма српска бригада је 
одиграла значајну улогу у завршници рата на југословенском тлу. Њен 
допринос побједи над фашистичким силама мрака не може јој ни у 
једном времену, ма колико то било вријеме бурних промјена, никако 
бити оспорен. Тиме је она, подносећи велике жртве, о чему свједочи и 
колона с именима њених погинулих бораца, обезбједила своје мјесто у 
историји српскох народа. 

У Режевићима, Светозар Вукмановић Темпо 
10. маја 1992. 



УМЕСТО УВОДА 

Прва бригада врањског краја (ие само тога краја, додуше, и не чак 
ни тог назива, јер су касније основане две бригаде и по имену врањске), 
то јест Шеста јужноморавска, односно Осма српска, била је - када је 
настала, у рано пролеће (или, можда, у касну зиму) 1944. године, а у 
сваком случају 8. марта те године - једна од стотинак тада постојећих 
бригада Народноослободилачке војске Југославије (НОВЈ)1. Но, ако се 
пође од тога да је потом, до краја рата, у саставу НОВЈ и Југословенске 
армије (ЈА), основано више од 200 народноослободилачких, парти-
занских и других бригада (од којих су 23 понеле назив српске, а већина 
их је потекла баш са југа Србије), онда се и значај Шесте јужноморавске 
(Осме српске) може јасније сагледати и потпуније разумети него што 
би се то, иначе, могло закључити тек пуким пребројвањем преосталих 
ратних месеци, недеља или дана после тог 8. марта 1944. године. Таква 
"рачуница", уосталом, лако пада у воду пред једноставном (можда баш 
зато и стравичном) чињеницом да понекад и један једини ратни дан 
може бити дужи од године, што је и Шеста (Осма) бригада, на свом 
ратном путу дугом око_5000 километара3, небројено пута имала 
прилике да се увери, а особитона Сремском фронту, када је за само пола 
ноћи и пола дна остала без више од трећине свога људстваТ " ' 
1.Никола Анић, Секула Јоксимовић, Мирко Гутић, Народноослободилачка војска 
Југославије, Војноисторијски институт, Београд, 1982, стране 689-779. 
2.Исто; с напоменом да друге сличне публикације, па и енциклопедије, дају мање 
потпун преглед бригада НОВЈ (ЈА) од 1941. до 1945. године; једино се јубиларно 
издање поводом 40-годишњице победе над фашизмом (Југославија за победу и 
слободу 1941-1945, Војноиздавачки завод, Београд, 1985, стр. 35) слаже у погледу 
укупног броја бригада (и пукова ранга бригаде) основаних током рата. 

3.Јован Манасијевић, Формирање и борбени пут Осме српске ударне бригаде, у 
зборнику сећања Сурдулица у НОБ, Општински одбор Савеза удружења бораца 
Народноослободилачког рата (СУБНОР), Сурдулица, 1986, књига 1, стр. 297; 
Радомир Минић Џол>а, Славан борбени пут, лист "Политика", НИП Политика, 
Београд, 8. III1988, стр. 6. 



Пут до Сремског фронта, међутим, и даље, до коначне победе над 
фашизмом, био је за бригаду посут трњем најтежих искушења, 
одрицања и напора, водећи је преко Криве реке и Криве Феје, Црне 
Траве и Црне Баре, Чупиног брда и Петрове горе, Моминог Камена и 
Лазића крша, испод Кукавице и Плачковице, изнад Клиновца и Ристов-
ца, поред Сурлице и Сурдулице, надомак Читлука и Чемерника, сред 
Биљаче и Дрињаче, Новог Села и Новог Пазара, кроз више држава, 
офанзива и операција, те чак 77 брорби4. Нису ли се већ тада, у дугим 
недосањаним ноћима, у сталном покрету и неспокоју, виделе звезде 
што ће засјати једне ноћи над Босутом, пред последњи јуриш ка 
слободи, која је у мислима и срцима још откако се кренуло на пут без 
повратка, недалеко од извора Пчиње, са крајњег југоистока Србије? 

Као средишњи део Балканског полуострва (географски центар 
Балкана), југоисточна Србија је вазда била на раскршћу путева што из 
Европе воде у Азију, са Запада на Исток и са Севера на Југ. Архелози чак 
сматрају, особито након истраживања на Ремизијани у Белој Паланци, 
да има довољно доказа за тврдње да је тај део Балкана "колеквка 
хришћанства", и то целокупног, те да је, у доба Константина Великог и 
Никете Ремезијанског, ту био "духовни центар Европе", а због руда, 
шума и других природних богатстава - и "привредни центар римског и 
византијског царства"5. Војни историчари, пак, називају га 
"јужноморавским оперативним подручјем" и с правом му придају 
изузетан војни значај6. Одатле реке отичу у три мора, а њихове долине 
(нарочито моравско-вардарска и нишавско-маричка) представљају ко-
муникације великог стратегијског и оперативног "набоја", па су зато у 
свим ратовима и освајачким походима на овоме тлу биле и незао-
билазне војне магистрале. Највећа места истовремено су и чвор-ишта 
од несумњиве важности као раскрснице на којима се укрштају могући 
правци кретања војски и војних транспорта: Ниш, Крушевац, Лесковац, 
Пирот, »Врање, Прокупље, Куршумлија, Сурдулица, Власотинце, 
Димитровград, Бела Паланка, Владичин Хан, Лебане, Бујановац, 
Бабушница, Босилеград, Прешево и Трговиште (које је, нека буде засад 
само назначено, и "родно место" Шесте јужноморавске бригаде). 
4.Миодраг Митровић, Борбена историја VI јужноморавске (VIII српске) бригаде 
(посебан отисак из "Врањског гласника", књига II, 1966), Народни музеј, Врање, 
1966, стр. 160; ИванМатовић, Врањске претходнице, Народна армија, Београд, 1974, 
стр. 210. 
5.Тихомир Нешић, И археолошки докази да је централни део Балкана једна од 
колевки хришћанства, "Политика", 21.УН.1991, стр. 16. 
6.Миле Ћаловић, Кратак преглед развоја НОБна југу Србије, часопис "Војноис-
торијски гласник", 1/1956, Војноисторијски институт, Београд, стр. 3. 

* * * * * * * * * * 



Колики је значај придаван југоисточним деловима Југославије у 
Другом светском рату, види се већ из наређења вође Рајха Адолфа 
Хитлера врховним командантима немачких копнених снага и ваз-
духопловства, пред сам напад на Југославију, априла 1941, да се 
појачању ударне групе ка Нишу и Скопљу7, које би својим продором у 
долине Јужне Мораве и Вардара практично раздвојиле југословенске 
снаге и довеле до њиховог брзог слома. 

_ ^дванаеста немачка армија, којој је поверен тај задатак и која је већ 
од раније била смештена у Бугарској, прецизирала га је у свом ратном 
дневнику тако што је једна група, састављена од брзих и пешадијских 
дивизија, требало да из рејона северозападно и северно од Софије "раз-
бије борбене групе око Ниша и јужно од Београда, заузме Београд и да 
ослободи за немачке потребе пругу и путеве Београд - Ниш - Софија", 
док је другу групу требало покренути из рејона око Ћустендила "да би 
правовремено заузела Скопље, разбила непријатељске снаге које се 
налазе у јужном делу Југослкавије и спречила да југословенске једи-
нице дејствују на северном крилу италијанског фронта у Албанији"8. 
Но, пре него што је тај задатак и био до краја извршен, Дванаестој 
армији је стигло "пуно признање" од команданта немачке Копнене 
војске Валтера фон Браухича "за изузетна остварења", али - нимало 
случајно - и "изрази дивљења" бугарског цара Бориса Кобуршког "за 
велике подвиге"9. 

* * * * * * * * * * 

Бугарска је, разуме се, имала својих разлога да прижељкује брзо 
окончање Априлског рата у Југославији, јер су јој већ раније, у време 
ратних припрема, стављене у изглед "извесне територије", које ће 
Врховна команда немачких оружаних снага својим (тачније Хит-
леровим) привременим смерницама за поделу Југославије, док је рат 
још био у току, подвести под "јужну Србију" или "подручје настањено 
бугарским Македонцима"1. На крају тог рата, међутим, о томе ће 
поново бити речи на саветовању у Министарству иностраних послова 
Рајха због захтева У праве за војну привреду и наоружање да се немачки 
протекторат прошири на југ, у област "коју је Фирер дао бесплатно 
Бугарима у посед", пошто је недалеко од Црне Траве утврђено богато 
налазиште молибдена, важног за оплемењивање челикај, а у "Европи 
не постоје друга налазишта која би била вредна помена . Али ни ту, 
ТАприлски рат 1941 (зборник докумената), Војноисторијски институт, 
Београд,1987,књ.2, стр.383-384. 
8. Исто, стр.880-881. 
9.Исто, стр. 556. 
ХО.Исто, стр. 344, 346, 607. 
11 .Исто, стр. 784. 



како ће се убрзо показати, иије стављена тачка на "игре без граница" са 
границама; као што то није учињено ни неколико дана касније, у Бечу, 
на састанку највиших представника министарстава спољних послова 
Немачке и Италије, који су с маказама у рукама, по мери сопственог 
укуса и интереса, веровали да могу да скроје нови поредак на Балкану. 
Бечки договор два министра плаве крви, али црних намера, очевидно, 
Јоакима фон Рибентропа и грофа Галеаца Ћана, познат и као споразум 
"Клодијус", није мимоишао ни питање бугарског окупационог 
подручја, мада понуђеним решењима није била задовољна ниједна 
страна. Колико год да је ко добио, веровао је да је "закинут" и да му 
припада више. Сложни су били само у једном - да Србији треба ос-
тавити што мање "како више никада не би могла подићи бунтовну 
главу"12. 

Тек средином те године повучена је "дефинитивна" демаркациона 
линија између немачке, италијанске и бугарске окупационе зоне у 
Србији, којом је највише била погођена југоисточна Србија, јер је 
вештачки и силом наметнутим границама безобзирно подељена међу 
фашистичким окупаторима. Знатан њен део, као награда за учињене 
услуге силама Осовине приликом напада на Југославију, припао је 
Бугарској (срезови Прешево, Сурдулица и Владичин Хан, те делови 
нишавског, лесковачког, врањског, пиротског и власотиначког среза), 
али ће она - иако већ тада увећана за читавих 2&.250 квадратних 
километара и 1,260.000 становника поробљене и подељене~Југославије 
(што износи више^од 11 одсто предратне југословенске територије и 
вишеод8одстопредратабгЈугословенскогстановништва) -сталноте 
своје границе умишљеног великобугарског царства померати током 
наредних ратних месеци и година на запад и север, све док нису допрле 
до Дрине и Дунава. Тако је сан о "Санстефанској Бугарској", који је 
деценијама распиривао великобугарске аспирације према западним 
суседима, био на добром путу да се оствари, макар и под скутовима 
Трећег рајха, што није крио ни председник бугарске владе Богдан 
Филов, када је те године, говорећи у бугарском Собрању о "ослобођењу ! 
12.Боро Митровски, Венцеслав Глишић, Томо Ристовски, Бугарска војска у Југос-
лавији 1941-1945, Међународна политика, Београд, 1971,стр.22. 
13.Разуменка Петровић, Александар Јањић, Руковођење оружаном борбом 1941-
1942. на примеру Бабичког одреда и везе са ОК Лесковац и ПК КПЈ за Србију, у 
зборнику радова са научног скупа Руковођење Народноослободилачком борбом 
и револуцијом у Србији 1941-1945, Војноиздавачки и новински центар, Београд, 
1988, стр.456. 



бугарских замаља у западиим покрајинама", сматрао за потребно да 
подвуче и ово: "Али, с друге стране, ми видимо исто тако да нам не би 
било могуће постићи наше национално уједињење осим у тесној и 
искреној сарадњи са силама Осовине, којој дугујемо и наше досадашње 
успехе"14. 

Своју захвалност силама Осовине знала је Бугарска да изрази и на 
друкчији, конкретнији начин, а понајпре јачањем својих оружаних 
снага (док није под оружје ставила пет армија са 12 пешадијских и две 
брдске дивизије)15, чиме је увелико ослободила немачке трупе за друге 
фронтове, постајући тако главни "хитлеров жандарм на Балкану" 
(израз који за време рата употребљавају Бугарска радничка партија -
комуниста, у својим прогласима, и Георги Димитров, у својим 
написима)16 задужен за одржавање "мира и поретка" у окупираним 
земљама. 

14.Војин Поповић. "Бугарска војска у окупираној Србији (1941-1944), "Војноис-
торијски гласник", ЗД952, стр.26. 
15.Димитрије Кулић, Бугарска окупација 1941-1944, "Просвета", Ниш, 1970, књ.1, 
стр.41. 
Хв.Исто, стр.142; Боро Митровски, Томо Ристовски, Димитров и југословенско-
бугарски однмоси, "Војноисторијски гласник", 2/1978, стр.7. 





I 
ОД ОДРЕДА ДО БРИГАДЕ 

(1941-1944) 

Одлука највишег руководства Комунистичке партије Југославије 
(КПЈ) о покретању оружане борбе против окупатора (или, што је исто, 
наставак пружања отпора агресору који је у краткотрајном Априлском 
рату поробио, поделио, али не и покорио земљу) није била само чин 
немирења са судбином, него и више од тога - изазивање судбине у 
готово немогућим условима ратовања потпуно у непријатељском 
окружењу, далеко од савезничких фронтова, без икаквог залеђа и 
могућности да се дође у додир са силама антихитлеровске коалиције. 
Па ипак: "Близу је смрт Хитлеру и његовим бедним слугама", поручује 
Окружни комитет КПЈ за Лесковац, крајем јула 1941. године (важно је 
уочити време у којем се порука упућује). У прогласу се даље каже: "За 
част нашег народа, за наш опстанак, за нашу слободу, за нашу бољу и 
срећнију будућност води се данас борба. Ко у тој борби не учествује, он 
је изадјица свог народа. Сада је време да се свак покаже какав је, ко је 
вера а ко је невера своме народу".17 

За лесковачки Окружни комитет, на чијем је челу тада био 
столарски радник из Врања Сима Погачаревић, била је повезана и 
врањска партијска организација, која је тих дана радила на прикуп-
љању оружја, војној обуци, растурању летака, оснивању илегалних 
десетина, припремању и извођењу саботажних и диверзантских акција, 
а нарочито на разобличавању великобугарске пропаганде и политике 
окупаторске власти, те се, у истом прогласу, окружно партијско рук-
водство посебно обраћа Србима под немачко-бугарском окупацијом у 
Врању и околини: "Ви данас двоструко патите. Вас су насилно одвојили 
од српског народа. Великобугарска буржоазија, верни слуга Хитлерове 
Германије, у својој грамзивости за пљачком и насиљем као да нема 
граница. Одузимају вам вуну и друге потребе. Вас киње и прогоне. 
Врше брзу и насилну бугаризацију. Заменили су не само натписе на ул-
17.Александар Трајковић, Свитање над Моравом (зборник докумената), Слобода, 
Београд, 1976, стр. 19 и 22. 



ицама, већ и ваша имена и презимена да би се утро сваки траг да сте ви 
Срби ...".18 И заиста, у окупиране (а потом и анектиране) крајеве југоис-
точне Србије наступила је бугарска војска (да ли случајно, тек, о каквој 
се журби радило говори и податак да је тамо најпре упућена Прва 
бугарска брза дивизија) - објављујући на сва звона своју "ос-
лободилачку мисију". У Пирот и Врање су Борисови "ослободиоци" 
умарширали док се још, такорећи, није осушило ни мастило на акту о 
капитулацији Југословенске војске - и одмах започели систематски да 
спроводе насилну бугаризацију српског живља, које су називали 
"моравским Бугарима", оспоравајући му и право на језик, културу, 
историју и традиције. Колико се у томе ишло далеко сведоче многи 
порушени споменици, али и једно безумно правило да се за сваку 
изговорену српску реч плаћа по један лев, па су, рецимо, у неким 
школама у Пироту, бугарски учитељи ревносно ђачким родитељима 
испостављали рачуне за говор њихове деце на матерњем језику. 

Разумљиво је, стога, да је међу становништвом тих крајева - који 
су у складу са важећим поретком у Бугарској и административно 
подељени на разне области, срезове (околије) и општине, те тако још 
више изложени терору бугарског државног апарата - све то наилазило 
на честа противљења и отпор. Пљачка, прогони, хапшења, убијања, 
одмазде, принудна мобилизација у бугарску војску и, на сваком кораку, 
испољен великобугарски шовинизам, нису остављали никакве 
недоумице о томе каква је то "ослободилачка мисија". Нетрпељивост 
туђинске власти према свему што је носило национална обележја (па 
макар то била и најобичнија српска шајкача:"Када сам дошао мало к 
себи од батина, одмакао сам се од Бугарина и посматрао шта даље ради 
са мојом шајкачом. У бесу и мржњи према ономе што је српско, своје 
поступке према мени није могао уопште да контролише ...")19, уз преке 
судове за сваку делатност против бугарске државе и све друге мере за 
гушење националних осећања, изазивали су све веће огорчење у 
народу. Ни отворена супротстваљања таквој грубој политици од-
нарођавања - нису више била реткост. Крах те политике био је, можда, 
највидљивији баш у Врању - бојкотом уписа ученика у "нову" бугарску 
гимназију, за коју се на почетку школске 1941/1942. године, од више од 
хиљаду ђака свих разреда, пријавило само шест. До крајарата та школа 
више није радила, а њена зграда била је претворена најпре у затвор, па 
у касарну, са чије фасаде су фашисти претходно уништили барељефе 
Вука Карацића, Боре Станковића, Ивана Гундулића, Саве Немањића, 
Ивана Мажуранића, Франца Прешерна и Петра Петровића Његоша. 

18.Исто, стр. 21. 
19.Ђорђе Манасијевић, "Батине због шајкаче", у нав. делу Сурдулица у НОБ, књ. 



Војни успеси и неуспеси 

Партизански начин ратовања, замишљен као почетни и основни 
облик Народноослободилачке борбе (НОБ), водио је распламсавању 
устанка, проширавању слободних територија и сталном нарастању 
народних оружаних снага. Тиме је он, у исто време, стварао неопходне 
услове да прерасте у Народноослободилачки рат (НОР) најширих раз-
мера, без чега би, иначе, Народноослободилачки покрет (НОП) остао 
само покрет отпора, а ослобођење земље својим снагама - тек пука 
илузија осуђена на неминовну пропаст у судару са суровом ратном 
збиљом (у којој је, бар на почетку и још дуго касније, требало ратовати 
са неупоредиво надмоћнијим непријатељем). 

Ратна збиља на југу Србије, на почетку устанка, била је -
демаркациона линија и бројне непријатељске трупе с једне и с друге 
њене стране. Протезала се од Старе планине, преко Нишаве, рекама 
Лужницом и Власином, поред Грделице, Граовачког гребена и огранака 
планине Влајне, до Светог Илије и даље југозападним правцем 
(Биначка Морава - Стари Качаник - Штрпце) према Шар-планини и 
Македонији. Од Врања, као и од Пирота, била је удаљена свега десетак 
километара, а од Пирота до Качаника поседнута са пет бугарских 
граничних батаљона (са штабовима у Пироту, Јабуковику, 
Владичином Хану, Бујановцу и Жегри) и утврђена системом фор-
тификацијских препрека и караула, те стално надгледана патролама, 
заседама и стражама. 

Када је у шуми изнад Врања, на месту Добра вода, 12. августа 194_К 
основан Врањски народноослободилачки партизански*СГдред (НОП 
одред), био је то први одред у југоисточној Србији који је отпочео борбу 
на бугарском окупационом подручју. Имао је тада смо 12 бораца, али је 
брзо нарастао на 60, иако је деловао у веома тешким условима. За њега 
је везана и прва партизанска акција на том подручју, када је, у ноћи 
између 21. и 22. септембра 1941, напао рудник антимона Трновац (код 
Бујановца), који је, уз Бор, Мајданпек, Трепчу и Мачкатицу, био један 
од најзначајнијих индустријских објеката за немачку ратну привреду. 
Стицајем непредвиђених околности, међутим, био је то и једини пар-
тизански одред који је у то време дејствовао у Србији јужно од 
демаркационе линије и самим својим опстанком, макар и за кратко, 
заметнуо клицу отпора окупатору, коју више никакве мере одмазде 
неће искоренити. 

Трагичан крај Врањског одреда збио се на крају те године, на истом 
месту где је и основан пола године раније, на Доброј води изнад Врања. 



Криза устанка која је, затим, у пролеће и лето 1942, захватила југоис-
точну Србију, чији су се одреди повијали под налетом непријатељских 
офанзива, "операција чишћења" и "казнених експедиција", нанела је 
покрету ненадокнадиве губитке и велике жртве. Ипак, југ Србије се ни 
у тој години, иако је био изложен тешким искушењима, није умирио, 
поготово не онако како је то у прогласу народу окупираног подручја 
"обећао" командант Првог бугарског окупационог корпуса Асен 
Николов, само што је стигао у те крајеве: "Од данас бугарска војска 
стараће се да обезбеди поредак и спокојство у овој области..."20. 
Напротив, из минулог раздобља неравноправних борби могле су се 
извући драгоцене поуке, нарочито из мноштва испољених сопствених 
слабости. Непостојање чврстих војних формација, одсуство 
јединственог командовања, неповезаност између одреда и честа нес-
налажења у свакојаким ситуацијама, те погрешне одлуке неких 
штабова де се - под изговором "реорганизације" одреда, "чувања кадра" 
и прилагођавања "зимском начину ратовања" - људство отпусти 
кућама, довело је до многих нежељених последица, како у војном, тако 
и политичком погледу. Оно што је најважније, ипак, било је садржано 
у чињеници да се због свих тих тешкоћа још није могло прићи стварању 
крупнијих оперативних састава, самосталнијих и покретљивијих 
јединица, које би допринеле бржем изласку из кризе Народноос-
лободилачког покрета на том подручју (иако се, можда, ствари могу и 
преокренути, па кризу посматрати као последицу управо те 
неприлагођености војно-политичке организације НОП-а у југоис-
точној Србији захтевима тадашњег тренутка Народноослободилачке 
борбе). 

Није ли, уосталом, најбољи доказ за то пружило кратко постојање 
новог Врањског НОП одреда, сада под именом "Сима Погачаревић", 
који није успео да се одржи дуже него прошлогодишњи партизански 
одред са тог терена? Основан 18. септембра 1942. у шуми Јасеновац на 
Варденику, реорганизацијом дотадашњег Бабичког партизанског 
одреда, који је дејствујући "преко" демаркационе линије, од Црне Траве 
до Врања, нарастао на више од сто бораца, одред "Сима Погачаревић" је 
престао да постоји 21. новембра те године, када се поново спојио са 
Бабичким одредом у нови - Црнотравски НОП одред. 

Но, иако није био дугога века, за Врањски партизански одред 
везано је неколико акција које су имале шири значај. Одмах после 
оснивања, наиме, одред "Сима Погачаревић" се упутио ка Скопској 
Црној гори са задатком да успостави везу са македонским и косовским 



партизанима ради заједничких дејстава на Карадагу и омасовљења 
НОП-а на том подручју. У селу Врбану (код Бујановца), 8. октобра 1942, 
дан пошто је одржао збор са народом, изненађен од бугарске војске и 
полиције, претрпео је велике губитке (десет погинулих, један рањен и 
један нестао борац)21. Ипак, десетак дана касније, одред се повезао са 
Косовским НОП одредом "Зејнел Ајдини"; створен је заједнички 
Оперативни штаб (командант Живојин Николић Брка, његов заменик 
Целадин Реџепи, политички комесар Фадиљ Хоџа, његов заменик 
Слободан Цекић Радован)и с групом македонских партизана, које је 
предводио Христијан Тодоровски Карпош, нападнут је 19. октобраруд-
ник хрома Лојане кодКуманова. Успешнаакцијаврањских, косовских 
и кумановских партизана~изазвала је велики одјек у народу, о чему 
сведочи ТиГписање "Октобриса", гласила кумановске партијске ор-
ганизације, неколико дана касније: "Овај успешан напад уједињених 
српских, македонских и арнаутских партизана најбољи је доказ да је 
народно јединство створено и да из дана у дан јача..."22 

Ако се томе додају акције Црнотравског НОП одреда (напад на 
железничку станицу Момин Камен у Грделичкој клисури, рушење 
моста преко Јужне Мораве, ослобођење Црне Траве, борба код 
Млачишта), које су озбиљно узнемириле непријатеља и с једне и с 
друге стране демаркационе линије и нагнале га да покрене јаче снаге 
за обрачун с партизанима, али и за одмазде и нова насиља над 
недужним становништвом, онда ће изгледати претерано строге неке 
оцене Светозара Вукмановића Темпа, делегата Централног комитета 
Комунистичке партије Југославије (ЦК КПЈ) и Врховног штаба Народ-
ноослободилачке војске и партизанских одреда Југославије (НОВ и 
ПОЈ), изречене у његовом првом јављању са врањског подручја, 
фебруарских дана 1943. године: "Ситуација на врањском терену је јако 
слаба у погледу стања партијске организације на терену и у одреду. 
Стање у одреду јако слабо. Одред, у ствари, не постоји као организован 
одред. Постоје само двије чете које самостално дјелују, без заједничке 
команде. Ја сам се састао само са једном четом, јер се друга налази ниже 
21.Живојин Николић Брка, Југоисточна Србија у Народноослободилачком рату и 
револуцији 1941-1945, Институт за савремену историју, Београд, 1979, стр.237; 
Миодраг Митровић, Хронологија радничког покрета и социјалистичке 
револуције врањског краја, Општински одбор СУБНОР-а, Врање, 1981, стр.134; 
Александар Трајковић, Добривоје Јовановић, Дубоке бразде (збирка фотографија), 
Слобода, Београд, 1977, стр.48; РаткаПетровић, Нашпрвипокретна југ, у зборнику 
сећања Трагом Другог јужноморавског одреда, Срески одбор Савеза бораца, 
Власотинце, 1955, стр.Ш. 

22.А. Трајковић, Д. Јовановић, нав. дело, стр.51. 



Врања. Чета војнички и политички јако слаба..." Поготово је те оцене 
тешко довести у склад са оним што Темпо пише одмах затим, 
спомињући акције које је одред извео (Момин Камен, Црна Трава и 
др.):"... Али ипак одред расте послије ових акција. Већ се попео на преко 
80, а кроз неколико дана попеће се и на преко 120 бораца."23 

Да ли се и овога пута може рећи да је истина негде "на средини"? 
Ипак, иако је још било прерано да се тврди како је наступила прекрет-
ница у развоју НОБ-а у југоисточној Србији (чему ће, неоспорно, 
допринети и Темпов боравак на том подручју и мере које је он предузео 
у вези са партијском и војном реорганизацијом на терену, особито у 
погледу стварања Првог и Другог јужноморавског народноос-
лободилачког партизанског одреда, као језгра будућих оперативних 
јединица), неки наговештаји преокрета могли су се уочити. Пре свега, 
обновљена су многа партијска руководства и учвршћене њихове везе 
са партизанским одредима, који су одлучније кренули у офанзивније 
акције, не ограничавајући се само на одбрану и узмицање пред 
непријатељским офанзивама, па ни "зима данас нема неки већи значај" 
(како примећује тадашњи командант Главног штаба НОВ и ПО Србије 
Радивоје Јовановић Брадоња)24. Затим, успостављена је веза са 
македонским и косовскометохијским партизанима, такође и са 
бугарским антифашистичким покретом, што ће југоисточну Србију 
учинити не само важном геостратегијском раскрсницом Балкана него 
и средиштем од изузетног војно-политичког значаја за развој ос-
лободилачке борбе свих суседних крајева. Коначно, тиме су створене 
претпоставке да југ Србије са суседним областима постане, уистину, 
предмет Хитлерових "пренеражења и брига" у време кад се његов 
експедициони корпус, након пораза код Ел Аламејна, повлачи 
афричком пустињом у неповрат, а око изнурених немачких трупа код 
Стаљинграда стеже обруч из којег се оне неће никад извући, те и 
могућност англо-америчке инвазије на јужну Европу постане веома 
присутна. 

Политичка димензија 

Већ приликом прерастања Црнотравског НОП одреда у Други 
јужноморавски, крајем фебруара и почетком марта 1943, новом одреду 
23.3борник докумената и података о Народноослободилачком рату народа Југос-
лавије, Војноисторијски институт, Београд, 1949-1986, том II, књига 8, документ 
бтој 69, стр.128. 



је стављено у задатаак да политички и војнички овлада подручјем 
између Нишаве, Јужне Мораве, Бугарске и Македоније; да разбије 
четничка упоришта око Власотинца, Суве планине, Врања и Криве 
Паланке; да непрестано напада железничку пругу Ниш-Куманово и да, 
како у својим мемоарима истиче Темпо, главни креатор свих тих 
задатака, "помогне да се на Козјаку и Скопској Црној гори формирају 
македонски и косовски партизански одреди, који би заједнички 
дејствовали и на једној и на другој територији", те да "ступи у везу са 
руководством бугарске Комунистичке партије и да омогући да се на 
нашој територији формирају бугарски партизански одреди, који би 
дејстовали према унутрашњости Бугарске"25. Када се, после годину 
дана, Темпо поново буде нашао на том терену, на њему ће затећи јаке 
снаге Другог јужноморавског НОП одреда, које дејствују "на десној 
страни Мораве све до Пирота и Ниша на сјеверу и бугарске границе на 
истоку"; такође, сазнаће да два батаљона македонских партизана 
"контролишу сва села у равници испод Козјака, па до Куманова", а да је 
у околини Врања основан и Косовски партизански батаљон, који се 
"тренутно налази у акцији на Скопској Црној гори"26. Показало се, тако, 
да су многи задаци од оних што су били постављени пред Други 
јужноморавски одред у време његовог оснивања увелико остварени, те 
да је одред и политички и војнички, како је то од њега захтевано, све 
успешније овладавао својим оперативним подручјем и, исто тако, 
успешно доприносио распламсавању оружане борбе у свим суседним 
областима. 

И заиста, већ од првих његових акција (а једна од највећих у Србији, 
од повлачења Врховног штаба 1941. године, била је, свакако, рушење 
железничког моста на Морави код села Прибоја, у ноћи између 16. и 17. 
марта 1943, чиме је саобраћај на главној магистрали југоистока Европе 
био обустављен за читавих десет дана), које долазе у јеку Четврте 
непријатељске офанзиве (операција"Вајс"), непријатељу је морало пос-
тати јасно да се суочава с партизанским снагама спремним за јача, 
дуготрајнија и опсежнија дејства, што га је натерало да и сам предузме 
значајније мере обезбеђења и противакције. Тако је образован посебан 
војнополицијски одред за борбу против партизана, створена су јака 
полицијска и војна упоришта у Црној Трави, Црвеном Брегу, Добром 
Пољу, Дарковцу, Црвеној Јабуци, Кални, Броду и Јаковљеву, којима су 
придодате и специјалне јединице (иЗ ПирђтаТрећ ибатаљоП 25. пука;од 
граничних јединица у Љуберађи и Свођу састављена су борбена језгра 
25.Светозар Вукмановић Темпо, Револуција која тече. "Комунист", Београд, 1971, 
књ.1,стр.305. 



за стална дејства протнв партизана; из Првог армијског допунског 
батаљона у Владичином Хану издвојена је једна чета ојачана 
минобацачима; из Петог коњичког пука у Трну један дивизион 
додењен је војнополицијском одреду), а њима је била потчињена и сва 
полиција из Трна, Бабушнице, Пирота, Сурдулице, Владичиног Хана и 
Власине17. Према извештају штаба Другог јужноморавског НОП одреда 
Главном штабу НОВ и ПО Србије од 20. маја 1943, а то је већ време 
затварања обруча у Петој непријатељској офанзиви (операција 
"Шварц"), бугарска војска је за борбу против одреда имала 3.000 војника 
распоређених у гарнизонима, дуж границе и железничке пруге, те у 
осам мањих посада са 20-30 војника, а бугарска полиција 750 полицајаца 
распоређених у 16 станица са 12-120 полицајаца, али да "за време потера 
после наших извршених акција - окупатор, поред ових сталних снага, 
довлачи појачања из Скопља и Софије".28 

Све то, као ни масовни злочини окупатора над становништвом 
Црне Траве и Лужнице (тог пролећа убијено је на зверски начин 
неколико стотина људи и спаљено више од хиљаду кућа), којима су 
Бугари превазишли и своја злодела из Првог светског рата, када су по 
злу били добро упамћени у тим крајевима, нису могли спречити даљи 
развој Народноослободилачке борбе у сливу Јужне Мораве. Напротив, 
и поред сталног терора и пљачке, каже се у новом, јулском извештају 
штаба Другог јужноморавског одреда Главном штабу Србије, "народ је 
свакодневно храбрији, долази у одред и све боље нас прима".29 Резултат 
тога су све успешније акције одреда (у Црној Трави, Светом Илији, 
Трговишту, Дугој Луци, Прохору Пчињском ...), напади на руднике 
(Трновац, Острвица, Мачкатица ...) и железничке пруге (Бујановац -
Прешево, Врање - Ристовац ...), стварање слободне територије у Црној 
Трави и њено проширење ка Пироту и Куманову, рушење окупаторске 
власти и успостављање нове народне власти, те војнопозадинских ор-
гана итд. Ни жртве нису биле мале (погинули су командант одреда и 
шпански борац Ратко Павловић Ћићко, заменик команданта одреда 
Синадин Миленбвић, командант батаљона Мирко Сотировић Сотир, 
командир чете Томислав Ивановић Мачкатовац^сви народшГхе^ст^ те 
многи други). Али, већ у лето те године одред имаГтри Оатаљона(Удар-
ни, Врањски и Лужнички) са 450 бораца, а у јесен пет батаљона (Ом-
ладински, Ударни, Црнотравски, Лужнички и батаљон "Сима 
Погачаревић") са око 700 бораца. У неколико наврата прихвата групе 
партизана из Куманова (у јуну, јулу и августу 1943), који су основали 
27.Миливоје Перовић, Јужна Србија, Нолит, Просвета, Београд,1961, стр. 292-293. 
28.А. Трајковић, нав. дело, стр. 74, 



Кумановски партизански одред; такође и Косоваре што преко 
Јабланице и Кукавице, Карадага и Козјака стижу на подручје Врања, 
Црне Траве и Пчиње и од којих је најпре настала чета, а потом Први 
косовски батаљон. Створен је и заједнички Штаб за операције (коман-
дант Милан Зечар Обрен, политички комесар Томо Софрониевски 
Јосиф, заменик команданта Милорад Диминић Милош, заменик 
комесара Љу пчо Арсов Гоце, начелник штаћа Благоје Милићевић), који 
ће усклађиВаш деЈпиа паршзанских јединица на том простору. 

Најзад, слободна територија Црне Траве и Лужнице била је и 
снажно упориште антифашистичког покрета Бугарске, омогућивши 
његово чвршће повезивање са НОП-ом у југоисточној Србији и зајед-
ничке акције против бугарских фашиста. Село Кална, крај Црне Јрадс, 
постала је права база бугарских партизана. У њој Је, почетком сеп-
тембра 1943, рођенЂнск?Гбу1^с1Шлшрт2«^1гски одред, чији су борци 
прва1зорббШТ?С1^ства~стицали претходних месеци"у Другом јужно-
моравском НОП одреду. 

Славчо Трнски, командант_Јрнског партизанског одреда. записао 
је у својимрГГтним сећањима^Чесго се догађало да не завршимо оброк, 
понекад за јело нисмо имали соли, али, углавном, у том периоду нисмо 
гладовали. Сељаци су и последње парче с нама делили, а често су нам 
давали све што су имали, а сами су гладовали. У том смислу народ 
трнског и брезничког краја показао је изузетну бригу и свест, као и 
становништво царибродског краја и других југословенских места: 
Калне, Црвене Јабуке, Дарковца, Доброг Поља, Црне Траве и других. 
Дању и ноћу, становници ових села били су изложени опасности. Они 
су нас снабдевали и храном и опанцима, а понекад су и кошуљу скидали 
са себе да би је обукао неки поцепани партизан".30 

Занимљиво је да и познати бугарски антифашистички борци 
Добри и Елена Ђуров, који су деловали у средишњем делу земље, па 
тако били и подаље од југословенских партизана, ипак у својој књизи 
успомена, кад их спомену, то изгледа овако: "Ситуација у Другом 
батаљону била је лакша. Чим стигне у Југославију, добиће довољно 
оружја и опреме..." Или: "На саветовању које је ту одржано, одлучено 
је да једна чета иде за Црну Траву по оружје ...".31 

Не треба, напокон, заборавити ни то да је на црнотравско подручје, 
негде почетком новембра 1943, приспела и прва савезничка војна 
мисија упућена бугарским антифашистима (с мајором Дејвисом на 
челу), која до њих, чак, према писању британске историчарке Елизаб-
30.Славчо Трнски, Не такодавно, Народна армија, Београд, 1980, стр. 244. 
31.Добри и Елена Ђуров, Мургаш, Народна аррмија, Београд, 1982, стр. 437 и 477. 



ет Баркер, тешко да би уопште и стигла без помоћи НОП-а у Југос-
лавији, јер Бритаици иикако нису успевали да се повежу с бугарским 
покретом отпора, ни преко Цариграда, ни преко Драже Михаиловића, 
"па су им југословенски партизани били једина нада". Стога су 
британски односи с бугарским паризанима, закључује Елизабет 
Баркер, која је за време рата руководила Балканском секцијом 
британске Управе за политичко ратовање, били саставни део 
британских операција у Југославији.32 Но, убрзо затим, на Козјак се 
спустила нова војна мисија савезника (предвођена капетаном Дог-
маром) намењена југословенским партизанима, коју су, према неким 
изворима, "својатали" и Јужноморавци, и Косовари, и Македонци33, 
што само указује на околности у којима су се сви они нашли упућени 
једни на друге, на истој слободној територији и са истим циљевима (па 
су и оружје и опрему, што је касније стизало од савезника, заједнички 
делили, такође и са бугарским партизанима). 

Усусрет Шестој 

Међу 99 бригада НОВЈ, које су с партизанским одредима и другим 
снагама НОП-а, у саставу дивизија, корпуса или посебних борбених 
група, везивале за југословенско ратиште на крају 1943. године више 
од 800.000 окупаторских, квислиншких и колаборационистичких вој-
ника34, налазиле су се и две јужноморавске бригаде, настале у јесен те 
године на Јабланици (Прва) и у Расини (Друга), као најнепосреднији 
израз нараслих снага НОП-а и снажног полета Народноослободилачке 
борбе у југоисточној Србији. 

А онда су, у размаку од само два дана нове године, средином јануара 
1944, основане у Топлици Трећа и код Лебана Четврта, да би тек Пета 
јужноморавска бригада, која је почетком фебруара те године 
образована у селу Јабуковику, на месту званом Турско гумно, недалеко 
од ушћа Градске реке у Власину, била и прва народноослободилачка 
бригада са источних страна Грделичке клисуре (у чији састав су ушли 
32.ЕН8аће1ћ Вагкег, Британска политика према југоисточној Европи у Другом 
свјегскомрату, у књизи Британска политика на БалканууП свјетскомрату, Глобус, 
Загреб, 1978, књ. 1, стр. 186. 
33.Стојан Јовић, Војне мисије и савезничка помоћ јединицама НОВ и ПОЈ на 
југоистоку Србије1943/44. године, часопис "Лесковачки зборник", XXVI, Народни 
музеј, Лесковац, 1986, стр. 457-458. 
34.Младенко Цолић, Преглед операција на југословенском ратишту 1941-1945, 
Војноисторијски институт, Београд, 1988, стр. 156, напомена 206. 



Лужнички и Црнотравски батаљон Другог јужноморавског одреда и 
новодошли борци с тог подруча). За оснивање те бригаде, међутим, 
везан је и документ у којем се најављује стварање још једне бригаде од 
Другог јужноморавског НОП одреда, што значи да је то и прво спомиња-
ње Шесте јужноморавске народноослободилачке бригаде (ЈМНО бри-
гаде). Реч је о наредби Главног штаба НОВ и ПО Србије од 4. фебруара 
1944, у којој стоји да је Главни штаб, на основу развоја Народноос-
лободилачке борбе у Србији, одлучио дареогранизацијом Другогјужн-
оморавког одреда, поред новог одреда са истим именом и Пете јужн-
оморавске бригаде на подручју Црне Траве и Лужнице, створи и "Врањ-
ски одред на територији Врања и околине и VIЈМНО бригаду на терит-
орији Врањског одреда".35 И док се оснивању прве од тих бригада прис-
тупило одмах, за другу као да још није дошло време. Више разлога је на 
то утицало. 

Пре свега, и ту, у долини Јужне Мораве, у време кад она уистину 
постаје кључем за отварање и затварање балканских врата (из једног 
извештаја немачког команданта Србије Врховној команди Југоистока: 
"Србија је кључ за господарење целокупним Балканом ...") , све више 
се отварао и други фронт беспоштедне борбе, јер "оваква ситуација", 
сећа се Светозар Вукмановић Темпо, "нужно је наметнула задатак: не 
само чишћење цијеле ове територије од бугарских окупатора и раз-
бијање њихових упоришта, него и чишћење од четника, јер само овакво 
рашчишћавање залеђа омогућавало је да партизански одреди и 
батаљони предузму читав низ акција на жељезничкој прузи у долини 
Јужне Мораве, којом се окупатор служио у вођењу борби на југу".37 

Стога је, првих фебруарских дана 1944, образован у селу Вишевцу, код 
Светог Илије, нови Одеративни штаб јужноморавских, косовских и 
македонских партизана (командант Живојин Николић "Брка, 
политички комесар Боро^Поцков Мирко, заменик команданта Милан 
Зечар Обрен, "заменик комесара Слободан Цекић Радован, чланови 
штаба Савка Јаворина Саша и Кирил Михајловски Грујица), за који су 
биле везане знатне снаге Другог јужноморавског НОП одреда, па је и 
питање стварања још једне (Шесте) јужноморавске бригаде, очевидно, 
морало тада да буде одложео "за боље дане". Развој догађаја је то нед-
восмислено потврдио: следи продор ка Рујан-планини и напад на 
бугарску полицијску станицу у селу КиЈ,ачи Ггле је, 7.фебруара 1944_ 
погинуо командант Кумановскбг партизанског батаљона Христијан 

35.Зборник докумената, том I, књ. 7, док. 29, стр. 95. 
3б.Ослободилачки рат народа Југославије 1941-1945, Војноисторијски институт, 
Београд, 1965, књ. 2, стр. 187, напомена 262. 
37.Светозар Вукмановић Темпо, Сјећања из Народноослободилачке борбе у 
Македонији, на Косовуиу Метохији, "Војноисторијски гласник", 1-2/1959, стр. 62. 



Тодоровски Карпош), подела Оперативне групе на два дела (13. 
фебруара), сукоб са четницима у махали Старачка Кула села Старци (15. 
фебруара), одлазак јужноморавских и косовских партизана на Скопску 
Црну гору и њихове борбе са окупатором и контрашима (Шиптари у 
служби Бугара) код села Илинце (19. фебруара) и са бугарском војском 
из Качаника, Витине и Жегре код се ла Бузовик (22. фебру ара), те повра-
так на Козјак (26. фебруара), где се увелико спроводе припреме за обрач-
ун са четничким Вардарским корпусом и за даље ширење оружане 
борбе према источној Македонији, Косову и Метохији (Кумановски 
партизански батаљон, који је остао на том терену, реорганизован је у 
два батаљона: "Христијан Тодоровски Карпош" и "Јордан Николов"). 

У међувремену, након похода кроз Егејску Македонију, преко 
Кожуфа, Вардара, Беласице, Плачковице, Брегалнице, Осоговских 
планина и Криве реке (Фебруарски марш), на то подручје стиже група 
батаљона (македонски "Стеван Наумов" и бугарски "Христо Ботев") са 
Главним штабом НОВ и ПО Македоније, делом ЦК КПМ и делегатом 
ЦК КПЈ и Врховног штаба НОВ и ПОЈ Светозаром Вукмановићем Тем-
пом, који (од три македонска батаљона "Стеван Наумов", "Христијан 
Тодоровски Карпош", и "Јордан Николов") оснивају, г^фебр^^аЈ^^Д, 
у селу Жегњане, Трећу македонску народноослободилачку ударну 
бригаду. И ошПе одмах п^ТчТш^ШТОперативнблГштабу (камандант 

~Шгзгаило Апостолски и чланови Страхил Гигов, Василије Смајевић, 
Живојин Николић, Душан Девеџић и други, "свако с посебним 
задужењима").38 

Да ли је тада могла да буде основана и Шеста јужноморавска 
бригада? Можда - да су се Јужноморавци и Косовари вратили са Карад-
ага бар дан раније (десило се, заправо, да су стигли усред свечане смотре 
Треће македонске ударне бригаде: " Настало је ново узбуђење када се 
Зб.Михаило Апостолски, Сарадња јединица НОВ и ПОЈ на територији јужне 
Србије и северне Македоније, у зборнику Македонија од устанка до слободе 
1941-1945, Војноиздавачки и новински центар, Београд, 1987, стр. 438-439; с тим да 
се о Михаилу Апостолском као команданту Оперативног штаба од фебруара 1944. 
говори и у другим изворима (Ослободилачки рат народа Југославије, књ. 2, стр. 
171, напомена243; Зборник докумената, том VII, књ. 3, док53, стр. 168, напомена2); 
а да Оперативни штаб у том саставу (тј. "нови оперативни штаб") Живојин 
Николић Брка спомиње тек од друге половине марта 1944 (Ж. Николић, нав. дело, 
стр. 468) и да њему у прилог иду и Темпови мемоари, где се у време напада на 
четнике Вардарског корпуса каже да је "команду над свих шест батаљона преузео 
Живојин Николић Брка", а тек касније, за време бугарске офанзиве, "Апостолски 
је, по мом наређењу, преузео команду... над свим јединицама које су дејствовале на 
десној обали ЈужнеМораве" (С.Вукмановић, Револуција која тече, књ. 1, стр. 393 и 
403). 



појавила већа колона коју су сачињавали борци батаљона Другог 
јужноморавског одреда и Косовског батаљонма ...").39 Овако, догађаји су 
престизали једни друге и једва да је било времена за предах, но и он је 
искоришћен да се у манастиру Свети Прохор Пчињски одржи (27. и 28 
фебруара) војно-политичко саветовање свих војних и политичких 
руководстава јужноморавских, македонских и косовских јединицашто 
су ту биле - и умало да нису затечене од непријатеља којем су и саме 
припремале изненађење! Када је, наиме, сутрадан ујутро (29. фебруара) 
наређен покрет, партизанске снаге налетеле су на четнике који су их 
већ опкољавали и за крај истог дана планирали да затворе обруч, а у 
зору следећег нападну. Развила се жестока борба у којој је код села 
Сејаца потучена до ногу Прешевска бригада Вардарског четничког 
корпуса. Гонећи остатке четничких снага, јединице под командом 
Оперативног штаба разбиле су (3. марта) код Новог Села још једну 
четничку групацију, запленивши том приликом документацију Вар-
дарског корпуса, из које се јасно видела његова сарадња са бугарским 
окупатором, те очајно стање у које су све дубље западале десетковане 
четничке формације с тог подручја. 

Тако је, коначно, створена прилика да се на знатно проширеној 
слободној територији, која је захватала простор од Куманова и Криве 
реке до Црне Траве и Лужнице, образује још једна бригада - и биће то 
Шеста јужноморавска. 

Трговиште, центар Пчињског краја, одређено је за место свечаног 
чина оснивања бригаде. 

Строју Трговишту 

"Пчиња, извирући нешто више Козјака код села Стајовца, тече са 
севера на југ, градећи клисуру од села Стајовца, Трговишта и 
Пељинаца", наћи ће се у бригадном листу "Препород", који је почео да 
излази одмах после рата. "Изнад Пчиње уздиже се моћна и шумовита 
планина Козјак. У свој тој околини, поред поменутих села, леже и 
села:Шајинце, Ново Село, Барбаце и Јабланица. Сва су села планинска 
са слабим комуникацијама, или готово без истих, околина неплодна, 
тако да је сам географски положај условио нарочити режим живота 
овога народа још од времена досељења у овај крај. Географске околнос-
ти ус ловиле су номадски начин живота ових људи, а кршна и непроход-
на планина, неприступачна за многе, створила је од ових људи горшт-

39.Кирил Михајловски Грујица, Трећа македонска НОУ бригада, Војноиздавачки 
завод, Београд, 1976, стр. 25. 



аке увек спремне за борбу против зла и недаћа".40 

Трговиште, у којем се налазило јако упориште окупаторске 
полиције (одреди "Минковски" и "Бирман" са 150-200 полицајаца), ос-
лобођено је средином септембра 1943. године. Два батаљона Другог 
јужноморавског одреда напала су утврђени полицијски гарнизон у 
Трговишту у зору 15. септембра и после осмочасовне борбе били 
надомак његовог заузимања ("...Од мештана смо касније чули да је 
полицијски одред имао 9 мртвих, да се поколебао и био спреман да 
истакне беле заставе...")41 - кад су изненада на њих отворили ватру 
четници из кућа у Козјем Долу ("...Наши борци су били изненађени, 
четници су их напали с леђа...")42 и приморали их да се повуку с 
положаја. Ипак, плашећи се нових напада и већих губитака, окупатор 
је, сутрадан, напустио Трговиште и до краја рата у њему више није 
успостављао посаде, нити је до њега - осим у већим офанзивама -
успевао да продре. 

А онда је дошао 8. март 1944. године. 
"Свуда около је снег, а осми март је освануо као прави пролећни, 

сунчани дан. У само свануће колоне јединица кретале су се у правцу 
Трговишта. Са борцима је кренуо и народ. Код свих је владало праз-
нично расположење", сећају се борци из свечаног строја крај набујале 
Пчиње.43 

40.Станко Тасић, Народ Козјака и Пчиње, лист "Препород", Пропагандни одсек 
Осме српске бригаде, Битол>, бр. 2, година I (1945), стр.6 (примерак у Центру за 
војнонаучну документацију и информације, инвентарни број 550/287). 
41.Душан Девецић Жика, Живи мостови, Економска политика, Београд, 1982, стр. 
149. 
42.Александар Томић Аца, Борба за ослобођење Трговишта, у нав. делу Сурдулица 
уНОБ, књ. 1, стр. 263. 
43.Ј. Манасијевић, нав. дело, стр. 296; с напоменом да и дневници Владимира 
Вујовића и Јована Манасијевића (који се чувају у Народном музеју у Врању), као и 
већина друге релевантне грађе (ратне белешке, записи, сећања, студије, чланци, 
расправе, хронике, монографије, хронологије, прилози у разним зборницима итд) 
стоје иза тог датума, те он не може бити споран, упркос томе да више значајних 
публикација, енцикопледијског или сличног обележја, које се најчешће узимају 
као основни извори података, наводе - очигледно погрешно - 6. март 1944. за дан 
оснивања Шесте јужноморавске бригаде (Војна енциклопедија, Редакција "Војне 
енцикопледије", Београд, 1970-1976, том 4, стр. 173; Војни лексикон, Војноиз-
давачки завод, Београд, 1981, стр.1083; Хронологија ослободилачке борбе народа 
Југославије 1941-1945, Војноисторијски институт, Београд, 1964, стр. 714; Владо 
Стругар, Рат и револуција народа Југославије 1941-1945, Војноисторијски ин-
ститут, Београд, 1962, стр. 252: и 397; Ослободилачки ратнарода Југославије, књ. 
2, стр. 192; Н. Анић, С. Јоксимовић, М. Гутић, нав. дело, стр. 371. и 736-737); а могу-



И заиста, колико су то ондашње прилике допуштале, уприличена 
је скромна свечаност. Чула се и песма, она полетна, пар-
тизанска:"Морава крену, Власина пође, ударна се бригада ствара..."44 Ту 
је постројен и нови Врањски партизански одред, који је образован 
истога дана, а око бораца слављеника су чланови Главног штаба 
Македоније и ЦК КПМ, део руководства НОП-а са Космета, Трећа 
македонска ударна бригада и Први косовски партизанскси батаљон, 
затим представници народне власти, чланови савезничких војних 
мисија и многи житељи Трговишта и околних села. 

Присутнима се обратио делегат Врховног штаба и ЦК КПЈ 
Светозар Вукмановић Темпо, који је истакао значај стварањајош једне 
јужноморавске бригаде и позвао њене борце и руководиоце на "што јаче 
и жешће акције" у данима тешких борби што предстоје.45 "Темпов говор 
је на све нас оставио снажан утисак", записао је у својим ратним 
белешкама Љубомир Михајловић Корчагин, политички комесар Треће 
чете Првог батаљона. "Говорио је о Србији и српском народу који већ 
четврту годину води одлучну борбу против окупатора и његових 
помагача. Објаснио је да су Енглеска, Америка и Русија на нашој 
страни. Изнео нам је ситуацију на свим фронтовима, а, такође, и да се 
припрема отварање новог фронта у Европи и да ће ускоро отпочети 
борба за коначно ослобођење наше земље. Рекао је да савезници помажу 
НОВ и партизанске јединице у наоружању, опреми, лековима, одећи и 
обући и да помоћ пристиже сваким даном све више. Посебно је истакао 
значај заједничких акција јужноморавских бригада и одреда са 
косовским и македонским јединицама. Темпов говор је улио у борце и 
народ пчињског краја поуздање да ће ускоро доћи жељена слобода".46 

Прочитане су одлуке о саставу штабова бригаде и батаљона, те 
команди чета и руководстава десетина. "Борци бригаде, стојећи 
мирно", описује тај тренутак Јован Манасијевић, један од 
руководилаца новостворених батаљона, "осећали су као да расту, као 
да је свако од њих за главу виши него што је до тада био".47 

У бригаду су ушли Ударни, Други и Четврти батаљон дотадашњег 
ће је да је погрешан датум узет из кратког историјата бригаде, вероватно првог 
такве врсте, који је написан на крају рата и потписан од шефа Пропагандног одсека 
Осме српске бригаде, капетанаМ.С. (Војниархив, фонд НОР-а, кутија 1053, фасцик-
ла 5, документ број 5, страна 7). 
44.Ј. Манасијевић, нав. дело, стр. 296. 
45.Војни архив, кут.1053, број регистра 5-7/5. 
46 .Белешке Љубомира Михајловића Корчагина (власништво аутора) 
47 Ј. Манасијевић, нав. дело, стр.296. 



Другог јужноморавског НОП одреда и новодошли борци из Врања, 
Сурдулице, Владичиног Хана, Бујановца, Прешева, Црне Траве и 
других места са тог подручја. Целокупно људство (постоје извесна 
неслагања у изворима око бројног стања првог бригадног строја, који 
би могао бити негде између 400 бораца48 и 600 бораца49, или можда баш 
на средини те две бројке50) подељено је у три батаљона, сваки батаљон 
је имао три чете, а свака чета три вода. Образоване су и одговарајуће 
приштапске службе. 

Иако ће штабови бригаде и батаљона, силом ратних прилика и 
неприлика, током наредних дана и месеци претрпети многе измене, 
њихови састави из првог строја у Трговишту - баш зато што су били 
први - заслужују да буду потпуније представљени. 

Штаб бригаде: командант Живојин Николић Брка, дотадашњи 
командант Другог јужноморавског НОП одреда, првоборац Лужнице, 
Црне Траве, Пчиње и врањског краја, један од организатора устанка на 
том подручју; политички комесар Владимир Вујовић Вуја, који је ту 
дужност обављао и у Другом јужноморавском одреду, досељеник из 
Херцеговине, пре рата завршио Технички факултет у Београду, 1941 
године учествовао у чувеној диверзији у руднику Трепча, касније 
водио Рударску чету Јастребачког НОП одреда, да би потом с Јастрепца 
стигао у Црну Траву; заменик команданта Љубомир Трајковић Љуба, 
дотадашњи командант батаљона у Другом јужноморавском одреду; 
заменик политичког комесара Слободан Цекић Радован, партијско-
политички руководилац у Бабичком, Врањском, Црнотравском и 
Другом јужноморавском партизанском одреду; начелник штаба 
Радомир Цветковић Раде, дотадашњи начелник штаба батаљона у 
Другом јужноморавском одреду; омладински руководилац Божидар 
Ђорђевић Бошко, интендант Богосав Анђелковић и санитетски 
референт Вера Стојановић. 

Штаб Првог батаљона: командант Радосав Јанковић Црнотравац, 
политички комесар Јован Манасијевић, заменик командантаВладимир 
Аризановић Вељко, заменик политичког комесара Милорад Стошић 
Шука. 
48.М. Митровић, Борбена историја VI бригаде, стр.107; М. Митровић, Хронологија 
врањског краја, стр.228; Ж. Николић, нав. дело,стр.463. 
49 .Војна енцикопледија, том 4, стр. 173; Н. Анић, С. Јоксимовић, М. Гутић, нав. дело, 
стр. 736-737; И. Матовић, нав. дело,стр. 64; А. Трајковић, Д. Јовановић, нав. дело, стр. 
123; Стојадин Стошић, Јордан Петковић, Развитак НОП-а у Врању и околини и 
хроника УШсрпске ударне бригаде, Врање, 1968, стр. 79 и 83; Стратије Аризановић 
Праћка, Доживљаји и виђења, Слобода, Београд, 1983, стр. 99. 
50. Ј. Манасијевић, нав. дело, стр. 296. 



Народни херој Живојин Николић Брка (1911-1990), први командант 
Шесте јужноморавске (Осме српске) бригаде, рођен је у Столу код 
Бабушнице, гимназијује похађао у^Куманову^ а после одслужења војног 
рока (1934) ступио је у службу финансиЈске контроле ирадио у Крешеву, 
код Сарајева, и у Лесковцу. Четрдесет прве укључио се у припреме за 
устанак у југоисточној Србији и убрзо постао један од његових ор-
ганизатора, те један од најистакнутијих војних руководилаца за време 
рата на том подручју. Налазио се, између осталог, на челу Другог 
јужноморавског НОП одреда; Оперативног штаба за обједињавање 
дејстава јужноморавских, косовских и македонских јединица; Шесте 
јужноморавске бригада и 21 српске дивизије; абио је и заменик коман-
данта Тринаестог корпуса НОВЈ. После ослобођења обављао је више 
ВИСОКИХВОЈНИХдужности, ШГДопензионисањаучинугенерал-мајора; 
био је савезни ирепублички народни посланик; а бавио се и публицис-
тичким радом, постајући један од истакнутих хроничара Народноос-
лободилачке борбе на југу Србије. 



Штаб Другог батаљона: командант Ћира Ристић Реља, политички 
комесар Јордан Петковић Фиља, заменик команданта Јован Стошић 
Бокчан, заменик политичког комесара Стојадин Стошић Дича. 

ЈПтаб трећег батаљона: командант Стратије_^изановићПраћка^ 
политички комесар Милорад Стошић Покућар, заменик команданта 
Драгољуб Станковић Коћура, заменик политичког комесара Велибор 
Стајић Станко. 

Просечна старост бораца износила је око 20 година.51 Сви су углав-
ном били наоружани (а ускоро ће бити још боље и имаће 50 
пушкомитраљеза, четири минобацача и др.).52 

На крају свечаности "настало је велико народно весеље".51 

Занимљиво је да је тих дана (тачније 11. марта 1944) основана у 
Пустој реци од бораца из источне Србије још једна бригада означена 
као "Шеста". Наиме, у наредби Главног штаба НОВ и ПО Србије од 12. 
марта 1944. о формирању Оперативног штаба јужноморавских бригада 
(који не треба мешати са раније спомињаним оперативним штабовима 
јужноморавских, македонских и косовских јединица) стоји да се под 
команду Оперативног штаба стављају: "II, III, IV и V бригада, Озренски 
одред (VI бригада), сви војни курсеви"54, из чега произилази да се у 
Главном штабу (за који је наредбу потписао Недељко Караичић 
Милисав) још не зна да је с друге стране Јужне Мораве већ створена 
једна Шеста бригада. Три дана касније, међутим, делегат Врховног 
штаба НОВ и ПОЈ Светозар Вукмановић Темпо пише члану Пок-
рајинског комитета КПЈ за Србију (а то је опет Недељко Караичић 
Милисав), износећи своје мишљење "да треба почетком априла прећи 
у офанзиву са јачим снагама на лијеву страну жељезничке пруге 
Скопље - Лесковац" и да "у том циљу ми овдје припремамо прелазак 
косовских батаљона и Шесте јужноморавске бригаде на ту страну"55, па 
је то, дакле, и прво јављање о Шестој јужноморавској бригади "на ону 
страну" где се о њој још није знало. 

51.Стојадин Стоши^Јубилеј Осме српске бригаде, "Политика", 8.Ш 1984, стр. 9. 
52. Зборник докумената, том I, књ. 20, док. 142, стр. 538. 
53.С. Аризановић, нав. дело, стр.99 



II 

ПРВЕ БОРБЕНЕ АКЦИЈЕ 
(8. март - 29. април 1944) 

У пролеће 1944, у време оснивања Шесте јужноморавске бригаде, 
на слободној територији Пчиње и Козјака, поред Врањског пар-
тизанског одреда, Првог косовског батаљона и Треће македонске 
бригаде, који су присуствовали свечаности у Трговишту, били су још 
Кумановски партизански одред и јединице врањског и кумановског 
војног подручја - укупно око 2000 бораца; а у Црној Трави и Лужници 
Други јужноморавски НОП одред "Синадин Миленовић" (познат и као 
Црнотравски одред), Трнски бугрски партизански одред (са којим је и 
Главни штаб бугарских партизана) и команда црнотравског 
(пиротског) војног подручја са својим јединицама - укупно око 480 
бораца.56 На левој обали Јужне Мораве, на пространој партизанској 
територији од Јастрепца до Кукавице, где је непријатељ своје снаге 
држао још једино у Лесковцу, Прокупљу, Куршумлији, Лебану и дуж 
пруге Ниш - Скопље, у то време су Друга, Трећа, Четврта и Пета 
јужноморвска бригада (потом и Озренска, која је првобитно погрешно 
означена као Шеста бригада), те Први јужноморавски, Јастребачки и 
Расински НОП одред, Други косовски батаљон и јединице под коман-
дом војних подручја Пусте реке и Топлице57. 

Непријатељске снаге које су се тада налазиле на ширем простору 
дејстваШесте јужноморавске бригаде биле су овакораспоређене: Трећи 
бугарски пешадијски пук са четом тенкова у Владичином Хану и руд-
нику Мачкатица, Тринаести пешадијски пук у Ћустендилу и 
Босилеграду, 50. пук у Пироту, 52. пук у Врању и Светом Илији, 53. пук 
у Куманову и Кривој Паланци, немачки противавионски пук у Сур-
дулици, самостални бугарски пешадијски батаљон у Страцину, два 
батаљона контраша у Прешеву, бугарске граничне јединице јачине 
батаљона, бугарски батаљон полиције у Кривој Феји и друге полици-
56.М.Перовић, нав дело, стр. 356. 
бТ.Исто, стр. 344; Ж.Николић, наВ. дело, стр. 473. 



јске јединице у Власини, Свођу, Бабушници, Клисури, Врањској Бањи, 
Бујановцу, Владичином Хану, Сурдулици, Босилеграду, Врању, 
Прешеву, Кривој Паланци и Романовцима - све укупно око 15.000 војни-
ка и полицајаца.58 Но, већ за мартовску офанзиву на Црну Траву (шиф-
ровану као операција "Радан"), бугарски окупатор је образовао четири 
посебна одреда (Трнски, Нишки, Моравски и Власински), са око 8000 
војника Пете бугарске армије из Македоније и Првог бугарског корпу-
са из Србије, те полицајаца и жандарма из скопске и софијске области.50 

Како се види, непријатељске снаге су још вишеструко 
надмашивале ослободилачке - и то су биле те неизбежне ратне окол-
ности с којима се морала суочити и Шеста јужноморавска бригада на 
почетку свог борбеног пута. 

Већ промеие у штабу 

Истог дана када је основана, такорећи, право из свечаног строја 
пред основном школом у Трговишту, Шеста јужноморвска бригада -
која је са Првим косовским батаљоном иТрећом македонском бригадом 
била под командом заједничког Оперативног штаба - кренула је на свој 
први борбени задатак. А он је, с обзиром на "расплет" који се 
приближавао, јасно био одређен (и не само за њу): што пре разбити и 
последње остатке четничких групација у Пчињи и на Козјаку, а потом 
и на целом јужноморавском подручју, како би се створила "чиста" 
ситуација "у тренутку када се непосредно наметне пресудна битка за 
кључне позиције у Србији"60. 

Зашто је то питање, у светлу предстојећих збивања, било толико 
важно - морао је, зацело, знати и политички комесар Шесте 
јужноморавске бригаде кадје у свој дневник, непосредно ношто је једна 
четничка колона прешла пругу Ниш - Скопље и Јужну Мораву, 
записао: "Због слабе обавештајне службе, дражиновци ... утекли нам 
пред носом".61 Бригада је, наиме, преко Марганца, Лепчинца и 
Копињана, стигла9. марта у Буштрање и ту заноћила, а управо те ноћи 
- како је описано - четници су јој измакли преко пруге и реке. Без обзира 
58.Михаило Апостолски, Фебруарски поход, Војно дело, Београд, 1963, стр. 170-171; 
Бранко Павловић, Добривоје Дикић, Други јужноморавски одред, у нав. делу 
Трагом Другог јужноморавског одреда, стр. 40. 
59.Б.Митровски, В.Глишић, Т.Ристовски, нав. дело, стр. 118. 
60.Петар Вишњић, Битка за Србију, Београдска књига, Београд, 1984, књ. 1, стр. 31. 



на даљн развој догађаја, остаје да је Шеста јужноморавска бригада била 
на свом првом задатку, само дан после оснивања, у исто време кад је на 
другом крају земље, у Дрвару, председник Националног комитета ос-
лобођења Југославије (НКОЈ) Јосип Броз Тито примио шефа англо-
америчке војне мисије при Врховном штабу НОВ и ПОЈ бригадира 
Фицроја Маклејна, на његово тражење, који му је уру чио личну поруку 
председника владе Велике Британије Винстона Черчила, а у којој се 
каже да "први корак који морамо предузети јесте да повучемо своје 
официре за везу од Михаиловића"; и истог дана када су се избегличка 
влада Краљевине Југославије и краљ Петар Други Карађорђевић, на 
позив британске владе, вратили из Каира у Лондон, где је Черчил затим 
примио краља Петра и саветовао му да се што пре одрекне услуга 
дотадашње своје владе, а посебно министра војног Драже Михаилови-
ћа, те да образује нову владу без Михаиловића, "која ће у преговорима 
с НКОЈ-ем решити југословенски проблем и питање будућег уједињ-
ења државе""2. 

То је, затим, по свему судећи, и био разлог што се Шеста 
јужноморавска бригада, тих дана, непрестано кретала између Јужне 
Мораве и Пчиње, и у селима организовала јавне скупове и зборове (у 
Буштрању, Новом Селу, Лесници, Мијалици, Козјем Долу, Барбацама, 
Владанцама), са којих је позивала "заведене че гнике" (покадшто чак и 
штампајући посебне летке)"3 да приступе, док још није касно, Народ-
ноослободилачкој војсци. 

Тринаестог увече, код села Шајинца, у Чергарској махали, претход-
ница бригаде је наишла на једну од пос ледњих четничких гру па које су 
покушавале да се домогну леве обале Јужне Мораве. После краћег 
окршаја, четири припадника Вардарског четничког корпуса заробљена 
су са свим наоружањем (имали су и један пушкомитраљез), док су 
остали још једном умакли. Петорица четника ухваћена су два дана 
касније у Козјем Долу. 

Двадесет и другог марта 1944. бригада је поново у Трговишту. Са 
њом су опет и Трећа македонска бригада и Први косовски батаљон, који 
су управо "изашли" из непријатељске офанзиве на Рујен-планину, 
водећи тешке борбе код Биљаче, Братоселца, Турског Буштрања и 
Свињишта. Тог дана, у Трговишту је одржан велики народни збор у 
присуству више од 5000 људи из оближних села кумановског, врањског 
и кривопаланачког среза, на којем је, као и пре петнаестак дана, говорио 
Светозар Вукмановић Темпо. 
62.Хронологија ослободилачке борбе, стр. 695. и 697; Јосип Броз Тито, Сабрана 
дјела, Комунист, Београдски издавачко-графички завод, Напријед, Београд, 1977-
1989, том 19, прилози и хронологија, стр. 258 и 358. 



Неколико даиа касније, на то подручје је стигао, пробијајући се 
кроз непријатељску офанзиву и обруч на Чемернику, Други косовски 
партизански батаљон, основан крајем прошле године на Јабланици, 
спојио се са Првим косовским батаљоном и 25. марта, у селу Вишевцу 
код Врања, образован је Косовски НОП одред. А тог истог дана, дакле 
ни непуне три седмице од оснивања Шесте бригаде, у њеном штабу је 
дошло до првих значајних промена. Командант бригаде Живојин 
Николић Брка одређен је за команданта врањског војног подручја, да би 
на његово место дошао Драгољуб Петковић Столе, дотадашњи коман-
дант Црнотравског НОП одреда (тј. Другог јужноморавског одреда 
"Синадин Миленовић"). Такође је заменик команданта бригаде 
Љубомир Трајковић Љуба постављен за команданта Првог батаљона, 
јер је његов командант Радосав Јанковић Црнотравац отишао за коман-
данта Црнотравског одреда; док је дужност заменика команданта 
бригаде преузео начелник шатаба бригаде Радомир Цветковић Раде. 

Занимљиво је, иначе, да Окружни комитет КПЈ за Врање у свом 
извештају, крајем марта 1944, Покрајинском комитету КПЈ за Србију 
наводи многе догађаје из минулог месеца, па чак прилаже и "поздравна 
писма читана на збору жена поводом прославе 8. марта", а ниједном 
речи не спомиње да је тог дана основана и - једна бригада!64 Ипак, месец 
дана касније, у новом извештају Покрајинском комитету, партијско 
руководство за врањски округ извешатав о бригади која "броји 700 
бораца (без нових)" и о њеним борбама, затим "да је Штаб бригаде 
измењен" итд.65 

Испит код Криве Феје 

У време мартовских офанзива и противофанзива у југоисточној 
Србији, које су напађени народ тога краја стајале нових жртава, јер 
непријатељ није презао ни од најбруталнијег терора над недужним 
становништвом, изведен је и покушај Ударне групе дивизија НОВЈ 
(Друга пролетерска и Пета крајишка) да преко Лима, Голије и Ибра 
продре у Топлицу и Јабаланицу, како би се на том простору, као једном 
од најјачих жаришта Народноослободилачке борбе у Србији, створио 
чврст ослонац за преношење тежишта дејства јединица НОВ и ПОЈ у 
источни део земље. Бугарска војска тада, заједно са немачким, недићев-
ско-љотићевским (Српска државна стража и Српски добровољачки кор-
64.Зборник докумената, том IX, књ. 5, док. 109, стр. 662. 



пус), четничким и белогардејским трупама (ове последње припадале су 
тзв. Руском заштитном корпусу), предузима "Ибарску акцију", која и 
према признању саме бугарске окупационе команде долази у ред-
највећих бугарских операција на југословенском тлу. Она ће се 
продужити и у наредни месец, а упоредо са њом, желећи да остваре што 
повољније услове за продор јачих снага НОВ Ј у Србију, ослободилачке 
јединице у сливу Јужне Мораве воде упорне борбе за одбрану слобод-
них територија, која ће се натавити с несмањеном жестином и кад 
Друга пролетерска и Пета ударна дивизија буду приморане да се врате 
на полазне положаје. Особито ће тада на значају добити слободна 
територија на тромеђи Србије, Македоније и Бугарске, где су зајед-
нички дејствовале и усклађивале своје активности јужноморавске, 
косовскометохијске, македонске и бугарске народноослободилачке 
јединице, што ће у предстојећим збивањима - с обзиром на оперативну 
важност моравско-вардарске долине - представљати сталну "кост у 
грлу" снагама окупатора и кад нападају (а то ће све ређе и безуспешније 
чинити), и кад се буду повлачиле (на шта ће неминовно бити осуђене 
с приближвањем краја рата). 

У том светлу може се сагледати и дејство јединица под командом 
Оперативног штаба на врањско-кумановско-црнотравском подручју, 
последњих дана марта и првих априлских дана 1944. године. Успешни 
напади Треће македонске бригаде и Косовског НОП одреда на желез-
ничку станицу Ристовац (27. марта) и злетовске руднике олова и цинка 
Пробиштип и Добрево (3. априла) били су снажан подстицај за оно што 
је тек требало да уследи: разбијање бугарске посаде у Кривој Феји, том 
последњем и најјачем утврђењу окупатора између ослобођених 
подручја Црне Траве и Лужнице, с једне стране, те Пчиње и Козјака, с 
друге стране, и стварање јединствене слободне територије на десној 
обали Јужне Мораве, као снажног упоришта НОП-а у завршним бор-
бама за ослобођење тог дела земље. 

Напад на Криву Феју поверен је Шестој јужноморавској бригади. 
Из Трговишта, преко Лепчинца, Марганца, Дарковца и Сурдула, 

бригада је пред крај марта стигла у Нову Брезовицу, па у Бабину 
Пољану и Црвени Град, где очекује везу са Трнским бугарским пар-
тизанским одредом, у чијем саставу је однедавно и бугарски батаљон 
"Христо Ботев", но како веза није успостављена, држи збор у Црној 
Реци и по великом снегу и мећави ("а војска нам је боса")66 одлази у 
Нови Глог да се снадбе потребним оружјем и муницијом пред напад на 
Криву Феју. Положај бугарског гарнизона (на средокраћи пута Врање 



- Босилеград, што ће рећи на изузетно важној саобраћајници, која 
повезује Поморавље са Бугарском); његова утврђеност (све зграде 
ојачане каменом, дрветом и земљом, бетонски и камени бункери, 
кружни ровови, истурена обезбеђења); јачина посаде (око 350 
полицајаца), њено наоружање (десет пушкомитраљеза, 20 аутомата и 
више стотина пушака) и распоред (три групе удаљене 500 и више 
метара једна од друге: највећа са око 270 полицајаца у основној школи 
и у њеној непосредној близини, друга са око 60 полицајаца у згради 
општине и околним кућама, и трећа са око 20 полицајаца у бившој 
жандармеријској станици); те могућност за брзо пристизање помоћи из 
долине Мораве, Босилеграда или чак из Ћустендила - налагали су да 
се припремама за напад приђе с крајном озбиљношћу и у највећој 
тајности. Бригада се, стога, прикупила у селима око Светог Илије, 
подаље од "места догађаја", а последње припреме спроведене су у Бар-
барушинцу, које је практично претворено у својеврстан полигон за 
обуку бораца. Највише пажње посвећено је оспособљавању за напад на 
утврђене положаје; обучаване су и посебне јуришне групе за рушење 
бункера; до танчина су проучаване топографске карте и одговарајуће 
секције, па је чак направљена и глинена макета објеката у Кривој Феји. 

"Ценило се, према прикупљеним поданима", записао је командант 
Оперативног штаба Михаило Апостолски, "да ће овај напад бити тежи 
од оних на Ристовац и злетовске руднике - за њега је требало много 
више умешности и знања у дејству делова на осигурању у правцу 
Мораве и Босилеграда, као и упорност у дејству јединица које ће 
нападати на утврђења".67 У припреме за напад непосредно се укључио 
и члан Оперативног штаба и окружног партијског руководства Васа 
Смајевић, који је уочи напада присуствовао састанку штаба бригаде са 
штабовима батаљона, а већ кад су се примакли Кривој Феји, у Селу 
Црни Врх, упознао је борце са тежином добијеног задатка и шта их све 
очекује у предстојећој борби, као и са значајем освајања тако важног 
бугарског утврђења. 

Неповољни временски услови и тешко проходно земљиште, 
успоравали су покрет ка полазним положајима за напад. Била је мркла 
ноћ у којој се прст пред оком није видео. 

"Пут до Криве Феје, иако не тако дугачак, био је отежан", сећа се 
политички комесар Првог батаљона Јован Манасијевић. "Ноћ, време 
врло хладно (надморска висина између 1.200 и 1.400 метара), снег дубок, 
набујали потоци покривени снегом често су и нехотице гажени, јер 
није могла да се оцени њихова ширина. Јединице су се приближавале 
67.М. Апостолски, Фебруарски поход, стр.216. 



објектима напада, а обезбеђења према Врању, Врањској Бањи и 
Босилеграду, у току те ноћи, запосела су своје положаје".68 

Његовом батаљону (који се још звао и Омладински) поверен је 
најтежи задатак - да са источне и северне стране нападне најјачу групу 
полицајаца код школе. Њему ће, мањим снагама, са јужне и западне 
стране, садејствовати Други батаљон, који ће, пак, главне своје снаге 
(две чете) усмерити ка другој групи полицајаца утврђеној у 
општинској згради и око ње. Трећи батаљон је био предвиђен за резер-
ву, с тим што једна његова чета треба предходно да нападне и уништи 
најмању полицијску групу у некадашњој жандармеријској станици, а 
једна чета да заједно с командом места Бабина Пољана буде на Бесној 
кобили и обезбеђује пут из правца Босилеграда. Главно обезбеђење 
према Врању, у селу Несврти, држао је Црнотравски НОГ1 одред, док је 
команда места Првонек добила задатак да код Кичера, у Сливници, 
штити прилаз из Врањске Бање. 

Напад је почео 12. априла у три сата после поноћи ("...Магла је, 
видљивост врло слаба. Борци упадају у ровове - води се борба прса у 
прса...")69 и ставио је Шесту јужноморавску бригаду на велику пробу. 
Био је то, од почетка борбеног пута, њен најтежи борбени испит. Иако 
су, наиме, све припреме за напад биле брижљиво изведене, тако да је 
изгледало да ништа није препуштено случају, неко велико из-
ненађење, то најјаче оружје партизанске тактике, особито у ноћним 
дејствима, овога пута је изостало, јер се бугарски полицајци - дуго већ 
осамљени као на каквом изолованом острву усред "партизанског мора", 
свикли на живот у окружењу и вазда с прстом на обарачу - једноставно 
нису могли ни те ноћи ухватити "на спавању". Отпочела је огорчена 
борба за сваку стопу земљишта око утврђених бугарских положаја, који 
су тако били организовани да су омогућавали дуготрајну кружну 
одбрану - бар док не пристигну појачања из најближих гарнизона. То 
је очито и био разлог жилавог отпора полицајаца, чак и у каснијим 
сатима, кад је све јасније било да западају у безизлазан положај и кад 
их је "изневерио" дотле значајан савезник - магла, која је, још дуго 
после сванућа, онемогућавала правовремено дејство минобацача из 
редова нападача. 

Прва је попустила најслабија карика у ланцу бугарске одбране -
малобројна посада у згради жандармерије, а потом и група полицајаца 
око општинске зграде, чиме су и знатни делови Другог батаљона могли 
68.Јован Манасијевић, Ослобођење Криве Феје, у нав. делу Сурдулица у НОБ, 
књ.1, стр.302. 



да буду придодати сиагама које су нападале главну полицијску 
групацију ушанчену код школе и у самој школи. Тек кад су им се борци 
Шесте бригаде примакли на само педесетак метара, пристали су да 
почну с преговорима око своје предаје, али су и са њима на све могуће 
начине одуговлачили, надајући се још помоћи са стране. 

Она је, доиста, и покушала да се пробије до Криве Феје, с нешто 
јачим снагама из Врања и Врањске Бање, а слабијим из Босилеграда, али 
су обезбеђења постављена на тим правцима осујетила све те покушаје, 
па су око подне тог дана и најокорелији полицајци из Криве Феје 
увидели да сваки даљи отпор постаје све узалуднији. Ипак, још су неко 
време настојали да изнуде повољније услове за предају, да би на крају 
морали да пристану на безусловно полагање оружја. Заплењено је око 
300 пушака, свих десет пушкомитраљеза, 20 аутомата, 50 пиштоља, већа 
количина муниције, бомби и другог ратног материјала. На бојишту је 
остало 30 мртвих полицајаца, мало њих је успело да побегне, а сви 
остали су заробљени (око 300) и пошто су разоружани - пуштени. 

Прва права борбена провера Шесте бригаде скупо је плаћена: осам 
бораца је изгубило животе, а 20 рањено. Али, жртве нису биле 
узалудне. Сутрадан је одбијен и последњи, очајнички покушај 
бугарске војске приспеле из Врања да поврати изгубљени гарнизон. 
Заробљено је осам бугарских војника и заплењена једнарадио-станица. 
КриваФејаје коначнобила ослобођена, анепријатељ лишенјош једног 
упоришта и једне значајне комуникације на десној обали Јужне 
Мораве, што ће бити од пресудне важности за даљи ток борби на том 
простору. 

"Ова акција имала је велики војно-политички значај", рећи ће с 
правом политички комесар бригаде Владимир Вујовић Вуја. 
"Непријатељ је дефинитивно очишћен из Криве Феје. Одмах после 
акције бригада је добила 60 нових бораца из истог села и за неколико 
дана кренула у даље борбе.70 

На прагу офанзиве 

Освајање непријатељског упоришта у Кривој Феји, те значајна 
победа Треће македонске бригаде и Косовског НОП одреда код села 
Русце, као и више успешних акција Пете јужноморавске бригаде (у 
Љуберађи,на Тумби, у Сукову, код Кијевца), која се тих дана вратила 
70.Владимир Вујовић, Борба за Криву Феју, у нав. делу Трагом Другог 
јужноморавског одреда, стр.153, 



на десну обалу Јужне Мораве - снажно су одјекнули Црном Травом, 
Лужницом, пчињским, кумановским и врањским крајем. Глас о 
пораженој и разоружаној бугарској колони, која се из Криве Феје 
повлачила ка Врању, ишао је од села до села, славећи победу народне 
војске. Гледајући бугарске војнике како панично беже из Русца, 
мештани су - према личним белешкамаМихаила Апостолског - грлили 
и љубили народне борце, говорили: "Децо, кад видесмо ово, могу сада 
и да нам куће попале, нећемо жалити!"71 

Све је то, разумљиво, водило омасовљењу НОП-а и јачању отпора 
окупатору. Оснивају се сеоске и разне друге страже, шири мрежа народ-
ноослободилачких одбора(месни, срески, окружни), војнопозадинских 
органа (команде места и подручја), антифашистичких организација 
(Народни фронт, Уједињени савез антифашистичке омладине, Ан-
тифашистички фронт жена), партијских ћелија и актива Савеза 
комунистичке омладине Југославије (СКОЈ) - једном речи, стварају се 
све повољнији услови за одбрану и заштиту слободне територије, 
прихват нових бораца и даљи размах оружне борбе.Она ће, опет, са своје 
стране, омогућити стварање нових одреда и бригада, а није био далеко 
час када ће моћи да се приступи и оснивању крупнијих војних фор-
мација НОВЈ на југу Србије. 

Све гора ситуација надомак бугарских граница, међутим, у време 
када се совјетско-немачки фронт незадрживо приближавао Балкану, 
није више могла у фашистичкој Бугарској трпети одлагање обрачуна 
са "унутрашњим непријатељем" до његовог "потпуног уништења", јер 
би он у тренутку отварања некаквог бугарског "источног фронта" 
представљао "разорни елемент" у њеној дубокој позадини Иако 
Бугарска, наравно, неће никада успоставити никакав свој источни 
фронт (а томе је, без сумње, допринело и то што никада није имала 
"мирну и сигурну"позадину), офанзива коју ће предузети наредних 
дана и месеци биће њена највећа војна операција против снага НОП-а у 
јужној Србији и Македонији. Према расположивим подацима, наиме, 
она је за ту офанзиву почела, већ од средине априла те године, да 
прикупља више од 40.000 војника, полицајаца и жандарма.73 

Такво прикупљање бугарских снага око слободне територије у 
југоисточној Србији и североисточној Македонији, поготово у услови-
71.М. Апостолски, Фебруарски поход стр.212 (оригинал у Институту за 
националну историју у Скопљу). 
72 Зборник докумената, том VII, књ. 3, док. 123,124,126,127 и 130, стр. 352-355 и 
363-364. 



има кад је већ у сваком селу и засеоку било активних присталица 
НОП-а, није могло остати непримећено. Оперативни штаб 
јужноморавских, косовских и македонских јединица (а биће му 
придодате и бугарске партизанске јединице са тог подручја), који се 
тада налазио у селу Стајовцу, у Пчињи, и у који су свакодневно прис-
тизала обавештења о покретима бугарских трупа,стога одлучује да 
предухитри непријатеља и не дозволи његово груписање на полазним 
положајима, те да покуша да извуче део својих јединица са простора 
Козјака и Германа и усмери их ка Осоговским планинама и дал>е према 
источној Македонији ради распламсавања борбе у тим крајевима, које 
је окупатор сматрао "тврђавом бугарштине". И док је Трећа македонска 
бригада и Косовски НОП одред, у духу тих намера, требало да образују 
једну оперативну групу и заједничким снагама заузму Кратово, а 
Трнски и управо основани Ћустендилски бугарски партизански одред 
нападну гарнизон у Ђујешеву, Шеста јужноморавска бригада је добила 
задатак да изненади непријатеља у Кривој Паланци. Сви су напади 
морали бити изведени истовремено, како се бугарским снагама не би 
оставило времена да проникну у планове Оперативног штаба. 

Но, планови су једно, а њихово остваривање често буде нешто 
друго. 

После ослобођења Криве Феје, Шеста бригада се још неко време 
задржала у њој, одмарајући се после напорних борби, видајући ране и 
попуњавајући своје редове новим борцима са тог подручја, тако да је 
нарасла на око 780 бораца. Била је то, уједно, и прилика да се још једном 
врати "филм догађаја" из предходних дана и добро размотре сви 
кључни тренуци борбе за Криву Феју - од планирања акције до њеног 
успешног завршетка. Тек када је борба отпочела, видело се, заправо, 
колико су необично важне биле предходне припреме свих јединица и 
сваког борца и руководиоца понаособ. Показало се и шта је значило 
увежбавање појединих радњи, до најситнијих појединости, у 
савлађивању препрека, употреби експлозива, освајању утврђења и 
савлађивању непријатељске одбране без тешких оруђа, посебних 
техничких средстава и неког великог искуства. Но, минула борба је 
потврдила и то да је бригада способна да се снађе и у изузетним тешким 
ситуацијама, те да своје неискуство и недовољну опремљеност за 
нападе на јака утврђења надокнади упорношћу, смелошћу и пар-
тизанском довитљивошћу, што се нарочито испољило у последњим 
часовима борбе, када је непријатељ принуђен на предају. Такође, 
уочена је важност сарадње са месним становништвом, као и допринос 
становништва обезбеђењу читаве акције на прилазима Кривој Феји и 
у њеној одбрани пошто је била ослобођена. 



Колики је, пак, био стратешки значај Криве Феје, показаће се већ у 
првим данима предстојеће бугарске офанзиве, јер ће непријатељу 
управо то упориште недостајати да затвори обруч око јединица НОВ и 
ПОЈ на том простору, које ће се ту прикупити пред одлучујући пробој 
у Прну Траву. 

Шта се у међувремену збило са покушајима Оперативног штаба да 
осујети непријатељску офанзиву, или је бар одложи за неко време? 

Једино су Трећа македонска бригада и Косовски НОП одред, у 
свануће 25. априла 1944, напали Кратово, успели да уђу у град, одрже 
чак и митинг у њему, али су се у послеподневним часовима, пред јачим 
багарским снагама које су надирале из Пробиштипа, повукли из града 
са огромним пленом, заробљеницима и новим борцима. Друга два 
планирана напада, међутим, на Криву Паланку и Ђујешево, који су 
стављени у задатак Шестој јужноморавској бригади и бугарским пар-
тизанима, нису изведени, јер је у последњи час откривено да се у тим 
местима налазе неупоредиво јаче снаге непријатеља него што је то у 
први мах изгледало. Ипак, Шеста бригада неће избећи сукоб саелитним 
(гардијским) бугарским снагама на једном од висова Осоговских 
планина - и то ће бити, може се рећи, увод у највећу непријатељску 
офанзиву од почетка рата на том простору, а трећу од почетка године. 
Ево, уосталом, шта јој је предходило и како је Шеста јужноморавска 
бригада "улетела" у њу. 

Бригада је напустила Криву Феју 18. априла 1944. и, према 
наређењу Оперативног штаба, пребацила се на Дукат-планину, у село 
Црна Река, где се у наредних неколико дана припремала за напад на 
Криву Паланку. Добила је пратећу чету тешког оружја и вод за везу, а 
онда и - новог команданта. Како је дотадашњи командант Шесте 
бригаде Драгољуб Петковић Столе повучен у команду пиротског вој-
ног подручја, на његово место је дошао Мирко Перовић, дотле заменик 
команданта Косовског НОП одреда и начелник штаба Косовске 
оперативне зоне, који је са Другим косовским батаљоном недавно 
прешао са леве на десну обалу Јужне Мораве. Стицајем ратних окол-
ности, међутим, његово командовање Шестом бригадом биће краће 
него и предходног команданта. Догађаји су се крајем априла и потоњих 
мајских дана, очевидно, кретали вртоглавом брзином. 

Последње припреме за напад на Криву Паланку, Шеста 
Јужноморавска бригада је имала у Метежеву. Ноћ уочи поласка у напад 
покидане су телефонске линије између Криве Паланке и Куманова. 
Још се нису знали тачни подаци о непријатељским снагама у гар-
низону који је требало напасти, али је све више било наговештаја о 



гомилању иових бугарских трупа. Ипак, 25. априла увече, бригада је 
кренула према Кривој Паланци. Премда су и подаци прику пљени успут 
(па и неки други знаци: светла из даљине, лавеж паса),74 говорили о 
неуобичајеним покретима бугарских трупа, наступни марш бригаде се 
настављао. Зашто? "У првим тренуцима штаб бригаде није озбиљно 
прихватио ове податке, те је бригада ишла даље, приближавајући се 
Кривој Паланци", вели у својим ратним сећањима командант Првог 
омладинског батаљонаЉубомир Трајковић Љуба. Како се он са својим 
батаљоном налазио на челу маршевске колоне и како је њему поверено 
да први упадне у град на Кривој реци и нападне полицијску станицу, 
разумљиво је што се код мештана успутних села највише распитивао 
за јачину и распоред војске и полиције у Кривој Паланци, те први и 
дошао на помисао да се одустане од напада: "Што смо се више 
приближавали Паланци, подаци које смо добијали били су све 
неповољнији. Преме тврђењу сељака, чији су подаци били најсвежији, 
у Паланку је у неколико последњих дана дошло много бугарске војске 
и полиције, које до тада није било у граду. О прикупљеним подацима 
одмах сам известио штаб бригаде и захтевао да се одустане од напада 
на Паланку, имајући у виду јачину непријатељских снага на које треба 
напасти. Штаб бригаде је на крају увидео да је ситуација врло лоша и 
одустао је од напада на Криву Паланку. Издато је наређење да се 
јединице бригаде врате у село Метежево, одакле смо и кренули у 
напад".75 

Иако је командант Оперативног штаба касније навео да је до одус-
тајања од напада на Криву Паланку и Ђујешево дошло због "неод-
лучности команди",76 командант Првог батаљона Шесте бригаде има за 
то друго објашњење: "Одустајање од напада на Криву Паланку не може 
се другачије третирати већ као очити пример партизанског ратовања. 
Непријатељ се напада онда када је бројно слабији, када је неприпрем-
љен за борбу и када се најмање нада нападу. Тада се постижу успеси у 
борбама, а борци се штите непотребног ризика и излагања погибији... 
Да је штаб бригаде остао упоран у спровођењу наређења за напад на 
Криву Паланку, бригада би упала у распоред непријатељских јединица 
и питање је како би се извукла из таквог непријатељског осињака. 
Бригада би претрпела велике губитке, поготово што је борцима терен 

74.С. Стошић, Ј.Петковић, нав. дело, стр.89. 
75.Љубомир Трајковић, Припреме за напад на Криву Паланку, у нав. делу Сур-
дулица у НОБ кн>. 1, стр. 308-309. 
76.Ж. Николић нав. дело, стр.497 (према другом издању Пролетната офанзива1944 
во Македонија, Михаила Апостолског, Куманово, 1969, стр. 13). 



Паланке био непознат. Пале би велике жртве без икаквог изгледа на 
успех, било војнички или политички".77 

Почетак непријатељске офанзиве, неколико дана касније, заиста 
је и потврдио да су на простору између Куманова, Криве Паланке и 
Босилеграда биле груписане знатне бугарске снаге, како војске, тако и 
жандармерије, а да се управо у Криву Паланку преместио штаб 
Четрнаесте пешадијске дивизије из Скопља. Са делом тих снага 
сукобиће се Шеста јужноморавска бригада, већ на измаку следеће ноћи, 
после одустајања од напада на Криву Паланку. 

Изненађење на Лисцу 

Ни за предах више није било времена, а о некаквом одмору - ни 
говора. Чим је штаб Шесте јужноморавске обавестио Оперативни штаб 
о немогућности напада на Криву Паланку, добио је наређења да похита 
у сусрет Трећој македонској бригади и Косовском НОП одреду, са који-
ма је после напада на Кратово изгубљена веза, те да сви заједно, према 
ситуацији, наставе дејства ка Осоговским планинама. Десило се, међу-
тим, оно што се није могло предвидети. Уместо сусретаса македонским 
и косовским партизанима, збио се неочекивани сукоб са непријатељем. 

Увече 26. априла 1944, по великој хладноћи, магли и киши, Шеста 
бригада прелази Криву реку и код села Одрена почиње да се пење 
стрмим падинама Осогова. Прелаз преко набујале реке многи су борци 
добро упамтили: "Док смо је газили, хладна вода продирала је до сржи, 
убрзо уместо хладноће осећао сам неку ватру како ми се пење уз тело. 
У том тренутку нисам мислио ни на шта друго него само да се докопам 
друге обале. Један од наших другова, недалеко од мене, незгодно је стао 
на неки камен, оклизнуо се и посрнуо, захватила га је матица. Не 
осврћући се на све муке и малопређашње жеље да стигнем што пре на 
другу обалу, прискочио сам са осталим друговима у помоћ другу који 
је почео да се дави. Чини ми се да смо последњим напорима успели да 
изађемо на другу обалу".78 

Али, ни успон уз Осоговске планине није био нимало лакши: 
"Вре-ме је врло лоше. Врхови Осогова покривени су густом маглом, 
тако да се већ на неколико метара не види ништа, а ситна, скоро замрзла 
киша тукла је по лицу ионако мокре и преморене борце бригаде. Тачних 
77ЈБ.Трајковић, нав. дело, стр.309. 
78.Добривоје Петковиђ Доживљај из борбе на Лисцу, у нав. делу Сурдулица у 
НОБ, књ.1, стр. 314. 



података о кретању непријатеља на терену није било".79 

А онда:"Пуцан>... Куршуми фијучу са свих страна. Разлежу се 
експлозије мина. Минобацачи не престају са паљбом"80 

Не очекујући непријатеља пред собом, бригада је пред зору 
априла, надомак врха Лисец, налетела на заштитницу Првог армијског 
пука Пете бугарске армије, која се управо припремала да започне 
велику офанзиву на слободну партизанску територију. Штаб армије, 
узнемирен нападом на Кратово, наредио је свом гардијском пуку да 
крене у потеру за нападачима, а штаб пука, сазнавши да су Трећа 
македонска бригада и Косовски НОП одред законачили у селу 
Нежилову, покрај Кратова, пребацио је своје снаге на висове изнад села 
и чекао само да се време побољша како би свом силином ударио на 
партизане. Ни он се није надао "незваним гостима" са друге стране, из 
села Одрена, па је био једнако изненађен колико и Шеста бригада. 

Борци бригаде су се први снашли и у снажном налету успели да 
заузму коту 1401, разбивши непријатељску минобацачку чету и 
заробивши готово читаву пуковску комору. Али даље се није могло. 
Покушај да се освоји и кота 1527 (тј. сам врх Лисец) није уродио плодом. 
Прибравши се, после првог изненађења, непријатељ је организовао 
чврсту одбрану. Развила се борба прса у прса. Падају и ггрве жртве 
бригаде. Само густа магла спречила је бугарски пук, који се налазио у 
много повољнијем положају, на узвишењу изнад бригаде, да јој нанесе 
још теже губитке. 

Сачекавши мрак, штаб бригаде је наредио повлачење. С великим 
пленом (50 пушака, три минобацача, 150 граната и око 40.000 метака), 
али и са немалим губицима(погинуло је 15 бораца и исто толико 
рањено, међу којима и комесар бригаде Владимир Вујовић Вуја), 
бригада се преко Криве реке вратила на Герман-планину, не успевши 
да ступи у додир са групом македонских и косовских јединица. Но, 
привукла је на себе бугарске снаге које су биле "намењене" нападачима 
на Кратово (губици непријатеља процењују се на "30-40 мртвих и много 
рањених")81, и тако омогућила Трећој македонској бригади и 
Косовском НОП одреду да се пробију ка Осоговским планинама. 

Занимљиво је како је политички комесар Треће македонске 
бригаде Кирил Михајловски Грујица "доживео" у селу Нежилову, под-
79.Јован Манасијевић; Окршај на Лисцу, у нав. делу Трагом Другог 
јужноморавског одреда, стр.156. 
80.Александар Томић Аца, Борба на Лисцу, у нав. делу Сурдудица у НОБ, кн>.1, 
стр.313. 



но Осогова, окршај који се водио на Лисцу, не слутећи да се тамо 
увелико решава и судбина његове групе: "Око врха Лисец (на 
Осоговским планинама) чула се јака пуцњава, која је трајала неколико 
сати. То је био знак да се тамо воде жестоке борбе. Нисмо знали ко води 
ту борбу. Брзо смо, у том правцу, упутили једну чету да извиди 
ситуацију и прикупи податке о тој борби. Било је кишовито време и 
пуно магле. Чета се опрезно приближавала Лисцу. Борба се била 
утишала. Када је избила на вис, на њему није било никакве војске. На 
положајима су биле само гомиле испаљених пушчаних, 
пушкомитраљеских и митраљеских чахура. Ко је ту био, између кога се 
водила борба и какав је био њен исход, није се могло сазнати"'82 

Тек када се у Црној Трави, идућег месеца, група македонских и 
косовских бораца буде спојила са Оперативним штабом и јединицама 
које су биле са њим, сазнаће све о борбама на Лисцу. Било је то већ у 
јеку непријатељске офанзиве која је запретила да на уском простору 
обухвати у обручу знатне снаге НОП-а. 

* * * * * * * * * * 

Још један покушај окупатора да "рашчисти" терен на источном 
делу југословенског ратишта - у исто време кад је у западној Босни све 
спремно за операцију изненадног упада у Врховни штаб, његовог зароб-
љавања и уништења снага НОВЈ на том подручју (Дрварска операција) 
била је Пролећна офанзива непријатеља у југоисточној Србији и 
Македонији (понекад и понегде називана и Мајска, мада није била само 
у мају).Почела је последњег априлског дана 1944, али командант Глав-
ног штаба НОВ и ПО Македоније Михаило Апостолски, тада и коман-
дант Оперативног штаба македонских, јужноморавских и косовских 
јединица, које су највећма биле захваћене том офанзивом, сматра 
њеним почетком покушај да се она осујети, иако и сам признаје да тај 
покушај "није успео и поред лепог успеха на Кратову и Лисцу"83. Прем-
да ће Апостолски остати при томе и у каснијим својим текстовима, 
тврдећи да прва етапа офанзиве "почиње упућивањем 3. македонске 
бригаде и Косовског одреда у Кратово (24. априла) и нападима 6. 
јужноморавске бригаде на Лисец"84 тј. "почетак офанзиве је наш напад 
на Кратово, 25. априла, а не непријатељски напад на нашу слободну 
територију",85 а то ће прихватити и неки други истраживачи,86 тешко 
82.К. Михајловски, нав.дело, стр.89. 
83.Михаило Апостолски, Пролећна офанзива 1944.Г. у Македонији, Војноиз-
давачки завод, Београд, 1946, стр.8. и 14. 
84.М.Апостолски, Сарадња јединицаНОВ и ПОЈ, стр. 442. 
85.М. Апостолски, Завршне операције за ослобођење Македоније, Војно дело, 
Београд, 1953, стр.14-15, напомена2. 



је са тим сложити се, јер иепријатељска офанзива почиње онда кад 
непријатељ започне напад - иначе није непријатељска. Напади на 
Кратово и Лисец, према томе, нису могли бити почетак непријатељске 
офанзиве; може се једино предпоставити да је непријатељ због тих 
напада одлучио да што пре крене у офанзиву (а то би значило да је 
Оперативни штаб "постигао" супротно од онога што је хтео). На то 
упућује и наређење министра унутрашњих послова бугарске владе 
свим полицијским и административним органима, из којег се види 
када је донета одлука о почетку офанзиве: "Одлуком Министарског 
савета бр. 30 од 28. априла 1944.год., протокол бр.93, стављено је у 
задатак војсци да заједно са жандармеријом и полицијом води борбу са 
бугарским и страним илегалним групама и њиховим скривачима 
(јатацима) у читавом Царству до њиховог потпуног уништења".87 

Два дана касније она је стварно и почела, а прве на удару 
непријатеља нашле су се - Шеста јужноморавска народноос-
лободилачка бригада и јединице врањског војног подручја. 

86.В. Митровски, В. Глишић, Т. Ристовски, нав. дело, стр. 86; Душан Лазић, Прва 
косовска народноослободилачка бригада, часопис "Косово", 9-10, Историјски ин-
ститут Косова, Приштина, 1980-1981, стр. 364. 
87.Зборник докумената, том VII, књ. 3, док. 129, стр. 358-361. 



III 

ПРОЛЕЋНА ОФАНЗИВА 
(30. април -19. јун, 1994) 

Што је више одмицала 1944. година, то је мање могло бити сумње 
да је претходно раздобље одлучујућих бојева на главним ратиштима 
Другог светског рата означило почетак краја "хиљадугодишњег" 
Трећеграјха. Остварен је стратегијски обрт насвим фронтовима - и док 
су се све моћније снаге антихитлеровске коалиције припремале за 
опште наступање ради стварања услова за коначно сламање преос-
талих сила Осовине, Врховна команда немачких оружаних снага, у 
складу са усвојеним (боље речено наметнутим) дефанзивним 
стратегијским плановима, ужурбано ради на организовању одсудне 
одбране своје "европске тврђаве", која се полако али сигурно прет-
варала у "кулу од карата". 

Јначајна улога у тим, тада већ посве нестварним немачким 
плановима - била је додељена бугарским окупационим снагама, које су 
"покривале" (или се то бар од њих очекивало) комуникације дуж 
моравско-вардарске и нишавско-маричке долине, те у поступности 
стоји оцена из саопштења Главног штаба НОВ и ПО Македоније, из-
датог усред највеће офанзиве непријатеља на слободну територију 
јужне Србије и источне Македоније, о повезаности свих неприја-
теељских напора да се тог пролећа обрачуна са антифашистичким 
покретима на целом Бал кану: "Тако ова бугарска фашистичка офанзива 
пада скоро у исто време са офанзивним операцијама против наших 
снага у Македонији под немачко-албанском фашистичком окупацијом, 
вођеним од стране немачке војске и њених албанских слугу, са реак-
цијом и невиђеним терором у тиквешком и мариовском крају од стране 
бугарских окупатора, са офанзивама у осталој Југославији од стране 
немачко-усташко-четничко-недићевских банди, са офанзивом против 
албанске Народноослободилачке војске у јужној Албанији и са 
немачком офанзивом против партизана у Грчкој".88 



Распоред снага 

За свој део задатка, који је фашистичка Бугарска најозбиљније 
схватила, јер "поправног испита" више није могло бити, а време је 
неумитно радило против ње и њених савезника, бугарски Генералштаб 
је издвојио све расположиве снаге које је у том тренутку могао 
употребити на том простору. Чак је у Врању образовао и нову, 29. 
пешадијску дивизију, потчинивши јој 50. пешадијски пук из Пирота и 
52. пешадијски пук из Врања. Из Скопља, Куманова и Велеса покренута 
је Четрнаеста пешадијска дивизија (са 51,53. и 56. пешадијским пуком), 
из Битоља и Прилепа Петнаеста пешадијска дивизија (са деловима 45. 
и 54. пешадијског пука), а нешто касније, у другом делу офанзиве, и 
Седамнаеста пешадијска дивизија из Штипа и Струмице (са 48. и 49. 
пешадијским пуком) - тако да ће у офанзиву практично бити укључена 
цела Пета бугарска армија из Македоније.89 Њеном команданту Василу 
Бојдеву, уосталом, поверено је руковођење свим операцијама у Проле-
ћној офанзиви (што ће га доцније скупо коштати), а командно место му 
је најпре било у Куманову, па у Врању. 

Али, генерал Бојдев је проценио (рекло би се с правом, мада му ни 
то неће помоћи) да све те снаге неће бити довољне за оно што је имао 
као циљ, а то је било више него поновно заузимање слободних терито-
рија и обезбеђење коришћења саобраћајница Ниш - Скопље и Ниш -
Софија, јер требало је једном засвагда уништити народноослободил-
ачке јединице и антифашистички покрет у јужној Србији, Македонији 
и пограничним деловима Бугарске, па је довео и знатна појачања из 
Бугарске, Грчке и Србије (Први армијски, те Први, Трећи, Тринаести, 
25,41. и 123. пешадијски пук), као и разне друге јединице (Први и Други 
коњички пук, Шести етапни пук, Четрнаести ловачки батаљон, 453. 
ескадрилу извиђачких авиона, једну бомбардерску ескадрилу, ар-

• • • ч 00 тиљериЈска ОЈачања, Јаке полициЈске и жандармериЈске снаге). 
Намера окупатора била је једноставна (но, као и толико пута дотад, 

показаће се неостварљивом): опколити ослободилачке снаге на једном 
простору, релативно уском и неповољном за маневре лако покрет-
љивих партизанских јединица ( Врање - Куманово - Страцин - Крива 
Паланка - Ђујешево - Босилеград - Клисура - Трн - - Пирот - Бабушница 
89.Војна енциклопедија, том 7, стр. 367; Ослободилачки рат народа Југославије, 
књ. 2, стр. 175; Б. Митровски, В. Глишић, Т. Ристовски, нав. дело, стр. 84-86. 
90.С. Трнски, нав. дело, стр. 357; М. Апостолски, Пролећна офанзива, стр. 8 и 
74;Живојин Николић Брка, 22-српска дивизија, Народна књига, Београд, 1972, стр. 
95-96. 



- Свође - Грделица - Предејаие - Владичин Хан), и постепеним стезањем 
обруча, концентричним нападима, разбити их све одједном, или део по 
део. У складу с тим, распоред непријатељских трупа на полазним 
положајима био је следећи: ка слободној територији Црна Трава -
Лужница усмерени су Први, 25,50. и 123. пешадијски пук, један ловачки 
и један војнополицијски батаљон; на линији Куманово - Крива 
Паланка - Босилеград били су Први армијски, Тринаести, 41. и 51. 
пешадијски пук, два батаљона 53. пешадијског пука и један жандар-
меријски батаљон; с линије Табановац - Прешево требало је да дејствује 
Први коњички пук, с линије Бујановац - Врање 52. пешадијски пук, из 
Предејана и Новог Села два батаљона 45. и 54. пешадијског пука.91 Како 
се офанзива буде развијала, тако ће се у њу убацивати и остале 
непријатељске снаге (Други коњички пук, Седамнаеста пешадијска 
дивизија, нове полицијске и жандармеријске јединице), прегруписава-
ти и размештати, али ће им "сигуран плен" све више измицати из руку 
и мада ће командант Пете бугарске армије, тридесетак дана касније, 
итицати како се велика акција коју је војска предузела ради чишћења 
терена Куманово - Крива Паланка и Трн - Пирот - Врање "завршила... 
потпуним растројством организоване снаге партизана; уништењем 
једног њиховог великог дела; отимањем велике количине оружја и 
војног материјала од њих; обновом аутористета власти и војске"92, 
офанзива не само што тада још није била завршена, него ће и много 
касније начелник скопске обласне полиције јасно ставити до знања да 
"подаци Штаба војске ... не одговарају стварном стању, јер ... састав и 
акције партизанских група у мојој области нису се смањили, него 
знатно повећал и" и "у овом тренутку терен источно од друма Куманово 
- Владичин Хан и северно од друма Куманово - Крива Паланка је без 
било какве власти, војне, полицијске и административне", те да су 
"партизани... потпуни господари у наведеном рејону".93 

Напокон, о којим партизанским снагама је било реч? 
Крајем априла 1944, што ће рећи на почетку Пролећне офанзиве 

непријатеља, на десној обали Јужне Мораве и у најближем делу 
Македоније, наћи ће се и пре или касније бити увучене у вртлог 
операција две команде војног подручја (врањска и пиротска - са 700-800 
наоружаних бораца и хиљаду ненаоружаног људства), три народноос-
лободилачке бригаде (Трећа македонска, Пета и Шеста јужноморавска 
- са око 1650 бораца) и више партизанских одреда (Црнотравски, Пиро-
тски и Бабички - са око 220 бораца, Косовски са око 250 бораца, као и два 
91.М.Перовић, нав. дело, стр. 362-363; Ж.Николић, Југоисточна Србија, стр. 496. 
92.3борник докумената, том VII, књ. 3, док 135, стр. 376. 
93.#сго,док. 141, стр. 388. 



бугарска одреда с- мањим бројем бораца: Триски и Ћустендилски).94 

Кумановски НОП одред (око 120 бораца) и команде места кумановског 
војног подручја повући ће се дубље на Козјачки масив и деловаће у 
позадини непријатеља. Што се, пак, тиче Врањског НОП одреда (око 90 
бораца), он се није успео одржати на Пољаници, северно од Врања, па 
ће се пребацити на Кукавицу и спојити с Лесковачким НОП одредом. 
Најзад, у току саме офанзиве основана су у јужној Србији два мања 
партизанска одреда (Царибродски и Босилеградски), а из јужне 
Македоније, стицајем околности, прикључио се Трећој македонској 
бригади Плачковички НОП одред. 

Највећи од свих, Косовски НОП одред, био је, у ствари, по својој 
снази, покретљивости, борбеним задацима и опремљености пре 
оперативна него територијална јединица (уосталом, од оснивања је 
готово стално саТрећом македонском бригадом, па га неки документи 
и спомињу као бригада, а поједини истраживачи, чак, постављају 
питање зашто већ тада није био бригада)95, те је било само питање 
времена када ће то уистину и постати, "Мислимо да неће проћи 
неколико дана, а наш ће Одред прерасти у Бригаду", пише штаб 
Косовског НОП одреда, средином априла 1944. године96, но почетак 
Пролећне офанзиве одложио је стварање Прве косовске народноос-
лободилачке бригаде. Она ће, ипак, бити основана 12. маја 1944, у селу 
Дарковцу, код Црне Траве. 

Два дана раније, 10. маја 1944, на врху Таламбаса, у Лужници, 
јј осншГанајеСедма~ЈужнОморавска (пбСледња с тим именом) народноос-

лободилачка бригада, настала од људства врањског војног подручја и 
пчињског среза, са више од 600 бораца, "а из прослављене Шесте 
јужноморавске народноослободилачке бригаде пристигао је један број 
најбољих команданата батаљона и политичких комесара и одмах су 
отпочели да сређују јединицу".97 Међу њима је био и заменик коман-
данта нове бригаде Ћира Ристић Реља, дотадашњи командант Другог 
батаљона Шесте бригаде. 

А онда, кад већ у јеку офанзиве, у другој половини маја 1944, на 
Чобанну код Власотинца, буде основана од Бабичког и Црнотравског 
94.Ж.Николић, Југоисточна Србија, стр. 495. 
95.Тихомир Слијепчевић Гајо, Косовске бригаде НОВЈ формиране на територији 
Црна Трава - Врање - Прешево у 1944. години, часопис "Косово", 9-10,1980-1981, 
стр. 425-427. 
96.3борник докумената, том I, кн>. 20, док. 14., стр. 526. 
97.Радоваи Тимотијевић, Рођена на Таламбасу, Народна армија, Београд, 1984, стр. 
7. 



НОП одреда и бораца пиротског војног подручја Двана^ста_српска 
бригада (тада са 250 бораца, да би у јуну имала вишетш / Ш ) , посредно 
се и ту може споменути Шеста јужноморавска бригада, јер ће коман-
дант новоосноване српске бригаде постати Драгољуб Петковић Столе, 
који је, макар и за кратко, али у веома важној борби за Криву Феју, 
командовао Шестом бригадом. 

Првих мајских дана, иначе, који су били и први дани одбране 
слободне територије од најезде непријатељских трупа, дошло је на 
једном њеном делу, у Црној Трави, до оснивања Прве и Друге софијске 
бригаде од бугарских партизана. И за једну и за другу бригаду (Прваје 
бројала око 340 бораца, а друга око 200) проблем је био у недостатку 
оружја. Нису га тада имале довољно ни јединице НОВЈ (новооснована 
Седма јужноморавска бригада, рецимо, била је са трећином 
ненаоружаног људства), па ипак је делегат Врховног штаба и ЦК КПЈ 
Светозар Вукмановић Темпо - који се с деловима Главног штаба 
Македоније, ЦК КПМ, Главног штаба Народноослободилачке ус-
таничке армије Бугарске и ЦК Бугарске радничке партије (комуниста) 
такође налазио на подручју захваћеном непријатељском офанзивом -
наредио "штабу најближе српске бригаде" да узме оружје од својих 
бораца и преда га бугарским партизанима, сматрајући то обавезом 
према онима који су се налазили у горем положају.98 О којој је, пак, 
српској бригади реч, могло би се закључити из једног другог извора 
који говори о истом проблему, спомињући исто Темпово наређење, и 
где се каже: "8. српска бригада дала је бугарским партизанима 11 
пушкомитраљеза, 110 пушака и 21 аутомат".99 

Но, како се види, то је већ и време када се за Шесгу јужноморавску 
бригаду употребљава и назив - Осма српска бјшгада. СедмогЈмаја^те 
године, наиме, Главни штаб НОВ и ПО Србије издао је наредбу о 
преименовању бригада100; што је само, рекло би се, спровођење у дело 
двадесетак дана раније написаног писма Покрајинског комитета КПЈ 
за Србију, у којем се говори о страдањима Прве шумадијске и Прве 
јужноморавске бригаде у Шестој непријатељској офанзиви и да би 
"истрајале као бригаде, спојили смо их у једну: III српску бригаду"; па 
ће се називи осталим бригадама давати "као наставак ове, тј. IV српска, 
V српска итд".101 

98.С.Вукмановић, Револуцијакоја тече, књ. 1, стр. 398-399. 
99.Б.Митровски, В.Глишић, Т.Ристовски, иав. дело, стр. 174, напомена 92. 
100.Војни архив, кут. 1071, бр. рег. 1/1. 



Обруч у празно 

Нису још биле зацељеие ни све ране с Криве Феје, које је Шеста 
јужноморавска бригада задобила на свом првом, више него озбиљном 
борбеном испиту, а требало је лечити нове, још теже ране из сукоба на 
Лисцу, који је бригаду ставио на неочекивана (утолико већа) 
искушења. Борцима је нарочито тешко пала смрт омиљеног командира 
Омладинске чете Стојадина Анђелковића Диче, па су о њему спевали и 
песму која се завршавала заветним стиховима: "Светићемо Стојадина, 
нашег храброг командира!"102 

Но, управо су ненадна и болна страдања подно Лисца, као и још 
већа до којих је могло доћи да се неопрезно улетело у непријатељски 
осињак у Кривој Паланци, истакли сав значај обавештајно-извиђачке 
делатности у бригади, па и шире, у свим јединицама, командама и 
штабовима на слободној територији. А ту је командант Оперативног 
штаба, по свему судећи, био потпуно у праву кад је тврдио да тачних 
извештајао кретању непријатељских трупа није било, да се све сводила 
на јављање у стилу "иде непријатељ", "видели смо непријатеља" и 
слично, те да борци и руководиоци, очигледно, нису били увежбани за 
извођачко-обавештајну службу, јер нису знали ни да организују 
извиђање, нити да користе податке добијене од заробљеника.103 

Тако се и могло догодити да почетак бугарске офанзиве, мада се 
она очекивала сваког часа, буде у неку руку - када до ње стварно и дође 
- изненађење за народноослободилаче снаге које су се у пчињском селу 
Стајовцу (а ту су се тада налазила и сва руководства са тог и ширег 
подручја) припремале за прославу Првог маја. 

Ипак, сећа се Душан Девецић Жика, који је у Оперативном штабу 
био задужен за обавештајни рад, "неколико дана пре празника рада 
добио сам писмо од Власте Стоиљковића и Стојча Јовановића са једним 
врло важним обавештењем. Бугарски официр - потпоручник Димитар 
Колев, интендант 52. пука у Врању - обавестио их је да му је наређено 
да што је могуће пре организује дуж комуникације Бујановац - Врање -
Врањска Бања, на тачно одређеним местима, веће количине хране за 
јединице које тамо тек треба да стигну. "Иако никад раније није чуо за 
тог бугарског официра, Жика је одмах затим, како наводи даље у 
својим сећањима, о садржини писма обавестио Темпа, али ваљда зато 
што није био довољно убедљив, јер није познавао дотичног пот-
поручника, Темпо том обавештењу није придавао већу пажњу и - пре-
102.С.Стошић, Ј.ПеТковић, нав. дело, стр. 90. 
103.М.Апостолски, Пролећна офанзива, стр. 16. 



мда није одбацивао могућност бугрске офанзиве - сматрао је да је рано 
да се извлаче неки посебни закључци и да још има довољно времена.1"' 

Времена, нажалост, више није било, иоготово не за било какво 
празновање, јер управо дан уочи Првог маја, рано изјутра 30. априла 
1994, наступајући концентрично из Криве Паланке, Босилеграда, 
Врања, Куманова, Младог Нагоричана и Ћифте-Хана према Козјаку, 
Герману, Широкој планини, Трговишту и Стајовцу, започела је 
Пролећна офанзива непријатеља на ослобођена подручја југоисточне 
Србије и североисточне Македоније. 

Избивши, с једне стране, на линију Герман-планина - Ретке буке -
Чупино брдо, а с друге код Ј1 у кова, Требишнице, Лепчинца и Буштрања, 
бугарске трупе су запретиле да "поцепају" слободну територију и зат-
воре обруч око партизанских снага у Пчињи и на Козјаку. Опасност је 
била утолико већа што су се Оперативна група (са Трећом македонском 
бригадом и Косовским НОП одредом) и знатан део бугарских партизана 
налазили на Осоговским планинама, изван подручја непосредно 
захваћених почетним офанзивним дејствима непријатеља, као и због 
тога што је на том простору био још ве лики број ненаоружаног људства 
и избеглог народа, те су једине снаге које су могле прихватити први 
неприојатељев удар биле Шеста јужноморавска бригада и јединице 
врањског војног подручја. Њима је, стога, одмах и наређено да по сваку 
цену задрже непријатеља на достигнутим положајима, док се све 
ненаоружано људство из Трговишта и сви штабови и команде из 
Стајовца не повуку на север, ка Кривој Феји, и тако избегну оп-
кољавање. Колико је било значајно у том тренутку не дозволити 
непријатељу да пресече одступницу ослободилачким снагама на 
угроженом подручју, сведочи и то што је Главни штаб Македоније 
издвојио минобацачки вод из своје пратеће чете и упутио га на 
положаје команде врањског војног подручја, која је са 12 команди места 
упорно одолевала, код села Сурдула, Светог Илије и Средњег Дела, 
бугарским снагама (из састава 52. пешадијског пука), током 30. априла 
и сутрадан до пред мрак, када се пред десетоструко надмоћнијим 
непријатељем, извршивши задатак, повукла и сама у Криву Феју. 

Други правац главног удара непријатеља, из рејонаКриве Паланке 
и Ћифте-Хана, затворила је Шеста јужноморавска бригада. Против 
себе је имала "старе познанике" из Првог бугарског армијског пука, 
које је још од Лисца непрестано носила "на леђима", све док у раним 
преподневним сатима 30. априла 1944. није код Ретких бука (кота 1525) 
прихватила поновну борбу са њима. 
104.Д.Девецић, нав. дело, стр. 171-172. 



Задатак је био јасаи: задржати непријатеља што дуже надомак 
слободне територије и омогућити Оперативном штабу да се са 
ненаоружаним људством и избеглицама, те члановима војно-
политичких руководстава НОП-а и делегатима за предстојеће заседање 
Антифашистичког собрања народног ослобођења Македоније 
(АСНОМ), извуче из окружења и уз маневрисање и прегруписавање 
спасе од уништења. 

По снегу и вејавици, који се не памте за то доба године, развила се 
неравноправна борба, често прса у прса, у којој су непријатељу, према 
више извора105, нанети тешки губици (али се нигде не наводе колики 
СУ. ЈеР "за први период офанзиве тачних и потпуних података о 
непријатељским губицима није се могло прикупити из простог раз-
лога што су у томе периоду наше јединице у дефанзиви".106 Њему у 
погодним тренуцима помаже и артиљерија, док борцима Шесте бригаде 
велика хладноћа "одмаже", утолико што услед смрзавања отказује 
један број аутоматског оружја. Ипак, са само два лакше рањена борца, 
бригада се до пада мрака одржала на запоседнутим положајима, не 
дозволивши непријатељу да продре на слободну територију. 
Користећи ноћ и невреме, бригада је заузела нове положаје на Чупином 
брду (кота 1703), где је цео сутрашњи дан водила нове жестоке борбе и 
тек предвече била потиснута. Преко Горњег Стајовца и Радовнице, јер 
задатак је већ био извршен, пробијала се кроз мећаву, у току ноћи 
између 1. и 2. маја, ка Бесној кобили. 

"По селу Радовници, где је бригада била размештена, непријатељ 
је тукао јаком артиљеријском ватром", записао је у свој ратни дневник 
тадашњи командант Другог батаљона Шесте бригаде Никола Пејовић. 
"Наступао је један непријатељски батаљон. Бригада му је припремила 
заседу, па је за кратко време одбачен и разбијен. Бригада није имала 
губитака. Ноћу, по великом снегу, настављен је покрет према Кривој 
Феји".107 

Пре него што је стигла у Криву Феју, међутим, бригада се на Бесној 
кобили још једном сукобила са непријатељем. На истеку дана (2. маја) 
105.Зборник докумената, том VII, кн,. 3, док. 61, стр. 184-185 (саопштење Главног 
штаба НОВ и ПО Македоније од 22. маја 1944); Преглед Народноослободилачког 
рата у Македонији 1941-1945, Војноисторијски институт, Београд, 1950, стр. 83 
(депеша Главног штаба Македоније Врховном шатабу НОВ и ПОЈ, од 23. јуна 1944); 
Јован Манасијевић; Пролећнаофанзива1944. године, унавделу СурдулицауНОЦ 
књ. 1, стр. 317. 

106.М.Апостолски, Пролећна офанзива, стр. 78-79. 
107.Никола Пејовић, Слом бугарске фашистичке војске, фељтон у листу "Четврти 
јул" (први наставак), 20. VIII.1985, НИРО Четврти јул, Београд, стр. 8-9. 



напустила је и тај положај и у току ноћи, пртећи стазу кроз снежне 
сметове, наставила пут ка Кривој Феји, где се прикупила следећег дана 
(3. маја) пре подне. 

У исто време, ту су пристигле јединице врањског војног подручја, 
разни штабови и команде, одбори и комитети, људство спремно за нове 
бригаде и многе избеглице са угроженог подручја, тако да се изван 
непријатељског обруча нашло више од 2000 људи - што под оружјем, 
што без оружја. Управо тада, као можда никад раније, видело се колико 
је значајно било заузимање Криве Феје минулог месеца, јер уместо да 
послужи непријатељу да у потпуности окружи јединице НОВ и ПО Ј са 
Козјака и Пчиње, то малено село на тзв. руском путу (за који су Врањан-
ци туцали камен и градили га, а према пројекту руских емиграната, те 
га народ по њима и прозвао) биће "лука спаса" за прикупљене снаге 
НОП-а, одакле ће оне затим кренути ка Власини и Црној Трави. Губит-
ком таквог једног упоришта усред слободне партизанске територије 
може се, зацело, протумачити и донекле успореније и опрезније 
кретање бугарских трупа из Босилеграда (Тринаести пешадијски пук), 
што је довело до тога да обруч на линији Свети Илија - Доганица не 
буде затворен на време (тј. да бугарски пук из Босилеграда стигне на 
источне падине Бесне кобиле са читава три дана закашњења и само 
погледом испрати јединице НОВЈ које су се већ пробијале на север). 

Покрет партизанских снага из Криве Феје отпочео је 3. маја после 
подне. Претходно су биле размотрене две могућности за покрет: пробој 
преко Јужне Мораве на планину Кукавицу, где би непријатељ -
уколико жели да продужи офанзиву - морао да изврши знатније 
прегруписавање својих снага; и продор преко Власине ка Црној Трави, 
где би дошло до спајања са јединицама црнотравског подручја и зајед-
ничког дејства према постојећим приликама. Прва могућност је морала 
да буде одбачена због набујале Мораве од пролећних киша и обилатог 
снега, а и прикупљени подаци су указивали на то да су сви доступни 
газови између Врања и Владичиног Хана поседнути бугарским 
трупама на једној и на другој обали. Остала је још друга могућност, за 
коју нису постојали птребни подаци, но како се више није имало из-
бора, одлучено је да се крене правцем Крива Феја - Попове Кошаре -
Голема равница (кота 1724) - Мали Стрешер (кота 1732) - Виље коло -
Панчин гроб (кота 1662) - Бели камен (кота 1426) - Букова глава (кота 
1471) - Гацина Махала - Дојчинова Махала - Црна Трава. 

У првом ешелону наступала је Шеста јужноморавска бригада, која 
је имала и најтежи задатак - да разбије непријатеља ако се испречи на 
путу. ("Пут веома напоран... Борци гладни".)108 За њом, у другом еше-



лону, као подршка могућем пробоју уколико се наиђе на непријатеља, 
кретале су се јединице под командом врањског војног подручја, а са 
њима и војна и политичка руководства Македоније и бугарског пок-
ретаотпора. Трећи ешелон сачињавало је, углавном, ненаоружано људ-
ство са избеглицама које нису желеле (нити смеле) да се врате својим 
порушеним и спаљеним домовима, као и одговарајућа заштитница. 

Пред зору идућег дана (4. маја), колоне су стиг ле до Власине. "Пред 
нама се ништа није чуло", казује у својим ратним успоменама Душан 
Девеџић Жика, који је предводио трећи ешелон, "значи, наши претход-
ници су без борбе ишли преко источне обале Власинског блата (тада 
језера није било) према Црној Трави. Дан је почео да свиће код Ћум-
рукане. Без борбе смо се приближавали Црној Трави. Три колоне, од 
преко 2500 људи, срећно су дошле до свог циља, али је потпуно неизвес-
но шта их даље очекује. Нико се није надао да се офанзива бугарске 
војске односи само на врањску слободну територију. То што између 
Криве Феје и Црне Траве није било борби, не значи да их ускоро неће 
бити".109 

И није значило, уистину. За Шесту јужноморавску бригаду, која се 
у току ноћи између 4. и 5. маја разместила на простору око Црне Траве, 
предаха није било. 

Зелена ракета са Чемерника 

"Осетивши" присуство јачих партизанских снага око Црне Траве, 
непријатељ је подигао своје јединице из Мачкатице и Црвеног Брега 
(делови 45. и 54. пешадијског пука Петнаесте бугарске дивизије), избио 
на Чемерник и Павлову грамаду, заузео положаје на истакнутим 
котама (1592 и 1638) и почео да се утврђује - "са очигледном намером да 
нам спречи даље кретање на север", како износи у својим сећањима 
командант Шесте јужноморавске бригаде, која је добила неређење да 
одмах нападне непријатеља и одбаци га са положаја пре него што се на 
њима потпуно утврди.110 Иако преморена од напорног марша и готово 
непрестаних борби које је водила минулих дана и ноћи, бригада је -
знајући да нема друге - 5. маја пре подне, прекидајући напола доручак, 
похитала ка висовима Чемерника. 

"Почели смо да доручкујемо", сећа се делагат вода Радивоје Ђорђе-
109.Д.Девеџић, нав. дело, стр. 174. 
ПО.Мирко Перовић, Јавићемо сезеленомракетомса Чемерника, у нав. делу Трагом 
Другог јужноморавског одрбда, стр. 158. 



вић. "Наједаипут, горе на брдима, настала је пуцњава. Иако смо били 
гладни и халапљиво јели овај ражени качамак, одмах смо све то ос-
тавили, узели смо што се могло у торбице понети и латили се оружја. 
Дотрчао је курир чете Чедомир Петковић и известио нас да непријатељ 
надолази и да су наше две чете већ заузеле положај. Моја чета је, такође, 
одмах кренула на положај".114 

Успут, у покрету, како су чете и батаљони прилазили положајима, 
прављени су планови дејстава, мада се није имало времена за ширу 
процену ситуације, извиђање и потребне припремне радње. Но, управо 
је "фактор време" у тим тренуцима био од пресудне важности, јер да су 
бугарске јединице стигле да се дубље укопају у ровове, изграде зак-
лоне, поставе митраљеска гнезда, минирају прилазе и обезбеде бочне 
позиције - тешко би их било протерати са Чемерника, а то је значило и 
остати без једине могуће одступнице за све партизанске снаге које су 
се у то време затекле у Црној Трави. Знали су то и борци Шесте бригаде 
и зато су тако упорно јуришали на положаје непријатеља, који их је 
засипао усредсређеном ватром из аутоматског оружја и минобацача. 

Један батаљон (Други) ишао је право на средишњи део 
непријатељске одбране, док су друга два настојала да - обухватом са 
крила (Први са десне стране, а Трећи са леве) - натерају непријатеља да 
одступи истим правцем којим је и дошао. Бригади су у помоћ притекле 
и јединице врањског војног подручја, водећи борбу на Павловој 
грамади. 

Положај око непријатеља све више се стезао, али њему наруку 
ишле су погодности земљишта (био је на висовима изнад нападача, 
који су се, уз то, морали кретати по кршу и брисаном простору, без 
правих заклона и могућности да се неопажено привуку брањеним 
положајима), те је то био главни разлог што је борба потрајала до ноћи. 
Борци бригаде нашли су се у нарочито тешком положају кад је 
налетела непријатељска авијација - и то не оне познате "канте" и 
"ветрењаче", како се сликовито изразио командант Мирко Перовић, већ 
лаки борбени авиони "који су митраљезима густо штеповали по прос-
тору којим смо напредовали и подилазили врховима Чемерника".112 

Срећа је била, ако се у несрећи има среће, што није било више од два 
бугарска авиона и што су летели тако ниско да су их партизани могли 
засути ватром из својих пушкомитраљеза и натерати их да се удаље. 
После се више нису појавили. 

Ш.Радивоје Ђорђевић, Детаљ из борбе на Чемернику 5. маја 1944. године, у нав. 
делу Сурдулица у НОБ, књ. 1, стр. 335. 
112.Мирко Перовић, нав.дело, стр. 159. 



Освајајући једаи по један непријатељски шанац, наступајући 
такорећи корак по корак, борци Шесте бригаде су створили услове за 
одлучујући напад ("...Нека исконска снага се рађала и стално обнав-
љала у нама, нешто нас је вукло стално напред, једина мисао која је 
кружила у главама сваког нашег борца била је - победити или умрети 
...").ш Уследила је команда за јуриш,после чега су се бугарски војници 
у паничном бекству сјурили низ супротне падине Чемерника, остав-
љајући на бојишту 20 мртвих војника и официра, два тешка митраљеза 
и доста лаког оружја. Шест њихових војника је заробљено. Бригада је 
имала шест рањених бораца. 

Зелена ракета, која је полетела са Чемерника, била је, према 
ранијем договору са Оперативним штабом, знак да је задатак извршен. 
Сутрадан, преко Црне Траве и Обрадоваца, бригада се померила још 
више на север и разместила на потезу Острозуб - Бистрица - Добро 
Поље. 

Први део Пролећне офанзиве тиме је за непријатеља окончан више 
него неуспешно. Бугарске трупе, уз све напрезање и концентрацију 
моћних људских и материјалних ефектива (у живој сили и техници, 
што би се рекло друкчије), не само да нису успеле да опколе јединице 
НОВЈ на простору Пчиње и Козјака, него нису могле ни да спрече да им 
те јединице измакну ка Црној Трави и Лужници. Оне су са тамошњим 
снагама НОП-а (Пета јужноморавска бригада, Црнотравски, Пиротски 
и Бабички НОП одред, војнопозадинске јединице) представљале нову 
опасност која је непријатеља морала натерати да на то подручје упути 
свеже трупе из Софије, Босилеграда, Пирота, Сливнице, ЈТесковца и 
других околних места (Први, Тринаести, 25,50, и 123. пешадијски пук, 
коњица, артиљерија, авијација, полиција, жандармерија итд.), па и да 
командно место једне дивизије (Четрнаесте пешадијске) премести у 
Стрезимировце. Командант Пете бугарске армије издао је, чак, тих 
дана, нову заповест, у којој се, у одељку "Морална припрема", између 
осталог, каже: "Треба да схвате све старешине да се овом акцијом жели 
да ликвидира и последња организована група партизана у овом рејону 
и да дејства свих треба да буду сме ла, енергична и чврста. Да се на лицу 
места покаже снага гвоздене песнице бугарске војске када она штити 
престиж власти и сопствену част".114 О кавој се, пак, части радило, 
довољно говоре речи команданта тада створене Прве софијске бригаде 
Славча Трнског, који је - осврћући се на ту исту заповест - приметио 
како се из ње јасно види да бугарска војска није употребљавана да 
заштити интересе народа, него престиж наметнуте власти и част 
фашистичких официра. "Они су Немцима продали и своју савест и 
своју домовину", закључује Трнски, јер су били "бескрајно одани" 
немачким поробљивачима и њиховим слугама, а не своме народу.115 

ПЗ.Р.Ђорђевић, нав. дело, стр. 335. 
И4.С.Трнски, нав. дело, стр. 394. \ 
И5.#сго. ^ 



Умагли и неизвесности 
Ипак, иако се увелико припремао да иастави започету офанзиву, 

непријатељ "оставља" неколико драгоцених дана јединицама НОВ и 
ПОЈ за предах, који оне користе за сређивање, одмор и - како је већ 
назначено - за оснивање нових бригада. Највероватније да је задржа-
вању непријатеља "допринео" изненадни упад у његову позадину 
Треће македонске бригаде и Косовског НОП одреда, који су се на Осог-
овским планинама, пошто су изгубили везу са Оперативним штабом, 
спојили са Плачковичким, Трнским и Ћустендилским партизанским 
одредом, те, немајући јасну представу о почетку непријатељске офан-
зиве, кренули да се, преко територије запоседнуте јаким бугарским 
снагама, пробију ка Црној Трави и Лужници. Водећи тешке борбе на 
Бистарској планини и Црнооку, они су се извукли из непријатељског 
обруча и преко јужних падина Варденика, друма Босилеград - Сурду-
лица - Владичин Хан, Власинског блата и Чемерника избили у Црну 
Траву. 

Наставак бугарске офанзиве наговештен је већ 10. маја 1944, када 
су нападнути положаји Шесте јужноморавске бригаде на Буковој 
глави. Биле су то извиђачке јединице из Свођа, које је Други батаљон 
Шесте бригаде лако протерао, али је при томе открио и положаје 
бригаде. Сутрадан, непријатељ креће са јачим снагама (један ојачани 
батаљон из Власотинца) и, уз претходну артиљеријску припрему, 
напада положаје Шесте бригаде код села Бистрице. Овога пута борбу 
прихвата Први батаљон и у жестоком окршају, који је потрајао читаво 
поподне (од 14 до 21 час), наноси непријатељу знатне губитке (осам 
убијених и два заробљена бугарска војника, заплењени један 
минобацач и један тешки митраљез), уз сопствене губитке од три 
погинула и два рањена борца. Бугарске снаге су биле потиснуте, али 
није могло бити никакве сумње да ће се вратити и да предстоји нови 
напад на слободну територију. 

Премда је и сам Оперативни штаб знао да бугарска офанзива још 
није завршена - напротив - њему је била "нејасна ситуација у Црној 
Трави и Лужници"116; у ствари, "стајало се као у магли у пуној неизвес-
ности".117 Обавештајна служба је, по свему судећи, и даље била "слаба 
тачка" свих прикупљених снага НОП-а на том простору, па су многи 
подаци више стврали збрку него што су стварно доприносили расвет-
љавању ситуације на терену. Говори се чак и о "дезинформацијама" 
које су, на неки начин, "успављивале" команде места и партизанске 
страже на ободима слободне територије Црна Трава - Лужница (стрел-
Пб.ДЛазић, нав. дело, стр. 367. 
117.М.Апостолски, Пролећна офанзива, стр. 20. 



ац, Кална, Преслап, Чука, Рупље, Добро Поље, Добровиш)118, што је и 
могао бити разлог да Оперативни штаб донесе одлуку о груписасању 
бригада, партизанских одреда и позадинских јединица на правцу где је 
непријатељ поставио своје најјаче снаге, уместо да буде обрнуто. Тако 
се, у наредби тог штаба од 12. маја 1944. македонским, косовским и 
јужноморавским јединицама за противофанзиву, полази од претпос-
тавке да су непријатељске снаге почеле да се концентришу на сектору 
Власотинце - Предејане - Сурдулица, те да задатак јединица НОВ и ПОЈ 
мора бити одлучан продор из области Босилеграда и околине на 
територију Бесна кобила - Козјак - Врање - Крива Паланка. Шта је од 
свега било, међутим, видело се врло брзо. 

Шестој јужноморавској бригади је за извршење те заповести 
Оперативног штаба наређено да са јединицама врањског војног 
подручја, као деснокрилна колона, наступа правцем Златанце - Вртоп 
(кота 1677) - Гацина Махала - Дражина Махала - Букова глава - Бели 
камен - Панчин гроб - Мали Стрешар - Бесна кобила; с тим што би се 
даље раздвојила дејства Шесте бригаде од врањског војног подручја. 
Бригада би, наиме, дејствовала према Бабиној Пољани и Новом Глогу, 
"управљајући се, углавном, према ситуацији на терену", док би коман-
да подручја, "ако дозвољава ситуација", што пре избила у Криву Феју и 
повезала се са осталим снагама на том терену, ради дејствовања према 
комуникацијама и непријатељу. 

Средишњу колону сачињавале би Прва косовска и Трећа 
македонска бригада, и кретала би се правцем Дарковце - Сухи Дол -
Крвави камик - Мало било - Миљевска планина - Босилеград; напала 
Босилеград, а онда, "према ситуацији", избила на Доганицу или 
продужила на југ према Осогову. 

Седма јужноморавска бригада, као левокрилна колона, ишла би 
правцем Кална - Слишевци - Цигриновци - Раскршће - Крвави камик -
Богојна чука (кота 1368) - Попова курија (кота 1217) - Страшна пољана 
(кота 1117) - Драгеловце - У ши - Плоча (кота 1243) - караула Рибарци, ту 
затворила пут Ћустендил - Босилеград, па одатле, "према ситуцији", 
наставила правцем Метежево - Герман или на југ, као и средишна 
колона, према Осогову.119 

Истог дана(12. маја) Оперативни штаб је издао још једну заповест, 
у којој се наређује свим комндама места пиротског војног подручја да 
на својим секторима пређу у контраофанзиву; Црнотравском НОП 
одреду да изведе демонстративни напад на Власину и Клисуру; а Петој 
Иб.Ж.Николић, Југоисточна Србнја, стр. 502. 



јужноморавској бригади и Пиротском НОП одреду да нападну Трн; те 
да после тога сви дејствују активно "према конкретној ситуацији".120 

Уочљиво је, и у једној и у другој наредби, често управљање дејс-
тава "према ситуацији", што само потврђује да се ситуација, заправо, и 
није најбоље познавала. Још већа несигурност испољена је у погледу 
планирања дејстава бугарских партизана, за које се (у првој наредби) 
каже да ће "можда ... у овим нашим акцијама суделовати и бугарске 
бригаде, што ће зависити од савлађивања техничких припрема 
бугарских бригада"121, иако је, чини се, понајмање све зависило од 
техничких припрема (јер су се бугарске партизанске бригаде ипак на 
време наоружале). У ствари, радило се о томе да је из Политбироа ЦК 
Бугарске радничке партије (комуниста) стигло наређење да бугарске 
устаничке јединице напусте југословенску територију, што је било 
тешко разумљиво и тако искусном партизанском команданту као што 
је био Славчо Трнски 122 (а што ће се убрзо показати као погрешна 
одлука, јер су обе бугарске бригаде на путу за Бугарску биле разбијене). 

Сви покрети јединица предвиђени су већ за исто вече, а напади за 
предстојећу ноћ, с тим што би се у току дана пришло што ближе 
полазним положајима. И управо то кретање по дану, поред свега ос-
талог, скупо је коштало планове Оперативног штаба за пробој на југ. 

"Требало је ићи на југ", каже Душан Девецић, који је одређен да као 
делегат Оперативног штаба буде са Шестом јужноморавском бригадом, 
али и додаје да су на правцу који је изабран биле груписане "јаке снаге 
непријатеља, које су по дану напале наше бригаде"123. 

Разапети иа Станикином крсту 

Иако је Оперативни штаб у својој наредби за противофанзиву 
строго упозорио да се све припреме морају спровести у највећој тајнос-
ти ("за прекршај овога узимаће се на одговорност")124, тешко се могло 
очекивати да ће положаји јединица НОВ и ПОЈ (на Павловој грамади -
команда врањског војног подручја; у Дарковцу - Трећа македонска и 
Прва косовска бригада, која је управо била у оснивању; на Таламбасу -
1ЖИсто, док. 54, стр. 170-171. 
121 .Исто, док. 53, стр. 170. 
122.С.Трнски, нав. дело, стр. 378. 
123.Д.Девеџић, нав. дело, стр. 176. 



Пета, у Бистрици - Шеста, између калне и Тумбе - Седма јужноморавска 
бригада; у Попадисци - Црнотравски, а у Добровишу - Бабички НОП 
одред), још мање њихови покрети, остати непримећени. Поготово је то 
важидо заШесту бригаду, која је у претходнадва данабила у непосред-
ном борбеном додиру са непријатељем. Колико је план Оперативног 
штаба био нереалан, уосталом, видело се већ кад је требало да почне 
његово оствривање. 

Дванаестог маја у подне, будући да се налазила најдаље од полаз-
них положаја, Шеста јужноморавска бригада је почела да се повлачи са 
Острозуба на десну обалу реке Власине, не знајући да се у исто време 
непријатељ са јаким снагама (делови Првог бугрског окупационог кор-
пуса и 29. пешадијске дивизије) спрема да избије на Чемерник, Павлову 
грамаду и Дел. Сусретне борбе су биле неизбежне и до њих је дошло 
два сата касније на гребену Станикин крст. 

Са Шестом бригадом су команда врањског војног подручја и коман-
да места Црна Трава. Али непријатељ убацује у борбу стално нове 
трупе, подржане авијацијом и артиљеријом. Нарочито тешка ситуација 
за партизанске јединице наступила је у часу када су пред надмоћнијим 
бугарским снагама попустила обезбеђења на Грамади (кота 1719) и 
Плани (кота 1643), које је држао Црнотравски НОП одред, као и на коти 
1330, где је била партизанска стража из Преслапа, што је Шесту 
јужноморавску бригаду, команду врањског војног подручја и команду 
места Црна Трава довело у готово безизлазан положај, приморавши их 
да се бране на целом фронту од Војног равништа преко Клинчарнице и 
Орловца до Грамаде. Ситуација је постојала све критичнија, а помоћ 
неопходна, јер је од држања доминирајућих гребена на Станикином 
крсту увелико зависило извлачење свих јединица и команди са 
угроженог подручја. 

Не чекајући наређење Оперативног штаба, сећа се Кирил Михај-
ловски Грујица, Трећа македонска бригада и Плачковички НОП одред 
су из Дарковца, где су се обављале последње припреме за оснивање 
Прве косовске бригаде, похитали у помоћ Шестој јужноморавској 
бригади, која је, "како се према ватри могло осетити, једва одолевала 
нападима непријатеља". Раздаљину од Дарковца до Станикиног крста, 
која је износила десетак километара, борци су прешли такорећи 
трчећим кораком. А тамо... ево, уосталом, како је комесар Треће 
македонске бригаде описао даљи ток драматичних збивања на 
Станикином крсту:"Када су се, око 17 часова, јединице 3. бригаде и 
Плачковичког одреда приближавале Станикином крсту, положаји 6. 
бригаде били су засипани снажном артиљеријском ватром. После тога, 
непријатељ је кренуо на јуриш, потискујући лево и десно крило 6. 



бригаде. Не штедећи живу силу, настојао је да се пошто-пото дочепа 
овог гребена, који је доминирао читавим крајем. Убацујући свеже 
снаге, онје постигао извесне успехе. Гледајући како се крилаб. бригаде 
гибају под његовим снажним притиском, сматрао је да ће овај тако 
важан бастион пасти. Међутим, јединице 6. бригаде нису ни 
помишљале на напуштање положаја, иако је на њих била усредсређена 
снажна непријатељска артиљеријска и минобацачка ватра".125 

Признање Шестој јужноморавској бригади за изузетно 
пожртвовање, напоре и упорност у одбрани поседнутих положаја може 
се, на одређени начин, схватити и као сведочење о моралној снази, 
дисциплини, високој свести и одлучности њених бораца. Зашто је то 
било потребно истађи на овоме месту - показаће се врло брзо, јер ту није 
био и крај њиховим искушењима. Непријатељ се са новим снагама 
пробио у позадину јединица НОВ и ПОЈ. Оперативном штабу није 
преостало друго него да скрати свечаност оснивања Прве косовске 
бригаде у Дарковцу (премда саму реч "свечсност", коју употребљава и 
начелник штаба новоосноване бригаде, ваља у датим околностима 
прихватити само условно)12" и да један по један батаљон из "свечаног 
строја" упути право на Станикин крст. Пре мрака успео је да се развије 
у борбени поредак само Први батаљон, Други тек делимично, док је 
Трећи био у покрету када се спустила ноћ, те није стигао ни да се 
приближи бојишту. 

Непријатељу, ипак, полази за руком да, користећи своју бројчану 
и техничку надмоћ, крене у силовит јуриш и одбаци Шесту 
јужноморавску, Трећу македонску (без једног батаљона) и Прву 
косовску бригаду (такође, без једног батаљона), затим команду 
врањског војног подручја и део Црнотравског НОП одреда, те 
Оперативни штаб и чланове Главног штаба Македоније, ЦК КПМ и 
АСНОМ-а - са Орловца преко гребена Султановац на платО Трештен 
(кота 1342), три-четири километра од Станикиног крста. Ту се у току 
ноћи покушало да ступи у везу са одвојеним батаљонима, као и са 
Седмом јужноморавском бригадом, али узалуд. Само је изгубљено 
драгоцено време које ће, управо, недостајати у даљем следу догађаја. 

Седма бригада је после борби на Тумби одбачена према Таламбасу, 
где се састала са Петом јужноморавском бригадом, која је протерана са 
Црног врха, па су се обе бригаде пробиле преко демаркационе линије 
ка Сувој планини. Са њима су били делови Бабичког и Црнотравског 
НОП одреда, команда пиротског војног подручја и више команди места, 
125.К. Михајловски, нав. дело, стр. 118-119. 
126.Д. Лазић, нав. дело, стр. 369. 



од којих ће након повратка у Лужницу и Црну Траву, десетак дана 
касније, бити основана Дванаеста српска бригада. Ј 

Што се, пак, тиче одвојених јединица (један македонски и један 
косовски батаљон), оне су, такође, биле одбачене на север и нису успеле 
да се споје са галавнином својих снага. Са залуталим косовским бор-
цима, међутим, нашао се Мирко Перовић, командант Шесте 
јужноморавске бригаде (који је присуствовао оснивању Прве косовске 
бригаде у Дарковцу и потом се, у ноћи тешких борби на Станикином 
крсту, мимоишао са својом бригадом), и са њима прешао у Јабланицу. 
Како је још раније, почетком месеца, због болести остао у Кривој Феји 
заменик команданта бригаде Радомир Цветковић, а њен партијски 
руководилац Слободан Цекић био рањен несрећним случајем у колено 
и све време ношен на коњу, штаб Шесте бригаде је практично остао само 
са политичким комесаром Владимиром Вујовићем (који је, уз то, и сам 
још носио незалечене ране са Лисца), те се не може отети утиску да је 
осипање бригаде, заправо, почело "од главе", што је морало да произ-
веде низ тешких последица. _ / 

Напуштајући Станикин крст, Шеста бригада је изгубила чет-
ворицу својих бораца из две послуге минобацача, а оба оруђа су пала у 
руке непријатељу, упркос настојањима бораца да их поврате. То што се 
у већини литературе (хронике, сећања, записи, па и извештаји) ти 
губици прећуткују, не може их ни у ком случају умањити. Тако, 
рецимо, раније споменуто саопштење Главног штаба НОВ и ПО 
Македоније истиче да су 12. маја јединице Треће македонске, Прве 
косовске и Шесте јужноморавске бригаде водиле "крваве борбе са три 
бугарска пука" и да је непријатељ "претрпео велике губитке"; 127 

слично стоји и у депеши (такође, већ споменутој) Главног штаба 
Македоније Врховном штабу НОВ и ПОЈ, где се извештава да су на 
Станикином крсту "непријатељу задати тешки губици",128али се ни у 
једном ни у другом документу не спомињу губици бригада. Један од 
руководилаца батаљона Шесте бригаде иде још даље, па у својим днев-
ничким белешкама, уз напомену да је непријатељ "претрпео веће 
губитке", додаје: "Ми нисмо имали губитака".129 

127. Зборник докумената, том VII, књ. 3, док. 61, стр. 187. 
128.Преглед Народноослободилачког рата у Македонији, стр.83. 

Критична ситуација 



Налазећи се у иимало завидној ситуацији, прикупљене јединице 
на Трештену доносе одлуку да се још исте ноћи коритом Калничке реке 
спусте у Знепоље, пресеку пут Стрезимировци - Трн и преко бугарске 
територије и Црноока врате на Козјак. Пошдо се од претпоставке да ће 
долина реке бити слободна, као и да се на саобраћајници између 
Стрезимироваца и Трна неће наићи на јаче непријатељске снаге, јер је 
главнина бугарске војске наступала ка Црној Трави и Лужници, али је 
штошта друго испуштено из вида (на пример, тежак пут низ Калничку 
реку, хладна ноћ без месечине, велики успон до Барноса, премор бораца, 
мало времена), што је и довело до тога да се на Здравчи камен, у непос-
редној близини Трна и Стрезимироваца, стигне тек у свануће 13. маја, 
и да се кроз Знепоље, широк и отворен простор који се није могао 
избећи, крене кад се већ сасвим разданило. 

"Нисмо знали шта нас тамо очекује", признаје политички комесар 
Треће македонске бригаде,130 која је наступала у предходници. За њом, 
у другом ешелону, ишле су Шеста јужноморавска и главнина Прве 
косовске бригаде, док су у заштитници били преостали делови 
косовске бригаде, команда врањског војног подручја и Црнотравски 
НОП одред. Цело поље је било под водом од изливене реке Јерме, па се 
кретало споро, корак по корак, тешком муком извлачећи ноге из муља. 
Што је најгоре, није се знало кад ће се и са које стране појавити 
непријатељ. 

Но, чим се изашло на друм Трн - Стрезимировци, примећена је 
колона бугарске коњице. Био је то Други коњички пук, који се из 
Стрезимироваца кретао ка Главановцима. И док је Трећа македонска 
бригада кренула да јуришем прокрчи пролаз према селу Циргиловци, 
потискујући непријатеља натраг у Стрезимировце, делови Шесте 
јужноморавске бригаде (њен Други батаљон) упадају у село Главанов-
ци, где сукобу са посадом полицијске станице убијају 17 полицајаца и 
заробљавају једног официра. У селу налазе тек приспеле новине из 
Софије са бомбастим насловима: "Потпуно окружени партизани у 
Црној Трави", "Најзад дошао крај комунистичким бандама", и 
слично,131 што је са промрзлих усана бораца могло измамити само ретки 
подсмех, али и подстаћи их да ужурбано крену даље како се не би 
обистинила нека од прижељкивања бугарских пропагатора. 

А опасност је, уистину, поново запретила. Прикупивши се у 
Стрезимировцима, разбијена бугарска коњица креће поново у опкоља-
129.Н. Пејовић, нав. дело, стр.9 
130.К. Михајловски, нав. дело, стр. 123. 



вање, у исто време кад се са друге страие појавио батаљон војне 
полиције. Настала је критична ситуација. "Са правца Клисуре", 
забележено је у ратним сећањима, "почела је да дејствује 
непријатељска артиљерија, а кратко затим са тог правца кренула је у 
напад и бугарска јединица. Део наших јединица одмах је посео положај 
на том правцу и зауставио њихово даље наступање. Они силазе са коња 
и настављају борбу као пешадија, отварајући ватру из целокупног 
наоружања. Њихови митраљези туку без престанка, али они не могу 
никако да крену напред: спречава их ватра наших јединица. Мост на 
реци Јерми држе под сталном ватром. Борци наших јединица не могу 
преко моста, већ газећи до појаса прелазе надошлу реку".132 

Последњим снагама, крећући се за првим ешелоном, борци Шесте 
бригаде су се нашли на другој обали набујале Јерме (четири борца су 
погинула, три рањена, а 13 је заробљено, који су касније стрељани у 
Трну), и прикупили се у селима подно Јеловице. То, међутим, пре него 
што је непријатељ затворио пробијену брешу, није пошло за руком и 
већем делу трећег ешелона, па су команда врањског војног подручја и 
један батаљон Прве косовске бригаде, који су заостали у селу Рани Луг, 
били присиљени да се врате у Барнос. 

Јединице које су се извукле из обруча (Шеста јужноморавска 
бригада, Трећа македонска с два батаљона, Прва косовска с једним 
батаљоном и део Црнотравског НОП одреда настављају, 13. и 14. маја, у 
две колоне пут кроз бугарска села. Боравак у њима остао је у посебној 
успомени Душану Девеџићу,који се кретао у колони са Шестом 
бригадом - и о томе записао: "Био сам са штабом бригаде. Тамо где смо 
ми били распоређени по кућама, указивали су нам не само пажњу, већ 
и извесну помоћ. Повезани са осталим сељацима, они су нас 
обавештавали о кретању бугарске војске и давали нам податке о 
ситуацији. Од њих смо добили сасвим тачне податке о местима Трек-
љану и Средореку, који су били на правцу којим смо се кретали".13 

Петнаестог маја 1944, обе колоне прелазе недалеко од Босилеграда 
реку Драговштицу, пресецају пут за Ћустендил и избијају на планину 
Доганицу, надомак слободне територије Пчиња - Козјак. Али, већ 
сутрадан, на Белим водама (кота 1879), колону Шесте јужноморавске 
бригаде сустиже бугарски коњички пук, који јој је за петама још од 
Знепоља. Борбу најпре прихвата Трећи батаљон, који је био у заштит-
ници, а потом и цела бригада. После исцрџљујућих борби (од пре подне 
до увече) непријатељ је протеран у правцу Босилеграда. 
132.Јован Манасијевић, Комесар батаљона и курир - другови у борби, у нав. делу 
Сурдулица у НОБ,кн>.1, стр.336. 



Заноћивши у селу Радовници, Шеста бригада није ни слутила шта 
је сутра тек очекује. 

Непрекидни маршеви, готово свакодневне борбе и жртве, 
немогуће временске прилике (боље рећи неприлике), тешко проходни 
терени, оскудица у храни, одећи и обући - коначно су учинили своје. 
Физички и психички потпуно исцрпљени борци су се налазили на 
ивици снага. 

Дан који је освануо - то је на најгори начин потврдио. 

Осипање бригаде 

Седамнаестог маја ујутро, Шеста бригада стиже у Сурлицу. Њено 
присуство на слободној територији, коју је непријатељ од почетка 
офанзиве настојао да запоседне јаким снагама, није могло остати 
незапажено. На том простору тада су се налазили Први армијски, те 51, 
52. и 53. пешадијски пук, којима су коњичке јединице (Први и Други 
коњички пук) служиле као веома покретљиви "гонећи одреди".134 

Управо је најближи део тих трупа (са Светог Илије и Чупиног брда, из 
Бабине Пољане и Стајовца) пошао у сусрет Шестој јужноморавској 
бригади - и до њега је дошло, тачно у подне, недалеко од Сурлице. 

"Заузели смо један вис и распоредили чету, већина бораца је у 
старим рововима српске војске", сећа се Александар Томић из Треће 
омладинске чете, која је изгубила највише бораца код Сурлице. 
"Бугари нас жестоко и непрекидно засипају митраљеском и 
минобацачком ватром. Ми им, такође, одговарамо пушкомитраљеском 
и минобацачком ватром. Већ смо дали жртве, погинуло нам је неколико 
пушкомитраљезаца и бораца. Настојимо да се извучемо. Бугари 
покушавају да нам подиђу и да нас бочном ватром избаце из ровова и 
натерају у бекство".135 

Како се могло догодити да бригада остане незаштићена с бочних 
позиција, чак према ономе што тврде политички комесар и помоћник 
комесара Другог батаљона Јордан Петковић Фиља и Стојадин Стошић 
Дича - доживи "велико изненађење кад јој се у непосредној близини на 
десном крилу појавила бугарска војска"? Питање је утолико важније 
Ш.Ж.Николић, 22.дивизија, стр. 122. 
135 .АлександарТомић, Борбакод Сурлице и моје рањавање, у нав. делу Сурдулица 
уНОБ, књ. 1, стр. 338. 



уколико се зиа да су тада за бригаду наступили "критични тренуци", 
јер је непријатељ с бајонетима на пушкама кренуо на јуриш, како даље 
описују догађаје комесар и његов помоћник, те су батаљони и чете 
Шесте бригаде морали да напусте своје положаје и да се кроз шуму 
повлаче на разне стране, "сналазећи се ко како уме" и "тежећи да 
избегну катастрофалне губитке".136 

Петнаест бораца је погинуло и исто толико рањено. Осим тога, 
једна читава чета (око 60 бораца), предвођена командиром чете Љубиш-
ом Петковићем, покушала је да се пробије ка Турској Бабиној Пољани 
и с леђа нападне бугарске војнике, али, у општем метежу који је настао, 
њој се изгубио траг и она се више није вратила у бригаду. То исто 
десило се и са готово целим штабом Трећег батаљона и већином 
његових бораца. 

Може ли одговор на постављено питање бити у томе што Шеста 
јужноморавска бригада није ништа знала о покретима Треће 
македонске бригаде? "Штаб Треће македонске бригаде одлучио је да не 
прихвати борбу са Бугарима на Чупином брду", пишу Стојадин 
Стошић и Јордан Петковић, додајући да се македонска бригада повукла 
са својих положаја не стигавши да о томе обавести јужноморавску 
бригаду.137 Слично пише у својим ратним забелешкама и начелник 
штаба Прве косовске бригаде Душан Лазић: "VI ЈМ бр. је 17. V код с. 
Сурлице водила тешке борбе са ојачаним II коњ. пуком, који је надирао 
са правца Св. Илија - с. Стајовце. Док је бригада успешно дочекала овај 
пук, уништила једну чету и гонила их са једним батаљоном, појавио се 
изненада са Чупиног брда, на њихово десно крило, један бугарски пук, 
који је водио борбу са IIIМ бр. која се повукла".138 

Како је све то, међутим, виђено са положаја Треће македонске 
бригаде? Њен политички комесар Кирил Михајловски каже да на сек-
тору Треће македонске и Прве косовске бригаде, за време док је Шеста 
јужноморавска бригада водила тешке борбе код Сурлице и Стајовца, 
"непријатељ није испољио нарочиту активност" и да "падом мрака, 
према нарђењу Оперативног штаба, јединице су се у потпуном реду 
повукле".139 Његов помоћник Златко Биљановски мисли, такође, да је 
тих дана Трећа македонска бригада имала "периферне позиције", а о 
борбама код села Сурлице наводи само да су трајале око шест часова.140 

136.С.Стошић, Ј.Петковић, нав. дело, стр. 97. 
137.Иста 
138.Д.Ј1азић, нав. дело, стр. 372. 
139.К.Михајловски, нав. дело, стр. 133. 
140.3латко Биллновски, Од Козјак до Загреб, Народна армија, Београд, 1971, стр. 
116-117. 



Командант Оперативног штаба Михаило Апостолски, пак, говори 
о сукобу "непријатељске претходнице" са "нашом заштитницом"141, 
што, ипак, може значити да се Шеста јужноморавска бригада доиста 
тада нашла у ситуацији да штити извлачење главне колоне из Пчиње 
на Козјак. Друго је питање, наравно, да ли је то било "најсрећније 
решење" с обзиром на изузетно тешко стање у тој бригади (утањене 
залихе муниције, премор, глад, осипање руководећег кадра итд, о чему 
је већ било речи), али се онда неминовно намећу и нека друга питања. 
Да ли је у осталим бригадама стање било боље? Нису ли и оне биле без 
довољно хране и муниције, физички и психички потпуно исцрпљене 
дуготрајним маршевима, борбама и сталним узмицањима пред 
многоструко надмоћнијим непријатељем, уз то и преполовљене 
(косовска бригада без два батаљона, а македонска без једног)? Најзад, 
како се могло друкчије, него наново борбама, "одлепити" од бугарских 
снага које су запретиле да коначно остваре оно што им није пошло за 
руком на почетку офанзиве? Разуме се, могао би се поставити још читав 
низ сличних питања, но то би у сваком случају излазило из оквира ове 
и овакве врсте разматрања догађаја о којима је реч. Поготово то не би 
ништа објаснило око даљег осипања Шесте бригаде, јер она је, ипак, и 
поред свих недаћа које су је пратиле током протеклих дана, стигла на 
Герман са више од 300 бораца - да би се тек ту и та бројка, једном тешко 
схватљивом одлуком, истопила "као од шале"! 

Како је и зашто до тога дошло? 
Неоспорно је да су бригаде, пошто су се како-тако провукле кроз 

"иглене уши" непријатељских предстража на улазу у доскора слободну 
територију Пчиње и Козјака, морале што пре бити реорганизоване и 
оспособљене за предстојеће маршеве и борбе, за које се - без много 
маште и видовитости - могло претпоставити да ће бити и напорније, и 
суровије, и неизвесније од свих дотадашњих. Сигурно је, такође, да се 
морало повести рачуна о збрињавању рањених и болесних бораца. Али, 
како оправдати одлуку Оперативног штаба, коју су затим спровели 
штабови бригада, да се многи борци, физички слабији, врате кућама, 
што је у Шестој јужноморавској бригади - како се види из писама 
Окружног комитета Врања из тог времена - доживљено као "пот-
цењивање бораца" и учинило да је "штаб бригаде почео отворено да 
негодује", а стање на терену довело дотле да је изгледало "као да је све 
пропало"?142 

141.М.Апостолски, Пролећна офанзива, стр. 33. 
142Архив Србије, фонд Покрајинског комитета КПЈ за Србију (ПК КПЈ), бр. 564 
и 590. 



Са рањеницима је остављен штаб Првог батаљона и део бораца 
Шесте бригаде од којих ће настати Други врањски партизански одред), 
као и тридесетак бораца Црнотравског НОП одреда 

Шеста јужноморавска бригада је тако најпре сведена на 170 бораца 
(19. маја), па на још мање -160 бораца (20. маја)143, Прва косовска на исто 
толико, а Трећа македонска на око триста бораца. Практично су прве 
две бригаде имале по један батаљон, а трећа - два. 

На челу Јужноморавског батаљона налазио се Петар Денда, који је 
дошао из Прве косовске бригаде; политички комесар је био Јордан 
Петковић Фиља, који је ту дужност обављао и у Другом батаљону 
Шесте бригаде; на место заменика команданта постављен је Никола 
Пејовић, дотадашњи командант Другог батаљона; за помоћника 
политичког комесара Велибор Стајић Станко, једини члан штаба 
Трећег батаљона који се пробио на Герман; док је омладински 
руководилац био Божидар Ђорђевић Бошко (који ће касније обављати 
и дужност политичког комесара), а интендант Трифун Стојковић. 

Ради лакшег обједињавања дејстава Јужноморавског и Косовског 
батаљона, тих дана је одређено и привремено оперативно руководство 
за оба батаљона, у чији састав су ушли: Милан Зечар Обрен као коман-
дант, Владимир Вујовић Вуја као заменик команданта, Савка Јаворина 
Саша као политички комесар, Миле Банић Црни као помоћник 
политичког комесара и Душан Лазић као начелник штаба. 

Противофанзива Осоговске групе 

Повратак јужноморавских, македонских и косовских јединица са 
бугарске територије у Пчињу и на Козјак, у другој половини маја 1944, 
предствљао је, на неки начин, завршетак још једне фазе Пролећне офан-
зиве непријатеља. Шта му је она дотле донела? 

Не много, у сваком случају, нарочито не у погледу главних циљева 
које је бугарски окупатор себи поставио и упркос томе што је имао 
огромну надмоћност у сваком погледу. Ипак, нешто је и постигао: 
раздвојене су знатне народноослободилачке снаге (Пета и Седма 
јужноморавска бригада, Бабички и Пиротски НОП одред, бугарски 
партизани), тако да нису изведени планирани напади на Босилеград и 
Трн; одвојени су и читави батаљони од својих матичних бригада (што 
су доживеле и Прва косовска, и Трећа македонска, и Шеста 
јужноморавска бригада); подељен је један одред (Црнотравски); најзад, 



што је партизанским јединицама свакако најтеже пало, наметнута им 
је претежно дефанзивна улога у којој су се оне борачки исцрпљивале 
до те мере да је приметно била нарушена способност многих бораца за 
подношење ратних напора. Дошло се до критичне тачке на којој је 
преокрет био неизбежан. 

Одлука Оперативног штаба да се пређе у противофанзиву, стога, 
била је једино могуће решење у постојећим околностима које су се 
могле окарактерисати најкраће са "или - или". Или ће се наставити са 
досадашњом "праксом" сталног узмицања пред непријатељским 
потерама, излажући се све присутнијој опасности од даљег осипања 
јединица и деморализације бораца, или ће се преузети иницијатива и 
створити услови за разбуктавање НОП-а до његове коначне победе. 
Пошто је отпала могућностдасе остане на том терену, јер је непријатељ 
убрзано стезао обруч око Козјака и Герман-планине, наметнула су се 
два могућна оперативна правца даљег кретања. Један - преко Карадага, 
Скопске Црне горе и Шаре ка западној Македонији, где би се ступило у 
додир са Првом македонско-косовском бригадом и са њом наставила 
дејства; и други - преко Осогова, Плачковице и Ограждена у источну 
Македонију, с "резервном варијантом" да се, уколко буде немогуће 
опстати на том простору, преко Беласице настави пут ка Егејској 
Македонији и тамо повеже с грчким паризанима. Иако су се за први 
правац залагали и Јужноморавци (који су се надали да ће успут 
прикупити заостале борце и својој бригади повратити "сјај" од пре 
месец дана, када је у њој било готово пет пута више људи), и Косовари 
(због могућности да се коначно домогну "свог терена" на Карадагу, о 
чему је још 18. маја Саша Јаворина, политички комесар Прве косовске 
бригаде, писала: "У току ноћи пребацили смо се у с. Магленце, са 
намером даљег пребацивања на Карадаг ...")144, одлучено је да се крене 
преко Осоговских планина (отуда ће покрет Ударне групе 
македонских, јужноморавских и косовких јединица доцније, у ис-
ториографији, бити познат као дејство "Осоговске групе") на југоис-
ток, јер би се на тај начин снаге непријатеља развукле на већем прос-
тору, а могло се и очекивати, с обзиром на искуство из Фебруарског 
марша, стварање повољних услова за размах оружане борбе на том 
подручју, односно - како истиче командант Оперативног штаба, који је 
руководио и Осоговском групом - "циљ дејства у источној Македонији 
био је проширити борбе и у овај крај Македоније, где су неколико пута 
партизански одреди били уништавани, створити услове да се источна 
Македонија дигне на устанак".145 

Но, посредно, пробој Ударне групе ка југоисточној Македонији, 
самим тим што би привукао знатне бугарске снаге, могао је умногоме 
144.Савка Јаворина Саша, Дневник рада Косовског НОП одреда и I косовске 
бригаде (оригинал у архиву Музеја Косова и Метохије у Приштини). 
145.М.Апостолски, Пролећна офанзива, стр. 41. 



олакшати и положај остављеиих јединица на кумановском, 
црнотравском и врањском подручју, те је и то био један од разлога да 
превлада опредељење за правац пробоја који је одабран. Осим тога, с 
правом се веровало да ће непријатељу бити нанет удар тамо где га је он 
најмање очекивао, да ће га то натерати да приступи замашнијем 
прегруписавању својих снага, што би га стајало доста времена, а 
свакако и прилично изнурило, па је све то давало изгледа јединицама 
НОВ и ПОЈ да непријатељску офанзиву, доиста, претворе у своју 
противофанзиву. 

Ведар мајски дан на Широкој планини, између Козјака и Германа, 
где се Осоговска група припремала за покрет, није наговештавао тако 
"црну" ноћ која је долазила. Иако у њој још неће доћи до борбе, биће то 
најтежи део пута који су бригаде прешле у току целе офанзиве. Требало 
је спустити се стрмим коритом Ранковачке реке, уским стазама и 
богазама за које су мештани тврдили да их је готово немогуће прећи и 
по дану, а нек моли ноћу, с претовареним коњима, у мрклом мраку, без 
задржавања и са што мање буке, јер знало се да непријатељ вреба 
наоколо и да свако откривање маршевске колоне коже бити кобно. 
Висинска разлика износила је 900 метара на дужини од око 15 
километара, многобројни камени усеци спуштали су се стрмоглаво у 
дубину, кривудава река газила се на своком другом кораку.Неколико 
коња је страдало уз пут, а изгубљени су или разбијени од тумбања сви 
акумулатори за напајање радио-станице, тако да се остало без веза са 
Врховиним штабом и савезницима, што је посебно бринуло 
руководство марша, јер се више није могла очекивати помоћ у 
наоружању, опреми, храни и одећи за борце. 

О тежини пређеног пута Ј>ноћи између 19. и 20. маја 1944, уосталом, 
није било недоумица ни међу Јужноморавцима("...Тежак и веома 
напоран пут, без хране, по скоро непроходном Герману..."),146 ни међу 
Македонцима ("...Ногама се опипавала стаза која се понекад нагло 
прекидала и стрмо се спуштала ка кориту реке..."),147 ни међу Косова-
рима ("...Борци су се више пута сурвавали низ ове природне степенице 
и по неколико метара...")148; па ипак, био је то једини могући пут којим 
се - баш због његове неприступачности - могло неопажено извући из 
непријатељског обруча на Герману. Али, већ на друму Крива Паланка 
- Куманово био је други обруч, после њега Крива река, а потом успон 
уз Осоговске планине, где се није знало шта се тамо могло очекивати. 
146.Н. Пејовић, нав. дело (други наставак фељтона), "Четврти јул", 27.УШ 1985, 
стр.8. 
147. К. Михајловски, нав. дело, стр.140. 



На друм се изашло у зору 20. маја. Била је то веома неповољна 
околност, с обзиром на то да се претпостављало да ће та важна 
саобраћајница бити поседнута јачим бугарским снагама, поред којих се 
није могло неопажено провући. У претходницу је одређена Трећа 
македноска бригада, која је одмах после изласка на друм била обасута 
јаком митраљеском и минобацачком ватром. Није било друге него да се 
крене у пробој и Оперативни штаб је за Трећом македонском послао и 
Јужноморавски батаљон. Непријатељ је протеран са друма, код села 
Каваклија пређена је Крива река и без задржавања се наставило оброн-
цима Осоговских планина ка Нежилову. 

Прибравши се одпрвог изненађења, непријатељске снаге из Кавак-
лије и Одрена (делови Четрнаесте пешадијске дивизије) журе да на 
Лисцу (кота 1527) зауставе даље наступање Ударне групе. У исто време 
камионима се из Криве Паланке и Ћифте-Хана упућују, преко села 
Конопница и Мождивњак, јединице Првог и Тринаестог бугарског 
пешадијског пука према врху Косматица (кота 1574), с друге стране 
Нежилова. Али, и Оперативни штаб зна да је поседање Лисца и Кос-
матице од пресудне важности за извлачење групе из непријатељског 
обруча на Осогову, те на прву од тих доминантних тачака шаље Трећу 
македонску бригаду и Косовски батаљон, а на другу Јужноморавски 
батаљон. Они успевају да до њих стигну пре непријатеља и у тешким 
борбама - наневши му велике губитке (27 убијених војника и 
официра), иако су били изложени дејствима авијације - задрже своје 
положаје до пада мрака (Трећа македонска бригада имала је два 
погинула и једног рањеног борца, а Јужноморавски и Косовски 
батаљон по два рањена). 

Пошто се у току ноћи прикупила на једној чистини окруженој 
густим шумама, Осоговска група се спустила у раштркано село 
Кнежево, одакле се већ после поноћи кренуло даље, како би се пре 
сванућа стигло до Лопенских колиба, где је Оперативни штаб планирао 
застанак и одмор. Борцима, међутим, није било суђено да макар и мало 
предахну, јер су из више праваца уочени покрети јачих снага 
непријатеља, које су се груписале на Царевом врху (кота 2085) и 
Стришкој коси (кота 1398). Уз то, пратећи непрестано Ударну групу, из 
села Емирица наступила је бугарска коњица, док је кретање пар-
тизанске колоне све време из ваздуха надгледала непријатељска 
авијација. У таквој ситуацији, бирајући између два зла мање, Оператив-
ни штаб је наредио покрет према врху Китке (кота 1847), с правом 
процењујући да би прихватање нових исцрпљујућих борби била гора 
варијанта с несагледивим последицама. 



Повлачећи се током целог дана беспутном шумом између Царевог 
врха и Стришке косе, јединице су - иако већ на ивици снага - стигле пре 
непријатеља на Китку, чиме су још једном избегле опкољавање и могле 
на кратко да предахну у махалама села Саса, јер су их већ наредног дана 
(22. маја) очекивали нови напори и искушења на путу ка бугарској 
граници. 

Чим је свануло, наређен је покрет. На вису Ждропаница(кота 1803), 
после савлађивања великих стрмина, дат је краћи одмор. После подне 
се кренуло даље, дуж граничне линије, и већ кад се стигло надомак 
Омара (кота 1206), примећена је бугарска колона која се убрзано 
приближавала Ударној групи. Косовском батаљону је наређено да пос-
тави заседу, а Јужноморавском да буде у приправности. 

Дочекан изненадном ватром са блиског одстојања, непријатељ 
(једна чета из 49. пешадијског пука) није имао времена ни могућноссти 
да се развије у било какав борбени поредак. Уследио је јуриш и Бугари 
су се дали у паничан бег, "заборавивши" крај пута кола натоварена 
сандуцима муниције (око 10.000 метака), разним оружјем и опремом 
(четири тешка митраљеза, два лака и др.) Убијена су 32 бугарска вој-
ника и официра, два војника су заробљена, а све лично наоружање 
убијених изаробљених је заплењено. Косовски батаљон је имао једног 
погинулог и неколико рањених бораца. 

Била је то прва велика победа Осоговске групе у њеној 
противофанзиви, што ће несумљиво веома позитивно утицати на бор-
бени морал преморених бораца, осоколити их, повратити им снагу 
воље и - што се, такође, не може занемарити - снабдети их довољном 
количином муниције и повећети ватрену моћ њиховог оружја, те их и 
на тај начин оспособити за сложенија борбена дејства. 

Први пут после дужег времена - те вечери се зачула песма у 
колони. 

Најдужидан 

Прегазивши Брегалницу код села Драмче, јединице настављају 
усиљени марш и већ сутрадан (23. маја) дохватају се огранка планине 
Голак, да би на њеном врху Чавка (кота 1538) био дат одмор од неколико 
сати. Следи поновно спуштање у долину Брегалнице и улазак под 
борбом (предходница Треће македонске бригаде разбила је полицију и 
контраше)у село Разловци, где се коначно могло нешто презалогајити, 
"после 48 часова да се ништа није јело".149 



Рано ујутро, 24. маја, Ударна група напушта село с намером да на 
Обозни одмори у току дана, а да са падом мрака пређе пут Кочани -
Берово и продужи ка Плачковици. Испало је, међутим, како се ни у 
најружнијем сну није могло сањати. 

Најпре су бугарски извиђачки авиони (још у јутарњим часовима) 
открили партизанске положаје на Обозни (кота 1181), на које су се, 
затим (око девет сати пре подне), обрушили бомбардери. Највише 
жртава од напада авијације (не може се рећи изненадног) претрпео је 
батал>он Шесте јужноморавске бригаде: четри погинула и шест 
рањених бораца. Али ту није био и крај страдањима тога дана. Појава 
непријатељске авијације била је само најава пешадијских снага, што се 
врло брзо и потврдило. 

Са Голака се, попут тмурних облака, "ваљао" батаљон 49. 
пешадијског пука (јачине око 500 војника), којем је у сусрет пошла 
Трећа македонска бригада, пресрела га у заседи, разбила и одбацила на 
север, према Каламанском пољу и Царевом Селу (Делчево). Готово у 
исто време, с југа, крећући се у правцу Киселице, наступао је ојачани 
батаљон 48. пешадијског пука, чиме је намера непријатеља (овог пута 
Седамнаесте пешадијске дивизије) била докраја прозрета: натерати 
партизанске снаге између "чекића и наковња" и не дозволити им да се 
извуку док не уследи завршни ударац. Но, и друга бугарска колона, 
којој су око поднева пожурили у сусрет Јужноморавски и Косовски 
батаљон, прошла је као и прва на Обозни, премда је тактика унеколико 
била измењена. 

Непредвидивост и изненађење су вазда и били саставни део пар-
тизанског начина ратовања. 

Не дозволивши непријатељу да се на Старој кули (кота 1030) раз-
вије за борбу, Јужноморавци и Косовари су га обухватима са крила 
(први са истока, а други са запада) ухватили у "кљешта" и у силовитим 
јуришима нагнали да спас потражи у бекству ка Радовишу и Струмици, 
остављајући на бојишту бројно наоружање и технику, па и један топ 
(од 75мм, са 50 граната), из којега је одмах отворена ватра на бугарске 
војнике у повлачењу. Успех је био утолико већи што је постигнут без 
жртава. 

Настављајући гоњење непријатеља, борци трију бригада су 
прешли Малешку реку и прикупили се јужно од села Лаки, где су од 
мештана сазнали да се један бугарски батаљон (из 48. или 49. пешади-
149.Дневник Петра Денде (23. мај 1944), Оригинал у Историјском институту 
Косова и Метохије у Приштини. 



јског пука)ш у току јучерашњег дана утврдио на линији Громадна 
(кота 1338) - Струмички рид - Паруца (кота 1356). Предстојала је, 
очигледно, и трећа борба у томе дану, пре него што се продре дубље у 
"недра" Плачковице. 

Извиђачке јединице Ударне групе прве су дошле у додир са 
непријатељем. Пошто је откривен тачан распоред његових снага, било 
је јасно одакле прети највећа опасност. Но, преузак гребен Струмичког 
рида онемогућавао је развој јачих снага на главном правцу удара. Пред 
Косовским батаљоном, који је упућен на тај правац, стајао је готово 
нерешив проблем. Требало је кренути у фронтални јуриш и борбом 
прса у прса истерати Бугаре из добро утврђених бункера и ровова. Уз 
тоједан батаљон Треће македонске бригаде, који је кренуо у десни 
обухват, правцем Лаки - Картали - Паруца, није стигао на време, па се 
на јуриш пошло чим је Јужноморавски батаљон, који је ишао у леви 
обухват, према Громадни, напао бугарске положаје. 

После три узастопна јуриша и четири сата непрекидне борбе, 
непријатељ је до вечери истеран из својих утврђења и одбачен према 
Радовишу. Косовски батаљон је имао седам погинулих и 15 рањених 
бораца, Јужноморавски три погинула и четири рањена, а Трећа 
македонска бригада два погинула борца. "Да нас шума није штитила, 
наши губици били би и већи", записао је заменик команданта 
Јужноморавског батаљона Никола Пејовић.151 

Тако се завршио један од најтежих дана на маршу Осоговске групе, 
24. мај, у којем је убијено 87 непријатељских војника и официра, зароб-
љено 45, а заплењени један топ, два минобацача, девет митраљеза, 
седам пушкомитраљеза, 30 пушака, 30.000 метака, те разна војничка 
опрема, од шињела до ћебади. Ако је шума била савезник партизана, за 
бугарске војнике би се могло рећи да их је "само ноћ спасила већих 
губитака и заробљавања".152 

Задобивши веће количине бугарског оружја и муниције, јединице 
из састава Осоговске групе су могле да приступе "пренаоружавању" 
својих бораца, да закопају у земљу старе "крагујевке", италијанске и 
енглеске пушке, за које су ианако имали све мање метака, и да све више 
почињу да употребљавају заплењене пушке, митраљезе и пушко-
митраљезе, очекујући, с правом, да ће их Бугари у даљим борбама 
"снабдевати" потребном муницијом. 
150.Д. Лазић, нав. дело, стр. 380, наводи да је посреди 48. пешадијски пук; а К. 
Михајловски, нав. дело, стр. 158, да је реч о 49. пешадијском пуку; према тадашњој 
ситуацији, могуће је и једно и друго. 
151. Н. Пејовић, нав. дело (други наставак), стр. 9. 
152.И. Матовић, нав. дело, стр. 100. 
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Осим тога, разбијајући три бугарске колоие у једном дану, Ударна 
група "постиже поред материјалног и веома велики морални успех".153 

Позиције се отада из основа мењају: сад непријатељ долази у ситуацију 
да се повлачи, постаје обазривији, не срља више "главом без обзира", 
губи самопоуздање и морал. С друге стране, и код партизанских бораца 
и у народу јача поверење у сопствене снаге, отварају се перспективе 
скорог ослобођења. Не само што су разбијене непријатељске јединице 
из штипског, кочанског, радовишког и струмичког гарнизона - каже се 
у прегледу борби и покрета Шесте јужноморавске бригаде што су га 
после рата сачинили њени борци - него је "народ тога краја видео... 
организовану војску која туче бугарске окупаторе."154 

До Грчке и натраг 

Још у току ноћи, после борби на Струмичком риду и околним 
висовима, бригаде из Ударне групе су покушале да организују гоњење 
бугарских трупа, али су их густе и непроходне шуме, кроз које се 
требало пробијати по мрклом мраку, спречавале да брзо напредују, а 
онда и сасвим зауставиле. Кретање је отежевало и ношење рањеника, 
па је два сата пре поноћи покрет заустављен и дат је одмор до сванућа. 

Сутрадан ујутро (25. маја) кренуло се даље. Одмах се видело да 
тешко проходни терени, с великим успонима и низбрдицама, неће бити 
лако савладани, те да се до мрака не може стићи на Малешке планине. 
Јужноморавски батаљон, који се налазио у заштитници, открио је, уз 
то, непријатеља који је пратио партизанску колону. Непријатељ се није 
осмелио да нападне, као ни друге непријатељске трупе уочене на 
Готену, али је све то изискивало појачан опрез и успореније кретање 
читаве колоне. 

Ноћ је Ударну групу затекла код Нивичанске воденице. Без водича, 
не познајући терен, јединице се нису усудиле да по мраку наставе пут. 
Ипак, ноћ је искоришћена да се у оближњим колибама, код сељака 
сарадникаНОП-а, склоне најтежи рањеници(које ће касније наћи једна 
153.М. Апостолски, Пролећна офанзива, стр. 48. 
154.Борбе и покрети VI јужноморавске бригаде, односно VIII српске бригаде 
(записник са састанака групе бораца врањског краја за обраду материјала из НОБ-а, 
одржан 19. фебруара 1951), Архив Србије, фонд Централног комитета СК 
Србије, сећања (из фонда тадашњег Историјског архива ЦК СКС, бр. 14.025), стр. 
23. 



бугарска патрола и зверски поубијати, а њихове јатаке злостављати).155 

Следећег даиа пре подне (26. маја), крећући се гребенима 
Малешких планина, Осоговска група је била изложена артиљеријској 
ватри из рејона села Амзали. Требало је што пре прећи пут Струмица -
Берово и докопати се Ограждена, поготово што су се "у пратњи" 
развучене партизанске колоне и даље налазиле јаче непријатељске 
снаге. И док је заштитница колоне (Јужноморавски батаљон) те снаге 
држале на "пристојном" растојању, њена главнина (део Треће 
македонске бригаде потпомогнут Косовским батаљоном) растерује 
један батаљон 48. бугарског пешадијског пука с обе стране друма 
Берово - Струмица и преко косе Палазлија, где је непријатељ оставио 
знатне количине оружја и муниције, дохвата се планине Ограждена. 
Непријатељске трупе на вису Џеми-тепе, недалеко од Палазлије, нису 
ни излазиле из својих ровова, што само потврђује пређашње напомене 
о њиховој деморализацији, а тиме се, по свему судећи, може објаснити 
и "несхватљива" пасивност гонећих бугарских јединица са Готена и 
Нивичена, на које је мотрио Јужноморавски батаљон. 

Једна његова десетина ће сутрадан увече (27. маја), прешавши реку 
Струмицу, напасти караулу у селу Габране (у Бугарској) и заробити 
седам граничара. 

После краћег одмора, недуго иза поноћи, Ударна група почиње 
успон уз стрме падине Беласице ка њеном највишем врху Тумби и 
тромеђи са Бугарском и Грчком. У хладно и магловито јутро (28. маја), 
јединице избијају на тромеђу и извиђањем откривају граничне 
јединице непријатеља на котама 1683 и 1880 (шездесетак војника са 
четири митраљеза и неколико пушкомитраљеза), али којима се због 
узаног гребена Беласице (50-6о метара, највише сто) није могло прићи 
јачим сангама. Граничне посаде су, уз то, кад се подигла магла, управ-
љале артиљеријском ватром која је из Струмичког поља тукла прилазе 
бугарским рововима и бункерима на Тумби. 

Немајући другог излаза, Оперативни штаб је одлучио да само с 
једном четом (Косовског батаљона) нападне фронтално утврђене 
бугарске положаје, а да их мањим снагама заобиђе с југа (једна чета 
Јужноморавског батаљона) и севера (једна чета Другог батаљона Треће 
македонске бригаде). Чете за обухват прве су кренуле заобилазним 
путем преко врлети, набујалих потока и урвина. Њих је непријатељ, 
155. С. Стошић, Ј. Петковић, нав. дело, стр. 103; И. Матовић, нав. дело, стр. 101 (оба 
извора говоре о шест рањеника); Д. Лазић, нав.дело, стр. 382 и 387 (спомиње девет 
рањеника, прецизирајући да их је јуна те године пронашла и убила бугарска 
полиција); Зборник докумената, том VII, књ. 3, док. 142, стр. 390-391. 



међутим, иајмање очекивао. Усредсредивши сву пажњу и ватру на 
партизанске снаге које су наступале фронтално, он им је нанео немале 
губитке (два погинула, четрири тешко рањена и пет лакше рањених 
бораца Косовског батаљона), али је био изненађен нападом с бокова и 
с леђа (један борац Треће македонске бригаде је погинуо, а један из 
Јужноморавског батаљона рањен), те је после вишечасовне борбе пр-
отеран с положаја (остављајући на бојном пољу 29 убијених и пет 
заробљених војника и официра, два митраљеза, 33 пушке, 5000 метака и 
ДР)-

Пут за Егејску Македонију тиме је био отворен и већ у току истог 
поподнева, спуштајући се другом страном планине Беласице, стрмом и 
беспутном као и оном којом су се пењале, јединице Осоговске групе 
стижу на грчку територију. У селу Палмишу, међутим, уместо грчких 
партизана, дочекују их припадници реакционарних оружаних фор-
мација (тзв. пауције, зервасовци, пауковци), који нису имали храбрости 
да се отворено супроставе југословенским партизанима, али су их 
напали из заседе на изласку из села, кад је пао мрак, а потом се 
разбежали, не сачекавши да се партизанска заштитница развије за 
борбу. 

Уморни и гладни, а још више разочарани, борци Осоговске групе 
настављају пут ка планини Круши, с надом да ће тамо наићи на грчке 
партизане. 

Ипак, налазећи оправдање за невоље које су их снашле већ на 
првом кораку у Грчкој, Никола Пејовић је тог дана написао у својим 
белешкама: "Уколико су ови сељаци и имали хране, нису је смели дати 
због репресалија".15" 

Слика се унеколико мења сутрадан и прекосутра. Прешавши друм 
и пругу Кукуш - Петрич, Ударна група се одмара у селу Карамахмудли, 
подно Круше, где од мештана, сиромашних досељеника из Мале Азије, 
добија храну, али који нису могли сакрити свој страх од окупатора и 
квислинга. "Народ одушевљен", пише Петар Денда у свом дневнику и 
додаје да је - "бојазан од реакције"157; док ће Владимир Вујовић 
забележити: "Народ нас радо прима, дају храну, али се плаше пауковаца 
и Немаца".158 

После подне другог дана (30. маја), међутим, појавили су се и -
Бугари. 
156.Н. Пејовић, нав. дело (наставак фељтона), "Четврти јул", 3. IX1985, стр. 8. 
157,Дневник П. Денде (29. мај 1944). 
158 Дневник В. Вујовића (29. мај 1944.). 



Најпре је осигурање према Кукушу приметило већу колону 
коњаника, из које се издвојила мања група и упутила ка селу у којем 
су били југословенски партизани. Група је одмах нападнута, њен вођа 
заробљен, а он, потом, открио намере непријатеља: коњица је само 
предходница јачих снага кукушког гарнизона (делови бугарског 21. 
пешадијског пука, немачке јединице и "пауције") које су се из више 
праваца кретале према Карамахмудли. 

Како је положај села - због близине главног пута за Солун и неких 
других околности (као, на пример, и због тога што се сазнало да се у 
селима крај Дорјанског језера, такође, налазе бугарске трупе, а и да су 
сви оближњи гарнизони обавештени о присуству партизанских снага, 
па је претила опасност од опкољавања ) - био увелико непогодан за 
прихватање борбе и успешну организацију дуготрајне одбране, 
одлучено је да се напусти село и заузму положаји на планини Круши. 
Према Кукушу је постављен Косовски батаљон, а у правцу села Сур-
лова један батаљон Треће македонске бригаде, док је Јужноморавски 
батаљон са преостлим деловима македонске бригаде био у резерви. Но, 
чим су прва два батаљона разбила нападача и одбацила га на полазне 
положаје, снаге из резерве су упућене гребеном планине Круше на 
северозапад, у правцу села Попово, како би обезбедиле извлачење 
Ударне групе ка Дорјанском језеру. Непријатељ је потучен и на том 
правцу - једна његова чета је потпуно уништена, а остали његови 
делови су се спасли, захваљујући мраку који се спустио. 

Била је то прва победа Осоговске групе у Егејској Македонији 
(Трећа македонска бригада је имала два погинула,Косовски батаљон 
једног рањеног борца, док је Јужноморавски батаљон прошао без 
губитака; непријатељ је имао неупоредиво веће губитке: 33 убијена 
војника и официра, уз шест заробљених војника и два заплењена 
митраљеза, 14 пушака и око 12.000 метака), али и озбиљно упозорење 
да јој нема дужег опстанка на том подручју, а поготово могућности да 
се дође у додир са грчким покретом отпора и његовим снагама. Под 
налетом немачко-бугарске офанзиве, наиме, како се тадасазнало, грчки 
партизани су били присиљени да се пребаце на десну обалу Вардара, па 
ни југословенским партизанима није преостало друго него да 
покушају да се врате у Вардарску Македонију и на њеној слободној 
територији потраже мало одмора, хране, одеће и обуће, попуну у 
наоружању и муницији, смештај рањеника итд. 

Ујутро 31. маја, пошто је усиљеним маршем још једном прешла 
пругу и друм Солун - Петрич, Ударна група је стигла у село Ехатли, 
смештено на јужним падинама Бе ласице, непосредно уз границу. Ни тај 
последњи мајски дан, леп и сунчан, прави пролећни, није прошао без 
борбе. 

Чекајући у једној шуми изнад села да падне мрак, како би прешли 



границу, борци су се у сеновитом хладу столетних крошњи толико 
опустили и заборавили да је мало недостајало да буду изненађени од 
бугарских јединица из ђевђелијског гарнизона, које су запоселе 
гранични сектор изнад села Николића. Једна извиђачка група успела 
је да се неопажено приближи партизанском логору и заспе га ватром 
из стрељачког наоружања. Захваљујући само чињеници што нису биле 
посреди јаче непријатељске снаге, препад је брзо и лако одбијен. 
Делови Јужноморавског батаљона и Треће македонске бригаде 
протерали су непријатеља натраг у село Николић. 

Више није било разлога да се чека ноћ за прелазак границе, јер су 
положаји Осоговске групе били откривени, па је одлучено да се без 
одлагања нападну пограничне страже код врха Караташа и отвори 
пролаз према селу Костурина. На главном правцу напада наступали су 
Косовски батаљон и један батаљон Треће македонске бригаде (мада су 
од губитака забележена само четири рањена борца из Јужномораског 
батаљона) и успели да постигну изненађење равно оном којим су, код 
села Ехатли, бугарске извиђачке јединице изненадиле партизански 
логор, али које се у овоме другом случају показује утолико несхват-
љивије што су бугарски граничари сад већ морали знати за присуство 
јачих партизанских снага у близини (те су и своју несмотреност 
платили већим губицима: 37 њихових војника је убијено, а два су 
заробљена). 

Без задржавања, Ударна група је у току ноћи, с Јужноморавским 
батаљоном у претходници, наставила пут, журећи да се до зоре пребаци 
преко саобраћајнице Ђевђелија - Струмица и примакне Вардару. 

Вардар мења планове 

Сва настојања да се у току ноћи, која је делила мај од јуна 1944, 
стигне до пута између Ђевђелије и Струмице и дохвати планинских 
огранака Плавуша, као "одскочна даска" за Градешку и Конечку плани-
ну, упркос великим напорима који су уложени, нису уродила плодом. 
Једноставно - постојале су неке границе издржљивости преко којих се, 
и поред најбоље воље, нијемогло прећи. Запис из уморне колоне о томе 
ће најбоље посведочити: "Борци су у ходу спавали, а многи су из-
лазили из колоне и настојали да у неком грму одремају, без обзира на 
опасности и последице које су их очекивале ако изгубе везу са својима. 
Они најиздржљивији ишли су од једног до другог, будили их и терали 
да иду у колону".159 



Ипак, може ли то бити оправдање за оно што се потом догодило? 
А десило се - да патрола предходнице (тј. Јужноморавског батаљона), у 
свануће 1. јуна, надомак села Костурино, упадне право у руке 
непријатеља! Додуше, наћи ће се у литератури како су ту "четири 
Јужноморавца из челне патроле заувек нестала без трага и гласа",160 али 
то је, очевидно, само други начин да се саопшти горка истина: "Патрола 
је била заробљена".161Све недоумице, чини се, разрешава дневник 
Владимира Вујовића, који за "нестале" борце каже да су "заробљени", с 
тим што наводи да је реч о два "нестала (заробљена)" друга, а да су два 
рањена.1"2 

Но, кад се већ и то догодило - није морало и оно што је затим 
уследило. Тренутак неодлучности и несналажења, наиме, био је 
довољан да се пропусти права прилика за напад на непријатеља (два 
батаљона из 48. пешадијског пука), који је, такође, био затечен и 
неспреман за борбу (тек се постројавао пред сеоском школом), па је у 
паници и нереду стао да измиче кроз њиве и поља западно од села. Иако 
је - како тврди начелник штаба заједничког руководства Јужно-
моравског и Косовског батаљона - јављено Оперативном штабу да је 
"школа пуна Бугара", није наређен напад на школу, већ су оба батаљона 
изашла на брежуљак источно од села и одатле, кад им се придружила 
и Трећа македонска бригада, отворила ватру из митраљеза и 
минобацача на распршене гомиле бугарских војника.163 

Командант Оперативног штаба, међутим, износи друкчију "вер-
зију" истих збивања:"Како непријатељ код села Костурино није био 
развијен за борбу, наређено је батаљонима у претходници да одмах 
изврше јуриш, међутим, једним неспоразумом и неправилним 
преношењем наређења за јуриш, оба батаљона из претходнице, без да је 
отпочела борба, окрећу се назад и почињу да се повлаче ка Бејарму -
тепе. ,м. Слично пише и политички руководилац Треће македонске 
бригаде: "Уместо да изврши изненадни напад на постројене бугарске 
јединице, претходница се, уочивши непријатеља, повукла према глав-
нини.1"5 

Најпосле, потребно је изнети и оно што су јужноморавски борци 
написали у историјату своје бригаде: "Настала је забуна, јер се непри-
јатељ није очекивао." 66 Тиме је, зацело, све речено. 
160.И. Матовић, нав. дело, стр. 104. 
161.Д. Лазић, нав.дело, стр. 384. 
162.Дневник В. Вујовића (1. јун 1944). 
163.Д. Лазић, нав. дело, стр. 385. 
164.М. Апостолски, Пролећна офанзива, стр. 56. 
165.К. Михајловски, нав. дело, стр. 179. 
166.Борбе и покрети VI бригаде, стр. 26. 
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Прикупивши се на вису Бејарму-тепе (кота 710), одакле се имао 
добар преглед околине, Осоговска група је могла само да зажали за 
пропуштеном приликом - не само да без жртава пређе опасну саобраћај-
ницу, него и да нанесе непријатељу осетније губитке од којих се он 
задуго не би опоравио. Овако, предстојале су нове борбе у том дану, с 
неизвесним завршетком, поготово што су се раштркани делови 
бугарских трупа почели окупљати и враћати у село Костурино, а 
дивизион бугарске артиљерије, који се налазио јужно од села, на вису 
Голошац (кота 617), "напипао" партизанске положаје и засуо их ватром 
из својих оруђа. Даље задржавање на том месту више није било могуће, 
као што се и видело да се увелико закаснило за напад на Костурино, па 
је преостало још једино да се што пре покуша пробој пет-шест 
километара северније, између Летњег врха (кота 762) и села Три Воде. 

И док је Јужноморавски батаљон остављен да штити одступницу 
на пређашњим положајима (Бејарму-тепе, Дујница, Орманли), а 
Косовски батаљон послат да код Три Воде обезбеди прелаз преко друма 
Струмица - Валандово, Трећа македонска бригада хита да пре 
непријатеља избије на Летњи врх, што јој и полази за руком, чиме су 
све доминантне тачке на том простору дошле у посед Ударне групе - и 
борба код Костурине је, практично, била решена. 

Почео је прелазак друма. Батаљони су се смењивали као претход-
ница, заштитница и побочница, све док и последњи борац није прешао 
на Василицу и даље, западно од села Попчево. Главнину колоне 
неколико пута су у бришућем лету надлетали бугарски авиони, 
митраљирајући је и бомбардујући, а у једном тренутку се из правца 
Струмице појавио конвој од 11 камиона, који су постали лак плен 
партизана. Возила су уништена (поливена бензином, па запаљена, 
пошто су поскидани толико жељени акумулатори), а возачи зароб-
љени (од којих се сазнало да су упућени у ђевђелијски гарнизон ради 
довлачења појачања). 

Тако је тек предвече, после више од десет сати непрекидних борби, 
окончан прелазак саобраћајнице Ђевђелија - Струмица, с богатим 
пленом (поред акумулатора, заплењено је 25.000 метака и други 
материријали) и с болним искуством (јутрошњи пропуст да се на време 
крене у јуриш на неприпремљеног непријатеља довео је, осим већ 
споменутих жртава из Јужноморавског батаљона, и до нових губитака: 
два погинула борца из Треће македонске бригаде и два рањена из 
Косовског батаљона и једног рањеног бугарског партизана). Дванаест 
бугарских војника је том приликом заробљено, а претпоставља се да је 
убијено више од тридесет. 



Следећих дана, поход партизанске колоне преко Градешке и 
Конечке планине, све до Вардара, може се пратити и кроз 
непријатељска документа. Тако се, рецимо, у извештају радовишког 
среског управитеља Министарству унутрашњих послова Бугарске, из 
тог времена, налази: "Другог јуна једна група у јачини 6-700 илегалапа, 
коју су гониле војне јединице, прешла јепреко мога среза у правцу села 
Рич - Белотино, Струмички срез, те је ушла у село Доњи Липик, 
Кончевска општина. Тамо је стигла у 3 часа после поноћи и пошто је 
узеларезервне хране и четири коња, пошлаје у правцу Конче планине, 
а одатле да пређе Вардар и да се пребаци на планину Кожуф."167 

Отуда и не чуди што покушај да се, у ноћи између 3. и 4. јуна, пређе 
Вардар, те заједно са Другом македонском бригадом наставе дејства на 
Кожуфу и у Тиквешу, није успео. Мост у селу Градецу био је запосед-
нут и добро утврђен, скела се у близини није могла наћи, а надошла 
река још мање прегазити, па је одлучено да се одустане од пребацивања 
у западну Македонију, већ да се преко Плачковице и Осогова врати на 
кумановско-врањско подручје. Али, то је већ знао и срески управитељ 
Радовиша и јавио да "велика група, која је водила борбу са војним 
одредима који су је гонили, а која није могла да пређе реку Вардар код 
села Градец, поново се вратила у правцу севера, и пролазећи поред села 
Горњи и Доњи Липовик, Папавница и између села Дукатино и 
Радичево, пошла је у правцу Готен планине".168 

Петог јуна, на путу за планину Готен, Ударна група је после 
маршевања целе ноћи застала у Селу Кушкулија, настањено 
сиромашним турским живљем, који је дочекао уморне и изгладнеле 
партизане и изнео пред њих све што је имао од хране. Но, одмор у том 
селу, недалеко од Радовиша, није могао потрајати дуже од неколико 
сати, јер су већ у раним послеподневним часовима примећене две 
колоне непријатеља, јачине око 600 људи (делови 48. или 49 
пешадијског пука),169 које су се испресецаним, голим и неприс-
тупачним планинским гребенима споро кретале из правца Струмице, 
но које су биле подржане минобацачком ватром из оруђа распоређених 
између колона.Њих су на положајима јужно од села сачекали 
Јужноморавци и Косовари, зауставили их, а потом, касније поподне, 
прешли у противнапад и натерали их на повлачење. Два борца 
Јужноморавског батаљона су погинула (један од њих је био партијски 
167.Зборник докумената, том VII, књ. 3, док. 142, стр. 390. 
Ш.Исто. 



руководилац батаљона Велибор Стајић Станко), а два рањена. "На 
заравни косе око Станковог тела", сећају се његови саборци, "на прос-
тору од око 10-15 метара квадратних, није могло да се прође од мртвих 
бугарских војника и официра. Тако смо успели да сачувамо наше 
погинуле другове."170 

Уто су се, западно од села, из правца који води од Подареша, 
појавиле нове снаге непријатеља (делови истог пука,али из Радовиша), 
с очигледном намером да заузму Аци-чуку (кота 1299), одакле се имао 
преглед над свим положајима око села Кушкули, што би Ударну групу 
довело у незавидну ситуацију, јер би јој била пресечена одступница ка 
Готену. Тамо је, стога, одмах упућен један батаљон Треће македонске 
бригаде (тек тада је постало јасно да је тај правац неоправдано био 
"потцењен",171 односно, "у овој борби занемарено је да се благовремено 
поседне јачим снагама врх 1299",172 који је тешком муком, водећи жес-
токе борбе у којима је "фамозна" чука неколико пута прелазила из руку 
у руке, успео да се одржи на њој (имао је два погинула и три рањена 
борца), док се главнина Ударне групе није пробила на Готен, а то је већ 
било под окриљем ноћи. 

Непријатељски губици у протеклом дану били су много већи (35 
убијених војника и официра), а заплењена је и знатна количина оружја 
и муниције. 

И док полицијска управа из Радовиша извештава, 
сутрадан,надлежну управу у Скопљу како "ове ноћи, око 1ч., шумци су 
покушали да се извуку, али војне јединице, које су их опколиле, нису 
им дале могућност за то";173 показује се да је малопре споменути 
радовишки срески управитељ боље обавештен, јер он пише да се иста 
група "извукла из обруча војске" и да је "отишла у Плачковицу 
планину", а зна да је и тамо, на Плачковици, та група" дошла у сукоб с 
војском, па ипак је успела да се извуче и да пређе реку Брегалницу и 
поред гоњења од стране војске".171 

169.Д. Лазић, нав. дело, стр. 386, и К. Михајловски, нав. дело, стр. 188-189, говоре о 
48. пешадијском пуку; док М. Митровић, Борбена историја VI бригаде, стр. 126, 
позивајући се на једно обавештење Маре Нацеве, члана ЦК КП Македоније, од 9. 
јула 1944, о борбама против бугарских трупа у пролећној офанзиви (Зборник 
докумената, том VII, књ. 3, док. 89, стр. 262), наводи да је то био 49. пешадијски пук; 
исто се тврди и у извештају Главног штаба Македоније Врховном штабу НОВ и ПОЈ 
од 25. јуна 1944(Преглед Народноослободилачкогратау Македонији, стр. 84). 

170. Градимир Николић, Тиха заклетва над мртвим телом заменика комесара, у нав. 
делу "Сурдулица у НОБ", књ. 1, стр.347. 
171.К. Михајловски, нав. дело, стр. 188; Д. Лазић, нав. дело, стр. 386. 



Кобни прелазак Брегалнице 

Пре него што је прешла реку Брегалницу, међутим, Осоговска 
група је провела неколико дана у селима на Плачковици (Смиљанци, 
Ново Село, Шипковица) и у њима организовала народне зборове, на 
којима су мештани изабрали народноослободилачке одборе. Савезни-
чка војна мисија, која се све време кретала уз Осоговску групу, успела 
је, захваљујући заплењеним акумулаторима, да успостави радио-везу 
са својом базом у Каиру и уговори транспорт оружја, муниције, хране, 
одеће и обуће. Због лоших временских услова (магла и киша), први 
покушај савезничких авиона да, у ноћи између 5. и 6. јуна 1944, спусте 
предвиђени терет на врх Готена (кота 1421) није уродио плодом, али је 
већ следеће ноћи иста "операција" успешно изведена на месту Асанли 
(кота 1550), што је оставило веома снажан утисак на житеље околних 
села и заселака; као што је, у исто време, још више морално "дотукло" 
бугарску војску која је непрестано била за петама партизана (па тако 
доспела и у прилику да понеку залуталу "пошиљку с неба" покупи 
успут и увери се да НОВЈ није сама, да има подршку савезника). 

Деветог јуна после подне, налазећи се између Влашких колиба и 
Туртела (кота Тб07), Оперативни штаб је успоставио везу са Врховним 
штабом НОВ и ПО Ј и дознао, између осталог, да је Шеста ју жноморавска 
бригада преименована у Осму српску бригаду и ушла у састав Друге 
српске дивизије, те да је командант Прве косовске бригаде Милан Зечар 
Обрен постављен за команданта Четврте српске дивизије и да је потреб-
но да што пре крене за јужну Србију како би примио команду над 
дивизијом.175 

Прелаз преко Брегалнице, у ноћи која је долазила, прекинуће 
ратни и животни пут команданта Прве косовске бригаде, који је тада 
стајао и на челу оперативног руководства Јужноморавског и 
Косовског батаљона, пре него што је стигао да преузме команду над 
додељеном му дивизијом. 

Налазећи се у претходници Ударне групе, непосредно испред 
Јужномораваца, Косовари су око поноћи прегазили Брегалницу и на 
око пола километра западно од села Мојинци, надомак пута Кочани -
Штип, улетели у бугарску заседу коју су поставили делови батаљона 
управо пристиглог из Кочана (тридесетак војника са два митраљеза). 
172.М.Апостолски, Пролећна офанзива, стр. 60. 
ПЗ.Зборник докумената, том VII, кн>. 3, док. 136, стр. 378. 
174.Исго, док. 142, стр. 390. 



Расквашена пирннчана поља нису пружала никакве могућности да се 
залегне и прихвати друкчија борба него да се крене у јуриш право на 
непријатељске цеви и бајонете. Пала је команда: "Косовци лево, 
Јужноморавци десно!"176 - и "у року 10 минута ликвидирана је заседа"177 

(убијена су 23 бугарска војника, а три заробљена; заплењени су један 
митраљез, један пушкомитраљез, 16 пушака и 2.000 метака), али је пред 
њом остао да лежи командант Милан Зечар Обрен. Погинула су још два 
борца Косовског батаљона и један борац из Треће македонске бригаде. 

Десетог јуна Милан Зечар је, уз све војничке почасти, сахрањен у 
дворишту манастира Свети Пантелеј. После сахране је пред стројем 
бораца прочитана депеша упућена Врховном штабу НОВ и ПОЈ, у којој 
се предлаже да се Милану Зечару Обрену, земљораднику са Косова, 
команданту Прве косовске бригаде, додели назив народног хероја, јер 
је "у свим борбама, а нарочито у току непријатељске офанзиве и наше 
контраофанзиве, показао пример храбрости, јуначки је погинуо при 
пробоју непријатељске заседе на Брегалници код Кочана"178 (за народ-
ног хероја Југославије проглашен је 5. јула 1951).179 

Дохвативши се, после дуже времена, поново Осоговских планина, 
остављајући на Плачковици као заштитницу и као жариште даљег 
разгарања борбе Плачковички НОП одред, Осоговска група је дан и ноћ 
провела код Влашких колиба и засеока Пониква. И док је Косовски 
батаљон држао обезбеђење према северозападу, насупрот Лопену (кота 
1482) и Царевом врху (кота 2085), а један батаљон Треће македонске 
бригаде према југу, код Синковице (кота 1545), непријатељ се изненада, 
11. јуна пре подне (око девет часова), појавио из правца Злетова, 
југозападно од Поникве, и преко села Ратковица избио на косу изнад 
Влашких колиба (кота 1595). Био је то бугарски батаљон из Првог 
армијског пука, јачине 400-500 војника, који се одмах развио у борбени 
поредак, запретивши не само јединицама код Влашких колиба (Јужно-
моравски батаљон и преостали делови Треће македонске бригаде), него 
и снагама на обезбеђењу код Синковице, које би - у случају да им се не-
175.Д. Лазић, нав. дело, стр. 388; уз напомену да исти датум успосстављања везе са 
Врховним штабом узима и К. Михајловски, нав. дело, стр. 189; да С. Стошић, Ј. 
Петковић, нав. дело, стр. 111, наводе да је то било дан раније; а из тих и других 
извора (Борбе и покрети VI бригаде, стр.27; М. Митровић, Борбена историја VI 
бригаде, стр. 126; И. Матовић, нав. дело, стр.106-107) може се видети да то није 
било прво "контактирање" с Врховним штабом откако се дошло до акумулатора, 
те да се тим путем сазнало и за неуспели немачки десант на Дрвар, за борбе у 
Јабланици и Пустој реци итд, 
176.Д. Лазић, нав. дело, стр.389. 
177.Дневник П. Денде (10. јун 1944). 



пријатељ појави иза леђа - остале одсечеие од главнине. То је и био 
разлог што су Јужноморавци и Македонци, иако у неповољнијем 
положају, кренули у јуриш да по сваку цену збаце непријатеља са 
доминантне косе. Први њихов напад је одбијен. Други, такође. Брисани 
простор, који је требало прећи до непријатеља што се већ почео 
укопавати, отежавао је ионако тешку ситуацију у којој су се налазили 
нападачи. Због тога је Косовском батаљону наређено да пошаље у 
помоћ две своје чете, које су се, са пушкомитраљесцима на челу, 
неопажено приближиле левом боку бугарских снага и у повољном 
тренутку отвориле јаку ватру, што је довело до праве пометње у 
редовима непријатеља. Поновном јуришу, који је затим уследио садве 
стране, успаничени Бугари више нису могли одолети. Напустили су 
положаје, остављајући на њима читаву комору и тешко наоружање, 
протерани све до Злетовске реке. 

У исто време (а то је било већ око два сата после подне), наишла је 
с југа, из правца Кочана, друга бугарска колона (један батаљон из 
састава 49. пешадијског пука), коју су у заседи на (коти 1431), недалеко 
од Синковице, сачекали заштитни делови македонске бригаде и до 
ногу потукли, гонећи разбијене остатке непријатеља према селу Пан-
телеј. И тај бугарски батаљон је набојишту оставио своју комору и већу 
количину наоружања. 

Тог дана, у обема борбама, убијено је више од 80 бугарских војника 
и официра, заробљен 21 војник, а заплењено пет минобацача, десет 
митраљеза, четири пушкомитраљеза, 52 пушке, 120 мина, 25.000 метака 
и др.180 Погинуо је један борац из Треће македонске бригаде (тешко 
рањена партизанка, заправо подлегла је ранама који час касније), а 
Владимир Вујовић, који је после смрти Милана Зечара преузео коман-
довање заједничким руководством за Јужноморавски и Косовски 
батаљон, износи у свом дневнику- "наши су имали 8 мртвих и 9 

181 • • рањених , али се не види из КОЈИХ су Јединица. 
Сутрадан су Ударну групу, која је намеравала да пређе Осоговску 

планину и преко друма Ђујешево - Крива Паланка пребаци се на 
Козјачки масив, дочекале непријатељске снаге на Царевом врху (Сул-
тан-тепе). Били су то делови 52. пешадијског пука (јачине око 200 
војника), који су као претходницу истурили један вод према Лопену, не 
знајући да се тамо налазе јаче партизанске снаге. Бугарске војнике су 
на Ретким букама (кота 1781), три-четири километара од Лопена, прес-
178.Војни архив, кут. 234, бр. рег. 4-12/1. 
179.Народни хероји Југославије, Партизанска књига, Народна књига, Побједа, 
Београд, 1982, књ. 2, стр. 367. 



рели Јужноморавски и Косовски батаљон (поједини извори том 
приликом дају "примат" првом,182 а поједини другом батаљону183, раз-
били и у незадрживом налету, потом, овладали Царевим врхом. 
Непријатељу су још једном нанети велики губици (30 убијених и 24 
заробљена војника и официра; заплењени један минобацач, четири 
митраљеза, три пушкомитраљеза, 20 пушака, 7.000 метака и др.), уз 
сопствене жртве од једног погинулог борца Косовског батаљона. 

За Осоговску групу тиме су створени услови да се "растане" од 
Осоговских планина - али сада напуштајући их у супротном правцу. 

Пчињски батаљон 

Међу заплењеним материјалом из последње борбе нашласе и једна 
заповест команданта Пете бугарске армије, из које су се могли видети 
тачан распоред и јачина бугарских јединица око Осогова (Први ар-
мијски пук, по један батаљон Тринаестог и 54. пешадијског пука, те 
делови 52. и 53. пука), нарочито у долини Криве реке и код Ђујешева и 
Страцина, што је Ударној групи омогућило да без потешкоћа, у ноћи 
између 12. и 13. јуна 1944, приђе бугарској граници и у току следеће 
ноћи пређе саобраћајницу Крива Паланка - Ћустендил, недалеко од 
карауле Деве Бајир, коју је напала и уништила једна чета Косовског 
батаљона (као претходница Ударне групе). Један борац 
Јужноморавског батаљона (који се налазио на зачељу колоне) зароб-
љен је од граничара који су пристигли у помоћ нападнутој караули (и 
доцније стрељан). 

Четрнаестог јуна Осоговска група је разбила полицијску посаду у 
180.Зборник докумената, том VII, кн>. 3, док. 89, стр.262; с напоменом да се подаци 
о непријатељским губицима из тог документа (обавештење Маре Нацеве од 9. јула 
1944. о борбама против бутарских трупа у времену од 20. маја до 20. јуна 1944), који 
је досад узиман као основни извор, овога пута знатно разликују од неких других 
извора, у којима се број убијених бугарских војника и официра креће од "преко50" 
(Дневник В. Вујовића) и "око 140" (Борбе и покрети VI бригаде, стр. 29) до чак 168 
(Дневник П. Денде; Н. Пејовић, нав. дело, четврти наставак фељтона, "Четврти 
јул", 10. IX 1985, стр.10). 
181. Дневник В. Вујовића(11. јун 1944). 
182.М. Апостолски, Пролећна офанзива, стр. 66; Ж. Николић, 22. дивизија, стр.133; 
М. Митровић, Порбена историја VI бригадс, стр.128. 
183.К. Михајловски, нав. дело, стр. 214; Д. Лазић, нав. дело, стр. 391; Дневник С. 
Јаворине; с напоменом да и В. Вујовић у свом Дневнику истиче да се Косовски 
батаљон "својом вештином и издржљивошћу одликовао нарочито" утим борбама. 



Жеравину, наредне ноћи стигла у село Пролесје, а ујутро ("... Освануо 
је 15. јун, први леп и сунчан дан на нашој слободној територији...")184 

изашла у шуме на Чупином брду, где је претходница (овога пута Шеста 
јужноморавска бригада) открила јаке и добро утврђене бугарске снаге 
(ојачани батаљон Првог армијског пука, јачине око хиљаду људи), које 
су у свом борбеном распореду имале батерију топова од 75мм, чету 
минобацача од 82 мм и митраљеску чету. Морало се брзо дејствовати и 
Оперативни штаб је, не часећи ни часа, распоредио своје снаге тако што 
је фронтално према непријатељу, на коту 1703, поставио Косовски 
батаљон; десно од њега, на коту 1532, Јужноморавски батаљон; а лево, 
код села Луке, Трећи батаљон Треће македонске бригаде; док је њен 
Други батаљон одређен као осигурање према Белим водама (са две 
чете), односно као резерва (са једном четом). "Тежиште напада било је 
на крилним батаљонима, а централни батаљон требало је што више 
везивати непријатеља", истиче командант Оперативног штаба,185 што 
је понеке ауторе навело да крилне батаљоне "прогласе" за оне који су 
нападали фронтално (било да је посреди Јужноморавски батаљон,186 

било Трећи батаљон Треће македонске бригаде18 - и то је онда у 
литератури довело до више различитих интерпретација борби на 
Чупином брду. Донекле је цела ствар могла бити "искомпликована" и 
чињеницом да је Косовски батаљон, пошто је "активном одбраном везао 
за себе јаке непријатељске снаге"188, оставио на врху Чупиног брда 
(кота 1703) само једну своју десетину, а преосталим јединицама кренуо 
у ближи обухват према непријатељској артиљерији, на коти 1552, тј. са 
исте стране одакле је ширим обухватом нападао Јужноморавски 
батаљон. Тиме су чете Косовара изненадиле бугарске артиљерце и 
преотели им топове, пре него што су они стигли да их употребе. Ус-
ледили су истовремени јуриши крилних батаљона, развила се борба 
прса у прса (која је трајала око 3 сата) и непријатељ је натеран да 
одступи према Кривој Паланци, "испраћен" плотунима из сопствених 
топова, чије су цеви партизански борци, одмах после заплене, окренули 
ка бугарским положајима. 

Поред два брдска топа и мноштво граната, Бугари су на својим 
положајима оставили и два минобацача, девет митраљеза, седам 
пушкомитраљезац, 44 пушке, 18.000 метака, па чак и три телефона и 
десет километара кабла, што само сведочи о њиховој превеликој журби 
дасе "извуку из пакла"189. Према претрпљеним губицима (130 убијених 
и 22 заробљена бугарска војника и официра), био је то један од најтежих 
пораза непријатеља у његовој пролећној офанзиви, која се 
приближавала свом "неславном" крају. 



Али, иемале жртве пале су и из редова Народноослободилачке 
војске: погинула су тројица бораца Јужноморавског батаљона (међу 
којима и њен политички и омладински руководилац Божидар 
Ђорђевић Бошко), тројица из Косовског батаљона и један из Треће 
македонске бригаде, док је укупно десет бораца рањено. 

Следећа два дана протекла су без борбе, али не и трећи. Претходно 
су се, међутим, десили неки врло значајни догађаји. 

Најпре су се, 16. јуна 1944, за време биваковања Ударне групе у 
шумама покрај села Сурлице, Јужноморавском батаљону прикључили 
борци заостали на том истом терену месец дана раније. Наиме, недуго 
после одласка Осоговске групе за источну Македонију, Душан Девецић 
Жика, Члан Окружног комитета КПЈ за Врање, образовао је у Доњем 
Стајовцу, у махали Ваљавица, команду места од 16 бораца, чији је 
првенствени задатак био да окупља расуте јужноморавске борце после 
осипања њихове бригаде. "У првих десет дана", сећа се Душан Девецић, 
"ми смо открили да је један велики број бораца остао из VIII бригаде да 
се крије око својих кућа. То су, углавном, били људи из Стајовца, 
Голочевца и Новог Глога А ови су, опет, били повезани са борцима из 
радовничких села и махала. Успели смо један број да окупимо и 
створимо групе, што је било од значаја за наш даљи рад".190 

И доиста, није дуго потрајало и - већ 8. јуна те године, у селу Црној 
Реци, у махали Цветановци - основан је од прикупљених бораца (око 
150) Пчињски партизански батаљон (спомиње се и као одред) с коман-
дантом Стаменом Вучковићем Вељком, његовим замеником Владимир-
ом Аризановићем Вељком, политичким комесаром Петром Прокићем 
Пером и његовим помоћником Николом Накићем. Батаљон се 13. јуна 
сукобио са бугарском полицијом у селу Назарици (једног полицајца 
заробио, три убио), а онда је планирао да нападне полицијску станицу 
у селу Бистар - кад: "Средином јуна 1944. године у Пчињи смо чули, са 
југоисточне границе наше слободне територије, ка Чупином брду, 
топовску паљбу и кратку борбу. То је код нас изазвало велико одушев-
љење и радост. Био је то поздрав наших бригада, које су се враћале са 
185.М. Апостолски, Пролећна офанзива, стр. 67. 
186.М. Митровић, Борбена историја VI бригаде, стр. 133; И. Матовић, нав. дело, стр. 
114. 
187.К. Михајловски, нав. дело, стр. 218. 
188.Д. Лазић, нав. дело, стр. 392. 
189.К. Михајловски, нав, дело, стр. 220. 
190.Д.Девеџић, нав. дело, стр. 181. 



победоносног марша кроз источну Македонију до Грчке и назад'\''" 
Напад на бистарску полицију је одгођен, а Пчињски партизански 

батал>он - сада као део Осоговске групе - прелази реку Пчињу и 17. јуна 
размешта се у околини Новог Глога. 

А, већ сутрадан, налазећи се на потезу Коћура - Нови Глог - Петрова 
гора, Осоговска група је постала јача још за два батаљона, јер су јој се 
вратили, после месец дана деловања на Козјаку и Рујну (напади на 
непријатељске јединице, одбрана села, зборовање са народом и сл.), 
Први батаљон Треће македонске бригаде и Трећи батаљон Прве 
косовске бригаде (који су, ради обједињавања дејстава и акција, имали 
заједнички штаб са Кумановским НОП одредом). Но, тада су већ уочене 
и знатне непријатељске снаге на свим истакнутим положајима у 
троуглу Пчиња - Козјак - Бесна кобила, које су се спремале за последњи 
(и очајнички) покушај да преокрену ситуацију на том простору у своју 
корист. Покрети њихових трупа, стога, будно су праћени како би се 
предухитрило свако изненађење. 

Истог дана пре подне, наиме, делови Прве косовске и Треће 
македонске бригаде сачекали су у заседи код Новог Глога једну 
непријатељску комору са пратећом четом (35 убијених и 52 заробљена 
бугарска војника; заплењена два митраљеза, пет пушкомитраљеза, 50 
пушака, шест кола и 12 коња); а после подне, на Грамади (кота 1451), 
Пчињски батаљон са једном четом Треће македонске бригаде потукао 
је у блиској борби бугарску колону од 200 војника (делови 52. 
пешадијског пука), која је камионима из Светог Илије пошла у помоћ 
нападнутој комори код Новог Глога (убијено је 16 бугарских војника, 
заплењено десет пушака и др.). Гонећи непријатеља све до утврђеног 
гарнизона у Светом Илији, на челу својих бораца, пао је командант 
Пчињског батаљона Стамен Вучковић. 

"Кад смо стигли да Светог Илије", пише Душан Девецић Жика, 
који је био до последњег тренутка уз погинулог команданта, "нисмо 
хтели да станемо. Рачунали смо да ћемо Бугаре истерати и из њихових 
утврђења. Међутим, нашасе рачуница ноказала погрешном. Дочекани 
смо снажном и прецизном ватром минобацача и пушкомитраљеза. 
Били смо приморани дастанемо у врло неповољном положају и лежећи 
да потражимо заклоне..."Али заклона није било. "...Баш у тренутку кад 
је требало да устанемо и потрчимо", завршава се казивање о командан-
товој погибији, "између Стамена и мене је експлодирала бугарска 
мина. Мене је експлозија само заглушила, а кад сам се окренуо према 
Стамену, угледао сам га како отворених очију лежи на леђима. Није се 



мицао и није одговарао на моје позиве. Допузао сам до њега. Нигде није 
био ни огребан, али му је из уста истекло мало крви. Убио га је 
ваздушни притисак".1'2 

Жика се потом дохватио шуме надомак Кључа, где су се окупљали 
остали борци Пчињског батаљона. Радост због победе сменила је туга 
за изгубљеним командантом. 

Дан касније (19. јуна), Оперативни штаб је већ имао јасну 
ситуацију пред собом. Сви околни висови били су просто "начичкани" 
бугарским трупама: у гарнизону Свети Илија налазио се један батаљон 
52. пешадијског пука, други његов батаљон запосео је Текију 
(кота1537); један батаљон Трећег пешадијског пука избио је на Бесну 
кобилу, а де лови Првог армијског пука и један митраљески батаљон на 
Доганицу; на Чупино брдо поново су пристизале јединице из Криве 
Паланке. Све је "мирисало" на нови обруч и нове тешке борбе, које је 
ваљало прихватити и изненадним ударом на непријатеља, у покрету, 
предухитрити га у намери да опколи и уништи партизанске снаге 
груписане у шумама на Петровој гори, између села Бабина Пољана, 
Стари Глог и Нови Глог. Зато је одмах, чим је у раним јутарњим 
часовима откривен покрет бугарског батаљона са Текије према Новом 
Глогу, направљенсмео план(неки чаксматрајудајебио"веомарискан-
тан")193 - да се на Петровој гори пресретне непријатељ, који је био 
приморан да се креће уском и стрмом стазом што се дуж планинских 
гребена преко Грамаде протеже до Светог Илије, на петнаестак 
километара југоисточно од Врања. Челна заседа постављена је на вису 
Гиздавац (кота 1390), где је према непријатељу, у виду потковице, био 
распоређен Други батаљон Треће македонске бригаде, чији је задатак 
био да пропусти претходницу непријатељске колоне и отвори ватру 
тек кад наиђе њена главнина; то би, истовремено, био знак за Шесту 
јужноморавску бригаду (са два батаљона), која је држала положаје на 
ивици шуме испод пута, на коти 1422, да крене у бочни јуриш на 
главнину бугарске колоне; у исто време кад Прва косовска бригада 
(такође са два батаљона), која се налазила лево од Јужномораваца, на 
истој страни пута, затвори одступницу непријатељу. Преостали 
делови Треће македонске бригаде (Први и Трећи батаљон) остављени 
су на Грамади као обезбеђење од гарнизона у Светом Илији. 

192.Исто, стр. 190. 
193.Ж.Николић, 22. дивизија, стр. 146. 

Заседа на Петровој гори 



Ризик се овога пута "исплатио". Пропустивши да истури бочна 
осигурања у шуме поред пута, бугарски батаљон је, крећући се јужним 
гребенима Петрове горе, маршутом коју су тачно предвидели "план-
ери" Осоговске групе, улетео "грлом у јагоде" и прошао да не може 
бити горе. Ако се занемаре извесна, рекло би се, неизбежна претерива-
ња у записима мемоарског карактера ("...Непријатељ није стигао ни 
метка до опали, а већ је на бојишту 90 мртвих Бугара...")194, ипак стоји 
да је бугарска колона била више него изненађена, потпуно ухваћена у 
клопку и изложена убитачној ватри и јуришу бораца трију бригада, 
који су - "зачас је збрисали из списка борбених јединица 5. бугарске 
окупационе армије".195 Убијено је више од 140 бугарских војника и 
официра, заробљено 106 војника и два официра, а заплењено пет мино-
бацача, три митраљеза, 12 пушкомитраљеза, 150 пушака, 90.000 метака, 
23 коња и доста опреме. Међу убијеним бугарским официрима био је и 
командант батаљона, потпуковник Димитар Попов. Од заробљених 
бугарских војника, пак, који су изразили жељу да приступе антифаши-
стичком покрету (њих 75) основан је партизански батаљон "Раковски" 
(понегде се назива одред или чета), с поручником Цветаном Томовим 
на челу. 

Али борбе тог дана још нису биле завршене. 
У подне је из бугарског гарнизона у Светом Илији упућен према 

Новом Глогу један батаљон (из састава 52. пешадијског пука, чији је 
други батаљон, управо, страдао у заседи на Петровој гори), али су га на 
Грамади (кота 1451) дочекала већ од раније постављена два батаљона 
Треће македонске бригаде (Први и Трећи), којима је затим притекао у 
помоћ и један батаљон Шесте јужноморавске бригаде (Пчињски), те су 
до вечери, заједничким напорима, протерали бугарске војнике натраг 
у гарнизон. 

У исто време су се са Бесне кобиле и Доганице упутила ка Текији 
(кота 1537) два бугарска батаљона (из састава Првог армијског и Трећег 
пешадијског пука), којима је у сусрет пошла Прва косовска бригада (са 
оба батаљона), да би јој се касније придружио и Јужноморавски батаљ-
194.Мираш Јовановић, "Заседа на Петровој гори", у нав. делу "Трагом Другог 
јужноморавског одреда", стр. 162 
195.Ж. Николић,22 дивизија, стр. 147; с напоменом дасе, "консултујући" учеснике 
у борби на Петровој гори, налази да је она трајала "само 2 минута" (Н. Пејовић, нав. 
дело, четврти наставак фељтона, стр.11), "свега неколико минута" (С.Стошић, 
Ј.Петковић, нав. дело, стр. 119), "5 минута" (М. Јовановић, нав. дело, стр. 162), "10 
минута" (Дневник П. Денде) "непуних 20 минута" (К. Михајловски, нав. дело,стр. 
228), "од "9 до 10" часова, тј. један сат (М. Апостолски, Пролећна офанзива, стр. 70), 
те је, чини се, најприхватљивија оцена да је борба била "врло кратка" (Борбе и 
покрети VI бригаде, стр. 36) и да је бугарска колона уништена "за кратко време" 
(Д. Лазић, нав. дело, стр. 397). 



он. Иако су бројчано бнли надмоћнији, шест-седам пута, уз то и 
подржавани артиљеријском и минобацачком ватром, Бугари су - ваљда 
поучени преподневним "удесом" својих трупа на Петровој гори - нас-
тупали веома опрезно, бојажљиво и неодлучно, а онда су искористили 
прву прилику која им се указала (јака киша и густа магла) да се извуку 
са борбене линије и врате на полазне положаје. 

У поподневним борбама убијено је још 17 бугарских војника. Цела 
ударна група је тог дана имала четири погинула борца (три из Шесте 
јужноморавске и једног из Прве косовске бригаде) и неколико 
рањених. 

Свој бес због неуспеха на Петровој гори непријатељ је, као и много 
пута раније, искалио на недужном становништву околних села. 
Спаљени су Бабина Пољана, Корбул, Витобор, Стари и Нови Глог. 

* * * * * * * * * * 

Борбе на Петровој гори сматрају се завршним у Пролећној офан-
зиви. Министарство рата Бугарске, наиме, тог истог дана (19. јуна 1944), 
објавило је распис којим се спроводи у дело неколико дана раније 
издата министарска одлука о томе да се "руководство борбе са илегал-
цима даје... министру унутрашњих послова" (чиме се уједно повлачи 
одлука Министарског савета од 28. априла те године, када је и војсци 
стављено у надлежност да заједно са жандармеријом и полицијом 
започне офанзиву против"илегалних група"), правдајући то тиме "што 
су се акције илегалних партизанксих група у земљи знатно смањиле и 
највише због тога да би се војска могла потпуно одати свом непосред-
ном раду ради усавршавања њене бојне приправности".196 

Начелник скопске обласне полиције Асен Богданов, међутим, 
изнеће нешто сасвим друго кад су у питању процене о снази и акцијама 
партизана и о стварним могућностима полиције и жандармерије, које 
"са својим саставом нису у стању да се обрачунају са њима", јер, "ја се 
усуђујем да тврдим да је опасност од стране партизанских група које 
дејствују у северном делу области доста велика и, ако се не буду 
предузеле брзе и строге мере, њихов број ће се неизоставно увећавати, 
терен којим владају раширити, унутрашњи фронт оцртаће се слично 
другом таквом фронту на Балкану".'7 

Коначно, смењивање генерала Васила Бојдева са места команданта 
Пете бугарске армије, који је био и главнокомандујући свим бугарским 
трупама у Пролећној офанзиви, најбоља су потврда и признање њеног 
неуспеха. 
196.Зборник докумената, том VII, књ. 3, док. 147, стр. 395. 
197.Исто, док. 141, стр. 388-389. 



Поново јс успостављена слободна територија између Куманова. 
Врања, Црне Траве и Криве Паланке; учвршћено је поверење народа у 
своју вОЈтеуГразбуктан Је""устанак у југоисточној Македонији, где је 
створена масовна база за ширење НОП-а и јачање војних јединица, тако 
да ће тамо ускоро доћи до оснивања нових бригада и дивизија а затим 
и Брегалничко-струмичког корпуса. "Војни успеси су велики", пише 
после офанзиве Мара Нацева, члан ЦК КПМ. "Сада је нас много".198 

Према извештају главног штаба Македоније Врховном штабу НОВ 
и ПОЈ, крајем јуна те године, само у једномесечној контраофанзиви 
јединица НОВЈ вођена је 21 жестока борба, "кОЈ'е су се све до једне 
завршиле пуном нашом победом";19Ча у току целе офанзиве вођено је 
око 190 часова борби (тј. осам дана и осам ноћи непрекидно, кад би се 
све борбе надовезале једна на другу), у којима су, према прикупљеним 
подацима, непријатељу нанети губици од око 1200 убијених и 500_ 
заробљених воЈ'ника и официра, док су заплењена три топа, 29 
минобацача, 62 митраљеза, 61 пушкомитраљез, 1132 пушке, много 
муниције и разна опрема.200 

Јединице НОВ и ПОЈ прешле су за то време око хиљаду 
километара, наступаЈ'ући и одступајући тешко проходним планинским 
врлетима и гребенима, кроз шуме и мочваре, преко река, путева и пруга, 
по цичи зими и великој врућини и најчешће без довољно хране, одеће 
и обуће; али су и показале упорност, смелост и одлучност да се ухвате 
у коштац са невољама и недаћама, неприликама и непријатељима. 
После сваке борбе "тањили" су се њихови редови (од око 80 јтогинулих 
и 120 рањених_бораца трију бригада, према ономе што Је утврђено, око 
половиналПТбгинУЈШХ~Ирањених Је из Шесте јужноморавске бригаде), 
па ипак су смогле снагу да против неупоредиво бројнијег и опрем-
љенијег непријатеља (око 40.000 војника више видова и родова), његову 
офанзиву преокрену у своју противофанзиву, "очекивани" пораз у 
"неочекивану" победу - и тако стекну нова драгоцена искуства за 
предстојеће борбе у завршним операцијама на том делу југословенског 
ратишта. 

198.Исто, док. 89, стр. 263. 
199.Исто, док. 84, стр. 247. 
200.Е Митровски, В. Глишић, Т. Ристовски, нав. дело, стр.88. 



IV 
ОСЛОБОЂЕЊЕ ВРАЊСКОГ КРАЈА 

(20. јун - 20. сентембар 1944) 

До стварања првих дивизија НОВЈ на југу Србије дошло је у мају 
1944. године. У ствари, кад је основана Шеста јужноморавска бригада у 
околини Врања, а потом још две у околини Црне Траве и Пирота, 
Светозар Вукмановић Темпо закључује: "Створили смо услове за фор-
мирање дивизије".201 

Првобитно је Темпо мислио да на врањском подручју оснује Врањ-
ску дивизију, но касније, на састанку с Главним штабом Србије и 
Покрајинским комитетом КПЈ за Србију на Радану, донета је одлука да 
се на левој обали Јужне Мораве, од Четврте, Пете и Шесте српске 
бригаде, створи Прва српска дивизија (што је и учињено 20. маја 1944), 
а на десној обали, од Седме, Осме и Десете српске бригаде, Друга српска 
дивизија (која је образована два дана касније, тј. 22. маја 1944). Реор-
ганизацијом јединица на секторима Врање - Црна Трава, Куманово -
Осогово - Плачковица и Скопска Црна гора - Шара, која је спроведена 
Темповом директивом од 4. јуна те године, "а у вези са перспективом 
развоја војно-политичке ситуације у Србији, Македонији и Космету", 
у састав Друге српске дивизије у шле су Осма, Десета и Дванаеста српска 
бригада, с тим што је одређено да прва од њих покрива простор Крива 
Феја - Босилеград - Свети Илија - Козјак и да јој главни задатак буде 
"удар по прузи Владичин Хан - Ристовац, ликвидација дражиноваца на 
Козјаку и мобилизација новог људства"; друга да дејствује на подручју 
планине Кукавице и напада пругу Лесковац - Врање; а трећа да буде 
између Црне Траве, Пирота и Бабичке горе, са задатком ометања 
саобраћаја на прузи Ниш - Софија. Штаб дивизије стављен је "под 
директну команду" Главног штаба Србије, али је истовремено упућен 
на одржавање "најужег контакта" са Главним штабом Македоније.202 

За Осму српску бригаду, која се тада налазила у саставу Осоговске 
201.С.Вукмановић, Револуција која тече, књ. 1, стр. 396. 



гру пе, тесна сарадња са Главним штабом Македоније се подразумевала, 
док су је од извршења њеног главног задатка делила још многа 
искушења у Пролећној офанзиви. Њему ће она моћи да приступи тек 
поновним доласком на слободну територију Пчиња - Козјак, у другој 
половини јуна 1944, чиме је уједно означен крах непријатељске офан-
зиве, али не још и његова капитулација. 

На својој територији 

Походом Осоговске групе до Грчке и натраг, који би се уистину 
могао назвати (по грчкој речи) епопејом, сломљена је пролећна офан-
зива непријатеља и поново ослобођења пространа територија на десној 
обали Јужне Мораве, која ће одиграти значајну улогу у борбама за 
коначно ослобођење тог дела земље. Али, имајући у виду управо значај 
тог подручја за предстојеће борбе, непријатељ настоји да на њему 
одржи што више упоришта, особито дуж главних саобраћајница што се 
од Ниша рачвају ка Скопљу и Софији. Тако су се у Пчињи и на Козјаку 
још налазили делови бугарског 45. пешадијског пука (у Себе-Врању), 
52. пука (на Светом Илији), 53. пука (у селу Равном), 56. пука (код 
Буштрања на Росуљку), по један батаљон у Прибоју и Требешињу, те 
разне полицијске и жандармеријске јединице; а у Црној Трави и 
Лужници делови бугарског Тринаестог пешадијског пука (на Чобан-
цу), 25. пука (на Голубињаку и Модрој стени), 50. пука (на Тумби), по 
један батаљон на Власини и у Предејану, полиција, жандармерија итд. 
Поред тога, ка слободној територији су стално била усмерена дејства и 
преосталих снага 29. пешадијске дивизије (из Врања, Пирота, Бујановца 
и Владичиног Хана), Четрнаесте дивизије (из Куманова и Криве 
Планаке), Седамнаесте дивизије (из Штипа), Првог и Другогх коњи-
чког пука(распоређениходВладичиногХанадоПрешева), војне полиц-
ије (из Трна), граничних јединица (из Крушевца), као и полицијских 
формација врањске, скопске и софијске области.203 То је и био главни 
разлог што за бригаде из Осоговске групе - ни после завршене Про-
лећне офанзиве - нису наилазили нимало мирни и спокојни дани. 
Напротив. 

Последњи пролећни дан (20. јун) проведен је у Сурличким 
шумама, на левој обали Пчиње, где је Пчињски батаљон (у међув-
ремену попуњен новим борцима који су пристизали у партизански 
логор) реорганизован у Први батаљон Осме српске бригаде, док је 
дотадашњи Јужноморавски батаљон, који је претежно био састављен 
203.Ж.Николић, 22. дивизија, стр. 169-170. 



од бораца Другог батаљона Шесте јужноморавске бригаде, остао као 
Други батаљон и у Осмој бригади. 

Два дана касније (22. јуна), после подне, тако обновљена Осма 
српска бригада је са Првом косовском и Трећом македонском бригадом 
пресрела између Ретких бука и Чупиног брда једну бугарску комору и 
заробила девет бугарских војника, а запленила њихово оружје и више 
натоварених коњаса храном, одећом и обућом. Иако је недалеко одатле, 
на Белим водама (кота 1829), у заседи чекала бугарска полиција, она се 
није усудила да притекне у помоћ нападнутој комори, него се ускоро 
повукла у Криву Паланку. 

Била је то последња заједничка акција јединица Осоговске групе. 
Сутрадан је на Чупином брду, после пригодне свечаности с "кул-

турно-просветном приредбом"204, уследио растанак Јужномораваца и 
Косовара (који су се упуптили на Рујан) од Македонаца (који су 
кренули на југ) и Бугара из батаљона "Раковски" (који су пошли у 
сусрет бугарским партизанима). "Није било издато ни усмено ни пис-
мено наређење за престанак рада Оперативног штаба, као што није било 
издато ни за његово формирање", каже командант тог штаба Михаило 
Апостолски. Ипак, његова надлежност се постепено смањује, што, 
међутим, према речима генерала Апостолског, неће умањити сарадњу 
македонских, српских и косовских јединица и она ће се наставити и 
развијати тако што ће је и саме јединице спонтано организовати.205 

Дани, борбе и искушења што су наилазили - то су недвосмислено 
потвдили. 

Време до краја месеца Осма српска и Прва косовска бригада провеле 
су у пчињском крају, изводећи мање покрете од места до места 
(Пролесје, Огут, Лесница, Трговиште, Барбаце, Сејаце) и истурајући 
патроле у околна села (Буштрање, Кошарно, Клиновац, Јастребац), али 
не сукобљавајући се с непријатељем, који је после Пролећне офанзиве, 
очевидно, све мање успевао да организује походе на слободну пар-
тизанску територију. Ствар се унеколико мења примицан>ем двеју 
бригада Јужној Морави, што већ није могло да остане "неузвраћено" од 
окупаторских трупа, с обзиром на њихову изузетну "осетљивост" кад 
су у питању комуникације дуж те реке. 

Обе бригаде су, 1. јула 1944, биле у селу Спанчевцу, на обронцима 
Рујна, када је у подне примећен један ескадрон бугарске коњице (из 
састава Првог коњичког пука), који се кретао од Бујановца. Њему су Ју-
204.Дневник, П.Денде (23. јун 1944). 
205.М.Апостолски, Сарадња јединица НОВиПОЈ, стр. 443-444. 



жноморавци и Косовари поставили заседу код села Кленике, потукли 
га и натерали у бекство према Ристовцу, запленивши том приликом 
већи број коња. Само што је окршај с коњицом био завршен, лево крило 
Осме бригаде напала је бугарска пешадијска чета из села Кошарна, која 
је похитала у помоћ коњичком ескадрону, но коју су - опет заједничким 
снагама - Јужноморавци и Косовари одбацили према Бујановцу. 

После подне тог дана, делови Осме српске и Прве косовске бригаде 
пресрели су код села Лукарца други коњички ескадрон (који је нас-
тупао из правца Биљаче, разбили га и протерали натраг; да би пред сам 
мрак на врху Рујна (кота 969) био дочекан и трећи ескадрон (из села 
Бугариња) и после краће борбе доживео судбину прва два. 

Увече су обе бригаде код села Кленике и Бараљевца издржале још 
један напад буграске пешадије (јачине једног батаљона), која је као 
појачање послата из Ристовца и која је, такође, натерана да се повуче. 

"Биланс" вишечасовних борби на Рујну био је за непријатеља 
поразан: 30 његових војника је убијено, а десет заробљено; док му је 
заплењен један митраљез, шест пушкомитраљеза и 30 пушака. Осма 
српска бригада је имала три погинула и шест рањених бораца, а Прва 
косовска - једног погинулог и једног рањеног борца. 

Наредних неколико дана бригаде су на Старачком риду или у 
оближњим селима (Бараљевац, Себрат, Претина), где се одмарају, 
сређују, обучавају, попуњавају новим борцима, али и ратном опремом 
која им стиже од савезника авио-транспортом. Седмог јула се Јужно-
морвци и Косовари поново сусрећу са старим знацима из Треће 
македонске бригаде у манастиру Прохор Пчињски, где се спроводе 
последње припреме запрво заседање АСНОМ-а. У ноћи која је долазила, 
диверзанти Осме бригаде порушили су на22 места пругу између Врања 
и Куманова, да би већ следеће ноћи (између 8. и 9. јула) цела бригада са 
Првом косовском напала бугарски гарнизон у Биљачи. 

Напад је брижљиво припреман претходна два дана. Знало се да је у 
Биљачи, два-три километра удаљеној од главне саобраћајнице Врање -
Куманово, смештен коњички ескадрон, јачине 150 до 200 људи, добро 
утврђен у сеоској школи, опасаној рововима, бункерима и митраљес-
ким гнездима. Планом је предвиђено да Прва косовска бригада једним 
делом својих снага иде фронтално на школу, а другим делом заобилаз-
но са десне стране; да Други батаљон Осме српске бригаде нападне лево 
крило непријатељског упоришта, док би њен Први батаљон био на 
обезбеђењу према Бујановцу и Прешеву. 

Напад је почео један сат пре поноћи, а завршен је пола сата после 
поноћи. Истовремен и силовит удар са више страна изненадио је неп-



ријатеља, тако да се десило да је "изгорело 30 Бугара на тавану школе"206 

(још десет је убијено, а два су заробљена). Ескадрон је про-теран из 
Биљаче, заплењено је више десетина коња, два пушко-митраљеза, десет 
пушака и 35.000 метака, али су бугарски фашисти, сутрадан, упали у 
село и за одмазду стрељали 50 недужних људи. 

Четири борца прве косовске бригаде су у тој борби погинула, а 
девет је рањено. Осма српска бригада није имала губитака. Била је то, 
уједно, последња борбена акција двеју бригада пред њихову темељну 
реогранизацију, која ће уследити неколико дана касније. 

Други врањски одред 

Када се Осоговска група (19. маја 1944) упутила за источну 
Македонију, од бораца Шесте јужноморавске бригаде који су с делом 
Црнотравског НОП одреда остали на Широкој планини да збрину 
рањенике, заштите околна села и прикупе заостале, изнемогле и на 
разне стране расуте партизанске борце - образован је Други врањски 
партизански одред. Политички комесар новооснованог одреда Јован 
Манасијевић (који је исту дужност обављао и у Омладинском 
батаљону Шесте бригаде, као што је и командант батаљона Љубомир 
Трајковић постао командант одреда), чак последњи од наведених 
задатака ставља на прво место, а колико се њему озбиљно приступило 
илуструје чињеница да је врло брзо прикупљено око 350 бораца.207 

Али, већ крајем истог месеца (26. маја), део Црнотравског НОП 
одреда с командантом Радосавом Јанковићем Црнотравцем одвојио се 
од Јужноморавца и преко Новог Глога, Брезовице, Сливнице и Несврта 
отишао за Црну Траву. Врањанци, пак, остајући на простору Дуга Лука 
- Сливница - Првонек - Црни Врх, извели су, у првој половини јуна, 
више успешних акција на железничку пругу и напада на бугарске 
колоне, чиме су спречвали окупатора да продре у села на слободној 
територији. Поред војничког успеха, то је значило и јачање поверења 
народа у ослободилачке снаге, враћало борбени морал посусталим бор-
цима и ширило фронт антифашистичке борбе. Нарочито значајна била 
је, затим, 17. јуна, борба Другог врањског одреда са колоном бугарске 
војске што се из Врања кретала ка Кривој Феји, у сусрет јединицама 
Осоговске групе, која се враћала из источне Македоније. 
Непријатељска колона је разбијена и натерана да се врати одакле је до-
206.Дневник П.Денде (9. јул 1944) 
207.Јован МанасијевиЋ, Другиврањски одред, у нав. делу Сурдулица у НОБ, кн>. 1, 
стр. 340. 



шла; а онда је, већ у току наредне ноћи, одред с делом људства (240 
бораца) прешао Јужну Мораву, потом и демаркациону линију и са 
Десетом, Дванаестом и Тринаестом српском бригадом супротставио се 
офанзивним акцијама бугарских окупационих снага у Јабаланици и 
Оруглици. 

Најтежи задатак Други врањски одред је добио 26. јуна 1944, када 
му наређено да "у току ноћи ... спроведе ... у правцу Тулара" болницу 
лесковачког војног подручја (са 91 рањеником), која се тада налазила у 
селу Липовица, "а по извршењу задатака окренуће се према непријате-
љу".208 Истог дана, после подне, одред је у Старој Бањи преузео болницу, 
али је маршујући веома споро (20 тешких рањеника је превожено 
запрежним колима, 25 је ношено на коњима, док је 46 лакших ишло 
пешке) до јутра стигао тек у село Свирце на граници према "Великој 
Албанији" (квислиншка творевина у саставу италијанске окупационе 
зоне). "Патрола јави", сећа се Нада Декић, заменик управника болнице, 
"да су у селу Бу гари, а на граници Шиптари".209 Ипак, настављајући пут, 
болница је са свим пратећим јединицама (у међувремену су јој као 
обезбеђење придодати и делови Тринаесте српске бригаде, тако да је са 
Другим врањским одредом било укупно 500 бораца), у ноћи између 27. 
и 28. јуна, стигла на Вељу главу, али су је тек ту чекала права искушења, 
јер тамо више није било снага НОВЈ (које су пред надмоћнијим 
непријатељем више пута мењале правац кретања). Покушало се 
преговорима са шиптарском пограничном стражом да се обезбеди нес-
метани пре лазак преко "њихове" територије, но кад се видело да од тога 
нема вајде - кренуло се у пробој оружјем. 

Несналажење на непознатом и крајње неподесном терену довело 
је, убрзо, и болницу и њену пратњу у окружење неколико хиљада 
балиста (припадници реакционарне националистичке организације 
"Бали комбетар") и вулнетара (тзв. добровољци из редова шиптарских 
формација организованих за борбу против НОП-а), са којима је вођена 
неравноправна борба у Поличкој, Лајчевској и Десивојској долини. 
Њен крајњи исход је за болницу и јединице НОВЈ био више него 
трагичан: спасило се једва десетак рањеника, тек неколико људи од 
особља болнице, око 130 бораца Другог врањског одреда и око 150 
бораца Тринаесте српске бригаде. Остали су или погинули (кад је реч 
о борцима), или зверски поубијени (рањеници), или заробљени (и 
борци и рањеници). 
208.3борник докумената, том I, кн>. 9, док. 11, стр. 27. 
209.Милан Миладиновић, Тринаеста српска НОУ бригада, Инситут за савремену 
историју, Републички одбор СУБНОР-а Србије, Војноиздавачки и новински цен-
тар, Београд, 1991, стр. 69 (изјава заменика управника болнице Наде Декић). 



Сећајући се тих стравичиих тренутака, Станиша Станковић Шуца 
политички комесар батаљона у Другом врањском НОП одреду, изнео је 
у својим ратним успоменама: "Пошто преговори са балистима нису 
успели, извршен је напад на њих на фронту широком око 500 метара. 
Налет наших снага био је жесток, пробили смо се и прешли на њихову 
територију. Претрпели смо прве велике губитке. Уследило је неколико 
јуриша на више узастопних положаја које су балисти постављали, 
ангажујући скоро целокупно становништво суседних села. То нас је 
страховито исцрпљивало, јер смо добијали против себе новог 
непријатеља на сваком кораку, иза сваког брда или долине, 
непријатеља који је као добар познавалац терена тукао са свих страна. 
У таквој борби, 28. јуна 1944. године, јединице нашег одреда биле су 
изнуриване, чему је допринело и то што су борци били без хране и 
воде".210 

Пробијајући се преко Карачева, Вртогоша, Честелина и Деветина, 
делови Другог врањског партизанског одреда успели су да се докопају 
Јужне Мораве и, следећег месеца, уђу у обновљени састав Осме српске 
бригаде. 

Реорганизација бригаде 

Осма бригада је реорганизована 12. јула 1944, у селу Зладовцу, код 
Трговишта, само неколико километара од места где је четири месеца 
раније стајао свечани строј Шесте јужноморавске бригаде. Поједини 
аутори, чак, сматрају да је тек ту, у ствари, Шестој јужноморавској 
бригади промењен назив у Осму српску бригаду211 (јер, наводно, та 
промена имена није могла раније да јој буде пренета), 
пренебрегавајући чињеницу да је посредством радио-везе Оперативни 
штаб Осоговске групе још у јуну, на Плачковици, сазнао од Врховног 
штаба НОВ и ПОЈ за преименовање Шесте јужноморавске бригаде, те 
овде може бити говора - на неки начин - само о "свечном озваничењу" 
новог имена у склопу преуређења бригаде које је спроведено. Такође, 
не може се дословно схватити израз "формирање" Осме српске бригаде, 
који се понегде може наћи212, јер би он - тако схваћен - водио погрешном 
закључку да је у Зладовцу основана нека нова бригада. 
210.Станиша Станковић Шуца, Видовданске тугеирадости, у нав. делу Сурдулица 
у НОБ, књ. 1, стр. 344. 
211.Ж.Николић, 22. дивизија, стр. 176; И.Матовић, нав. дело, стр. 124. 
212.Дневници В.Вујовића и П.Денде; 12. јул 1944); Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 
5-14/5. 



Прави израз, стога, за свеани чин који се збио у Зладовцу може 
бити - реорганизација бригаде, што подразумева, према томе, 
преуређење једне већ постојеће бригаде, а никако стварање нове. 
Бригада је (са406 бораца) поново устројена у три батаљона, а добила је 
и Чету пратећег оружја, Вод за везу и Санитетски вод. 

За новог команданта Осме српске бригаде постављен је Владимир 
Вујовић Вуја, за политичког комесара Савка Јаворина Саша, за заме-
ника команданта Радомир Цветковић Раде, за помоћника политичког 
комесара Милорад Стошић Шука, за омлдинског руководиоца Јован 
Милошевић Милован, за интенданта Трифун Стојковић, за референта 
санитета Вера Стојановић. 

Командант Првог батаљона постао је Петар Денда, политички 
комесар Јован Манасијевић, заменик команданта Драгољуб Станковић 
Коћура и помоћник политичког комесара Влајко Станковић. 

У Другом батаљону командант је био Јордан Петковић Фиља, 
политички комесар Светомир Алексић Света, заменик команданта Жи-
вко Младеновић и помоћник политичког комесара Стојадин Стошић 
Дича. 

Команду над Трећим батаљоном преузео је Владимир Аризановић 
Вељко, руковођење политичким радом Миодраг Станковић Доктор, 
место заменика команданта Јован Симоновић, а помоћника поли-
тичког комесара Градимир Николић. 

Истог дана, према директиви Светозара Вукмановића Темпа, од 4. 
јуна те године, о реорганизацији јединица на територији Врање -
Куманово и о њиховим даљим задацима, преформирана је Прва 
косовска бригада у "један добар батаљон"213, са око 200 бораца, "у ствари, 
III кос. батаљ. је ушао у састау I кос. батаљона као 1. чета"214, који ће до 
краја месеца још бити уз Осму српску бригаду и са њом водити на 
Широкој планини једну од најтежих борби после повратка из Грчке и 
Македоније и слома Пролећне офанзиве непријатеља. 

Већ прво наређење Главног штаба Србије обновљеној Осмој 
српској бригаДи (које је она добила преко Главног штаба Македоније) -
да са Косовским батаљоном пређе на Карадаг и тамо развије дејства 
према Качаничкој клисури215 - није могло бити извршено, јер "просто 
као да је непријатељ знао наш правац кретања", извештава штаб Осме 
бригаде, 16. јула 1994, Главни штаб Македоније, описујући борбе у 
претходном дану, из којих су се бригада и Косовски батаљон извукли 
213.3борник докумената, том VII, књ. 3, док. 66, стр. 207. 
214.Д.Ј1азић, нав. дело, стр. 404. 



"само захваљујући што смо били будни".216 

Шта се, заправо, догодило? 
Спуштајући се ноћу, између 14. и 15. јула, долином Пчиње према 

селу Барбаце, претходница маршевске колоне је на свом десном крилу 
открилаједан бугарски батаљон (из састава56. пешадијског пука), који 
је из правца Буштрања наступао преко села Русца, и други (из састава 
52. пешадијског пука), који се из правца Светог Илије кретао преко 
Пунишевца. Спречивши их да пређу реку Пчињу, првом бугарском 
батаљону се код Новог Села супротставио Други батаљон Осме 
бригаде, док су други бугарски батаљон задржали, код села Шајинце, 
Трећи батаљон Осме бригаде и једна чета Косовског батаљона, што је 
главнини партизанске колоне омогућило да се пребаци на леву обалу 
Пчиње и дохвати висова Широке планине. Али, ту их је (на коти 1352), 
изнад села Горуновца, дочекао и трећи бугарски батаљон (Четрнаести 
ловачки жандармеријски), који је пристигао са Германа, а потом, на 
Копиљачи (кота 1230), и четврти (из састава 53. пешадијског пука), који 
се пробио са Козјака, тако да се у току дана развила огорчена борба у 
којој су доминантне тачке, косе и превоји неколико пута прелазили из 
руку у руке. 

Иако је бројчано био пет-шест пута јачи, уз то подржаван ар-
тиљеријом и авијацијом, које су беспоштедно тукле партизанске 
положаје, непријатељ није успео да их у потпуности опколи. 
Сачекавши мрак, Осма бригада (која је имала четири погинула и 13 
рањених бораца) и Косовски батаљон (чијих је шест бораца погинуло, 
а 18 рањено) вратили су се преко Доње Трнице и Шајинца на север, у 
село Црновац на Коћури, супротно очекивањима Бугара (њихови 
губици: 53 убијена и око 60 рањених војника и официра) да ће се 
пробијати даље на југ. 

Сутрадан је бригада збринула рањенике, упућујући их у болницу 
врањског војног подручја у Бабиној Пољани, а наредног дана је њен 
Први батаљон порушио непријатељска утврђења на Светом Илији, 
одакле су се пре тога повукле снаге бугарског гарнизона. Тих дана, 
заправо, непријатељ почиње да склања своје трупе на сигурнија места 
(у Врање, Куманово и Криву Паланку), остављајући на том целом прос-
тору само два истурена упоришта (код Клиновца и на Требешињском 
риду). 

Али, већ после неколико дана, Осма српска бригада је напала једно 
од тих бугарских упоришта - на Росуљку, између Клиновца, Ристовца 
215.Војни архив, кут. 234, бр. рег. 2-11/1. 



и Буштрања, које је представљало највећу препреку за дејства на пругу 
код Врања. 

Напад је почео мало иза поноћи 22. јула 1944. године. Јуришајући 
по брисаном простору, две чете Првог батаљона, које су наступале са 
левог крила, успеле су да упадну у најближе непријатељске ровове, али 
то није пошло за руком и једној чети Трећег батаљона, која је ишла у 
десни обухват, тако да је после вишечасовне ноћне борбе напад морао 
да буде обустављен и чете су се (са седам погинулих и 13 рањених 
бораца) повукле на полазне положаје. Губици непријатеља (један 
батаљон 56. бугарског пешадијског пука) нису утврђени, "али вероват-
но су били велики".217 

Неколико дана касније, на то подручје стиче штаб 22. дивизије 
НОВЈ са којим се Осма српска бригада састала у селу Голочевцу, 25. јула 
1944, што је био њен први сусрет са дивизијом у чијем саставу ће 
наставити војевање за ослобођење врањског краја, као и других делова 
земље. 

Са својом дивизијом 

Средином те године, немачке снаге на Балкану приближавале су 
се бројци од милион војника, што никако није било у складу с оператив-
но-стратегијском ситуацијом у којој се Немачка тада налазила, али што 
се мора сагледати и у светлу података да је у то време на највећем 
балканском ратишту, у Југославији, било више од 350.000 бораца за 
слободу, сврстаних у 12 корпуса, односно 39 дивизија, више самостал-
них бригада, батаљона и одреда.218 Међу њима је било и пет српских 
дивизија (свих пет из југоисточне Србије), које су - у складу са наред-
бом Врховног штаба НОВ и ПОЈ о одређивању бројева српских 
дивизија219 - преименоване у 21, 22, 23, 24. и 25. дивизију НОВЈ, а о 
њиховој снази и значају сведочи и једна забелешка Обавештајног 
одељења немачке команде Југоистока, од 1. јула 1944, у којој стоји: 
"Осетно се заоштрава положај на југоистоку Србије ,.."220 У ствари, 
према речима првог кома-нданта 22. српске дивизије, створена је пар-
тизанска " Јужноморавска република" са свим "атрибутима власти" (од 
војске до народноослобо-дилачких одбора и др.) 

217.С.Стошић, Ј.Петковић, нав. дело, стр. 132-133. 
218.П.Вишн>ић, нав. дело, књ. 1, стр. 5-6 и 10. 
219.Зборник докумената, том II, књ. 10, док. 102, стр. 238. 
220.#сго, том II, књ. 4, док. 85, стр. 387. 



Када се Осма бригада 22. дивизије, након похода у саставу 
Осоговске групе, вратила на свој терен, није се одмах прикључила 
својој дивизији, која се у то време (са Десетом и Давнаестом бригадом, 
те приврмено придодатим јединицама - Тринаестом српском и Трећом 
бугарском бригадом "Георги Димитров", а на кратко и Другим 
врањским НОП одредом) налазила с друге стране Мораве, нападајући 
пругу Ниш - Скопље и гарнизоне дуж те пруге (Лесковац, Грделица). 
Иако штаб дивизије, још 23. јуна 1994, свој извештај Главном штабу 
Србије завршава "носталгичном" консттацијом како "у јединицама 22. 
дивизије појављује се велика тежња за повратак на врањски терен"222, 
до тога ће доћи тек крајем следећег месеца, када ће се први пут све 
бригаде те дивизије наћи на једном, макар и ширем простору - од 
Бабичке горе до Рујна и Козјака. 

Прво што је штаб дивизије морао тада да предузме било је њено 
попуњавање новим борцима, затим организационо сређивање једин-
ица, њихово чвршће међусобно повезивање, што је подразумевало и 
знатније измене у руковођењу и комановању, итд. Преко органа нове 
власти и војнопозадинских установа и команди спроведена је 
мобилизација људства на врањском подручју, тако да су, почетком 
августа 1944, према сазнањима команданта 22. српске дивизије, бригаде 
из њеног састава нарасле на по 700 људи.223 За Осму српску бригсду, 
међутим, постоји из тог времена само један изворни податак о бројном 
стању, тј. да је за време боравка у Пунушевцу стигло 130 нових бораца 
са шест аутомата224, што прихватају и други истраживачи225, па је то 
једино што се може са сигурношћу тврдити. 

Такође се, уз помоћ савезничких транспорта, приступило наору-
жавању новопристиглих бораца, а потом и њиховом обучавању у 
руковању оружјем. Према наређењу претпостављене команде, чак је 
требало - уколико су примљене веће количине оружја и муниције -
створити одређене резерве, те припремити што више мањих магацина 
и распоредити их на што широј просторији, чија места ваља држати "у 
највећој тајности".22" 

Следећи корак који је било неопходно учинити односио се на нека 
"кадровска померања", како би се команде и штабови свих јединица 
222.3борник докумената, том I, кн>. 9, док. 9, стр. 24. 
223.Ж.Николић, 22. дивизија, стр. 188. 
22А.Дневник В.Вујовића (19. јул 1944). 
225.М.Митровић, Борбена историја VI бригаде, стр. 140., И.Матовић, нав. дело, стр. 
130. 



равномерније попунили способним руководиоцима. Ни те промене, 
наравно, неће мимоићи Осму српску бригаду. Заменик команданта 
Радомир Цветковић Раде и помоћник политичког комесара Милорад 
Стошић Шука прекомандовани су на исте дужности у Десету српску 
бригаду, а из Косовског батаљона дошли су Миле Банић Црни за пар-
тијског руководиоца и Војо Љумовић за обавештајног официра. 

Последњег јулског дана, после толико заједничких борби и акција 
у минулом раздобљу, које се може, без претеривања, сврстати међу 
најдраматичније на југоисточном делу југословенског ратишта, од-
војио се Косовски батаљон од Осме српске бригаде и отишао на друге 
задатке (са Трећом македонском бригадом је, 2. августа 1944, 
обезбеђивао Прво заседање АСНОМ-а у Прохору Пчињском, да би три 
дана касније ушао у састав новостворене Осме прешевске бригаде). А, 
већ првог августовског дана, Осму српску бригаду су, у Барбарушинцу, 
посетили командант и начелник штаба 22. дивизије НОВЈ, Живојин 
Николић и Стојадин Солдатовић, постављајући пред њу један од најоз-
биљнијих задатака од њеног преформирања - да поново нападне, овога 
пута заједно са Десетом српском бригадом и уз садејство Треће 
македонске бригаде, непријатељско упориште на Росуљку, источно од 
Ристовца, које је и даље било главна сметња диверзантским активнос-
тима на прузи Ниш - Скопље (но, на којој је, упркос свему, само у 
претходном месецу саобраћај био у прекиду 129 часова).227 

Поучени искуством из ранијих борби са истим непријатељем 
(ојачни батаљон бугарског 56. пешадијског пука), на истоме месту 
(дубоки ровови и утврђени бункери, митраљеска и пушкомитраљеска 
гнезда, сви прилази добро покривени системом ватре, артиљеријска 
заштита из Клиновца и Ристовца), у бригади се одмах (тј. 2. августа) 
приступило припремама за напад на Росуљак. Игром случаја, оне су 
почеле на истим "полигонима" у Барабрушинцу на којима се Шеста 
јужноморавска бригада, на почетку свог борбеног пута, припремала за 
напад на Криву Феју. И док је први борбени испит, пре готово четири 
месеца, Шеста јужноморавска положила с највишом оценом, њена "нас-
ледница", Осмна српска, неће бити те среће. 

Последње припреме пред напад спроведене су у Лепчинцу (3. авгу-
ста) на пола пута до Клиновца. Ту је и поближе разрађен план дејства 
свих бригада; на главном правцу напада, према Росуљку (кота 632), а из 
рејона села Буштрања, наступаће Осма српска бригада; на помоћном 
правцу наступања, према узвишењу Цер (кота 649), Десета српска бриг-
227ЈБУбомир Бошњак, Диверзантска дејства у Народноослободилачком рату 
1941-1945, Војноисторијски институт, Београд, 1983, стр. 265. 



ада; док ће Трећа македонска бригада бити на обезбеђењу из правца 
Врања. У случају неуспеха (као да се наслућивао), предвиђено је да се 
све јединице повуку на линију Марганце - Лепчинце - Мотина - Свети 
Илија. 

Највећи терет, заправо, требало је да поднесу Други батаљон Осме 
бригаде (којем је поверено да упадне у непријатељске ровове 
подилажењем левог крила његове одбране) и Трећи батаљон Десете 
бригаде (који је преко Шајинца, Дрежнице и коте 570 подилазио десно 
крило непријатељског утврђења на Церу). Трећи батаљон Осме бри-
гаде држао је с две чете обезбеђење премаТребешињу, ас једном четом, 
уз Трећу македонску бригаду, према Врању; док је Други батаљон 
Десете бригаде требало да на коти 706, насупрот Росуљку, одвраћа 
пажњу непријатеља и олакшава нападна дејства осталих јединица. Два 
батаљона обеју српских бригада остављени су у резерви, с тим што је 
једна чета Првог батаљона Десете бригаде имала задатак да код Павлов-
ца поруши пругу Врање - Бујановац и тиме спречи било какво из-
ненађење са те стране. 

Напад је отпочео пре поноћи (између 3. и 4. августа) ураганском 
ватром из минобацача (обеју бригада и под командом начелника штаба 
дивизије), укопаних на коти 770 код села Узинце. Петнаестак минута 
касније, након испаљених 140 мина, кренуло се у силовит јуриш у којем 
ноћ, због мноштва испаљених светлећих ракета из бугарских утврђења, 
није могла прикрити нападаче, тако да су били изложени убитачној 
ватри непријатеља као усред дана. Ипак, понајпре захваљујући својој 
неустрашивости и одлучности, борци Осме бригаде су се примакли на 
свега 30-50 метара од бугарских ровова - и то је било све што су могли 
у тој ноћи да учине. Надомак ровова на Церу стигли су и борци Десете 
бригаде, али ни они нису могли даље. После више од четири сата 
непрекидних борби и великих жртава (из Осме бригаде - осам 
погинулих и 19 рањених, а из Десете - десет погинулих и четири 
рањена борца), наређено је повлачење на договорену линију, а штабу 
22. дивизије није преостало друго него да Главном штабу НОВ и ПО 
Македоније јави да "наше јединице ... нису успеле да освоје 
непријатељска утврђења", да су се "наши борци ... храбро и упорно 
борили" и да "ми мислимо да је непријатељ имао велике губитке"."28 

Једино је чета са минерима код Павловца постигла потпун успех: 
прекинула је на три места пругу, посекла два телеграфска стуба и 
срушила један железнички пропуст. 

Премда ни тада непријатељ није истеран из ровова на Росуљку, 
морало му је, зацело, бити јасно дато упориште постаје све несигурније 



и да неће моћи још дуго да га одржи, те га већ сутрадан напушта, 
повлачећи се према Ристовпу и припремајући се за одлучнији обрачун 
са снагама НОВЈ на том простору. 

Праве његове намере показале су се неколико дана доцније. 

Пруга мора пасти 

Осмог августа, рано изјутра, полазећи у шест колона из Ристовца 
(према Кленику и Церу), Требешиња (ка Светој гори и Лепчинцу), 
Златокопа (према Светом Илији) и Врањске Бање (ка Старој 
Брезовици), непријатељ је (у јачини око пет пешадијских батаљона, 
подржаних авијацијом и артиљеријом) извео продор на слободну 
територију, коју су тада - на потезу од Буштрања до Криве Феје -
браниле јединице 22. српске дивизије. Прве четири колоне, у ствари, 
напале су положаје Десете бригаде (која је биларазвучена на широком 
фронту од Свете горе и Росуљка до Русца и Лепчинца), а друге две Осму 
бригаду (која се налазила на линији Мотина - Свети Илија -
Брезовица). 

Али, ситуација се врло брзо из основа променила. Притерана "уза 
зид", тј. нашавши се пред опасношћу да буде гурнута у реку Пчињу, 
Десета бригада се повукла према Марганцу, што је трећој и четвртој 
бугарској колони, кад су избиле на Свету гору и Лепчинце, омогућило 
да се споје и окрену према северозападу, ка најугрожнијим положајима 
Осме бригаде. 

Кључну тачку на Мотини (кота 1303) држао је Други батаљон Осме 
бригаде. Иако у подређеном положају, без правих утврђења и заклона, 
успео је да противјуришима одбаци знатно јаче снаге непријатељске 
пешадије (трећа и четврта колона), али је трпео губитке од дејства 
бугарских топова, минобацача и авиона, пред којима на голим 
падинама Мотине није могао наћи никакву заштиту. У исто време, 
Први батаљон је успео да код Брабарушинца заустави даље 
напредовање непријатеља који је наступао према Светом Илији (пета 
колона), као што је и Трећи батаљон на Јасиковцу (коте 1088 и 1382), уз 
садејство једног батаљона Дванаесте бригаде са Кичера, зауставио 
Бугаре који су заузели Стару Брезовицу (шеста колона). Цео систем 
одбране Осме бригаде, међутим, попустио је оног трена (после подне 
истог дана) кад је са Мотине потиснут на Коћуру њен Други батаљон, 
после чега се и Први, угрожен са бочних позиција, повукао на другу 
одбрамбену линију на Грамади. 



Осма бригада је тог дана имала 13 бораца избачених из строја 
(четири погинула и девет рањених). Према извештају штаба 22. ди-
визије Главном штабу Србије, пет бораца дивизије је погинуло, а девет 
рањено (што би могло значити, мада о томе нема података, да је из 
Десете или Дванаесте бригаде погинуо један борац), док је на страни 
непријатеља било десетак мртвих и више рањених војника."4 Зато се и 
не може прихватити да је Десета бригада прискочила у помоћ Осмој и 
"обезбедила јој повлачење без губитака"230; напротив, повлачењем са 
својих положаја, Десета бригада је "одмогла" Осмој утолико што је 
допустила да се две најјаче бугарске колоне (то, опет, ваља подвући 
зарад могућег оправдања) "уклине" у средишњи део распореда дивизи-
је, што је нарочито у тежак положај довело, управо, Осму бригаду. 

Но, већ предвече истог дана, иако је запосео све важније тачке на 
Росуљку, Светој гори, Мотини и Светом Илији (потискујући Десету 
бригаду у Марганце, а Осму на Коћуру, Грамаду и Јасиковац), 
непријатељ се вратио у своја полазна упоришта, што може бити исто 
толико знак његове све веће несигурности изван утврђених гарнизона, 
колико и ограниченог домета његових циљева, који су се свели на 
спасавање пруге Ниш - Скопље, не упуштајући се више у "радикалније" 
захвате на партизанској територији. 

А, тог истог дана, доиста, 22. српској дивизији је и трећи пут за 
кратко време наређено (први пут преко штаба 25. дивизије, други пут 
преко Главног штаба Македоније) да појача своја дејства на 
комуникације и гарнизоне дуж њих, "притиском на јаче и лик-
видацијом слабијих", како би, с обзиром на општу ситуацију у Србији, 
а посебно у јужној Србији, везала што јаче непријатељске снаге за 
себе.231 Штаб 22. дивизије, чије су се јединице после "испада" бугарских 
трупа вратиле на пређашње положаје у захвату железничке пруге од 
Ристовца до Владичиног Хана, наредио је, стога, два дана касније, напад 
на бугарску посаду у Врањској Бањи (што је предвиђено за Осму 
бригаду, којој је скренута пажња да нарочито води рачуна о извлачењу 
санитетског материјала неопходно потребног дивизијској болници), те 
рушење пруге насектору Прибој -ВрањскаБања(заДванаесту бригаду) 
и на деоници Ристовац - Павловац - Нерадовац (за Десету бригаду, која 
229.Исто, док. 167, стр. 378. 
230.Радован Тимотијевић, Десета српска НОУ бригада, Институт за савремену 
историју, Републички одбор СУБНОР-а Србије, Војноиздавачки и новински цен-
тар, Београд, 1991, атр. 138. 
231. Зборник докумената, том I, књ. 9, док. 83,97 и 98, стр. 192. и 225-227. 



би, уз то, једним својим делом затварала правац ка Светом Илији и 
Лепчинцу, а другим чистила терен Буштрање - Ратаје - Жапско -
Преображење од четника).232 Првобитан план је, уочи напада, утолико 
измењен штоје тежиште дејстваОсме бригале померено на железничке 
станице Врање и Врањска Бања, као и на објекте дуж пруге од Врањске 
Бање до Златокопа. 

Одређено је да све акције почну у исто време (један сат пре поноћи 
између 10. и 11. августа), а да штаб дивизије у току напада буде код Осме 
бригаде. 

Њеним планом напада, пак, потанко су разрађена дејства свих 
батаљона, за које је предвиђено да делују одвојено: Први делом снага да 
нападне утврђени бугарски батаљон на Требешињском риду, одакле је 
могла запретити опасност бригади с леђа, а делом снага да дигне у 
ваздух мост код Златокопа, на путу Врање - Свети Илија; Други да 
нападне же лезничку станицу Врање и поруши мост у близини станице; 
Трећи да нападне железничку станицу Врањска Бања и циглану у 
Бањи, те минобацачком ватром дејствује по бугарским снагама које би 
могле да спрече извлачење дела бригаде преко Мораве и Делијске чуке 
(кота 872) до Старе Брезовице. 

"Отежавајућа околност" за нападаче била је у томе што је 
напријатељ, непосредно пре почетка акције 22. дивизије, запосео пругу 
од Прибоја до Врања, посебно настојећи да обезбеди станице у Врању и 
Врањској Бањи, што значи да предстојећим нападима није могао бити 
изненађен, мада - како ће се показати - није ни могао нешто нарочито 
да учини како би их спречио, осим што му је преостало да из најближих 
гарнизона(Врање, ВрањскаБања, Себе-Врање, Прибој иТребешиња), не 
усуђујући се да их напусти, насумице гађа из артиљеријских оруђа. 

Напад је почео у предвиђено време (према неким изворима, то је, 
ипак, била поноћ).233 

Док је једна чета Првог батаљона Осме бригаде држала под ватром 
бугарско упориште на Требешињском риду, главнина батаљона 
обавила је успешно посао на прелазу преко Мораве код Златокопа. Мост 
је миниран и дигнут у ваздух. Према операцијском дневнику штаба 
Првог батаљона, само један борац је рањен за време те акције, док су два 
бугарска војника убијена на мосту.234 

Нешто више "петљања" с минама имао је Други батаљон Осме 
бригаде. Наиме, једна његова чета успела је да заузме железнички мост 
232-Исто, док. 110, стр. 254-255. 
233.С.Стошић, Ј.Петковић, нав. дело, стр. 135; И.Матовић, нав.дело, стр. 134. 



на Морави, недалеко од врањске станице, али не и да га поруши. Иако 
се у извештајима штаба 22. дивизије главним штабовима Македоније 
(11. августа) и Србије (19. августа) то оправдава јаком ватром с друге 
стране моста235, вероватније је - како наводе руководиоци тог батаљона 
- да "услед нестручног руковања експлозивом мост није срушен"236, већ 
су само оштећени прагови и шине на њему. 

Више успеха имале су преостале чете Другог батаљона, које су 
нападале железничку станицу Врање. Користећи мрак, оне су прешле 
Мораву и неопажено се привукле бугарској посади на станици, сав-
ладале је, минерале две локомотиве и онеспособиле систем скретница. 
И овде би успех био већи да минерска група није успут залутала, те кад 
је пронађена - није остало још много времена за њен рад, будући да се 
на два километра од станице налазила касарна 52. бугарског 
пешадијског пука. 

Упркос свему, командант 22. дивизије написаће да је Други 
батаљон Осме бригаде имао највише успеха237, но треба додати и 
највише жртава: четири погинула и шестрањених бораца. 

За то време је и Трећи батаљон Осме бригаде, држећи се плана, 
напао Врањску Бању, а потом порушио један пропуст испод Кумаревске 
чуке. Батаљон је имао неколико рањених бораца. 

Свој део задатака, с мањим изузецима, испуниле су и друге две 
бригаде (Десета је порушила један железнички пропуст и на 17 места 
прекинула пругу, без губигака; а Дванаеста, премда није заузела 
прибојску станицу, уништила је више станичних постројења, пресекла 
телефонско-телеграфске линије и протерала "контраше" из бункера 
код моста на Јовачкој реци, уз сопствене губитке од једног погинулог 
и четири рањена борца), тако да је саобраћај на прузи био обустављен 
десет дана. 

Али, после свега, није било тешко претпоставити да ће уследити 
"реакција" с бугарске стране. 

Последњи непријатељски "испад" 

Дан уочи напада 22. дивизије на железничку пругу Ниш - Скопље, 
9. августа те године, начелник Обавештајног одељења Главног штаба 
НОВ и ПО Србије даје у свом редовном извештају, између осталог, по-
235.Зборник докумената, том I, књ. 9, док. 115 и 167, стр. 264. и 378. 
236.С.Стошић, Ј.Петковић, нав. дело, стр. 135. 



шун преглед и распоред непријатељских снага у врањском округу (у 
Варњу: седиште 29. бугарске дивизије и 52. пешадијског пука, са 3000 -
3500 пешака и око 350 артиљераца; у Владичином Хану: два бтаљона 
Трећег одринског пука, чији је трећи батаљон на осигурању пруге од 
Владичиног Хана до Предејана; у Власотинцу: око 400 "добровољаца", 
а у околним селима 200-250 четника; у Бујановцу: ескадрон бугарске 
коњице из Првог коњичког пука; у Клиновцу и Буштрању: батаљон 
бугарске пешадије окружен пољским утврђењима; у Врањској Бањи: 
око 130 Бугара и 20 Немаца; у Себе-Врању: батаљон бугарских војника 
с тешким наоружањем; у Прибоју: батаљон бугарске пешадије; у Сур-
дулици: две бугарске пешадијске чете; у Мачкатици: један бугарски 
пешадијски батаљон; у Белом Пољу: око 300 Бугара и 80 Немаца са 
четири батерије противавионских топва; у Власини: бугарски 
пешадијски батаљон са појачањем од 200 војника итд). Тај извештај је 
занимљив и због тога што се у њему тврди да "непријатељ располаже 
подацима о нашим снагама на врањској територији", па се, чак, и пред-
виђа, јер постоје о томе обавештења, предузимање "офанзиве на ову 
територију".238 

Прогноза обавештајног официра, ма колико изгледала смела, 
оствариће се врло брзо и биће то - како се може наћи у литератури -
"последња бугарска офанзива на слободну територију"239 (премда је, 
разуме се, реч само о још једном "испаду" бугарских трупа, попут оног 
од пре неколико дана, или, тачније, о непријатељском противнападу 
којим је покушао да одговори на протекле нападе народноос-
лободилачких снага на саобраћајнице у долини Јужне Мораве). 

У раним јутарњим часовима, 14. августа, поново је на слободну 
територију Пчиње кренуло шест непријатељских колона, укупне јачи-
не око седам пешадијских батаљона (из састава Трећег и 52. пука из 
Владичиног Хана и Врања и, највероватније, 36. пука из Босилеграда), 
те једног коњичког пука (Други из Врањске Бање), с том разликом што 
је овога пута главни удар био усмерен према Кривој Феји, док се обухв-
атним дејствима настојало да се онемогуће покрети јединица НОВЈ 
према Светом Илији и Петровој гори, односно Новом Селу и Вардени-
ку. На то упућују правци кретања бугарских колона: прве из Требеш-
иња и Врањске Бање ка Брезовици и Светом Илији, друге из Врањске 
Бање ка Српској чуки, треће из Себе-Врања ка Кривој Феји, четврте из 
Рђавице, такође, према Кривој Феји, пете из Стајковца ка Новом Селу и 
шесте из Малог и Великог Стрешера, такође, према Новом Селу.240 

238.Зборник докумената, том I, књ. 9, док. 103, стр. 240-241. 
239.А.Трајковић, Д.Јовановић, нав. дело, стр. 173. 



Главнини прве (и најјаче) бугарске колоне наћи ће се, убрзо, на 
путу Осма српска бригада. У ствари, мало је недостајало да цела колона 
избије пред бригаду - да у ноћи што је претходила бугарском нападу 
делови Десете бригаде нису на Мотини и Светом Илији сменили Осму, 
која је добила нови задатак: обезбеђење дивизијске болнице у Бабиној 
Пољани. Тако се, онда, десило да је "пешадијски део" бугарске колоне 
(батаљон из Требешиња) дочекан на Светом Илији од једног батаљона 
Десете бригаде, а "коњички део" бугарске колоне (пук из Врањске 
Бање) нападнут у Старој Брезовици од Осме бригаде. 

Ни један ни други део те бугарске колоне неће даље отићи. 
Најпре је на Светом Илији, тек што је свануло, Други батаљон 

Десете бригаде разбио бугарску пешадију и одбацио је натраг према 
Морави. У међувремену, коњица је без борбе ушла у простор који је због 
смене јединица Осме и Десете бригаде остао празан и разместила се у 
Старој Брезовици без неког посебног обезбеђења и мера приправности, 
што ће јој се потом осветити. Наиме, ослушкујући борбу на Светом 
Илији, Осма српска бригада прекида покрет ка Грамади, где се већ 
налазило чело њене маршевске колоне, открива непријатеља у Старој 
Брезовици и одлучује самоиницијативно, јер нема времена да ступи у 
везу са штабом дивизије, да га нападне (ујутро у осам сати). 

Обухватом са три стране (Први батаљон преко Грамаде, Други 
преко Јасиковца, а Трећи преко коте 1267), уз ватрену подршку Десете 
бригаде, Осма у незадрживом налету упада у село Брезовицу, затиче, 
такорећи, на спавању опуштене коњанике, заузима њихове ровове око 
школске зграде (одакле су, док су могли, пружали најжешћи отпор) и 
протерује цео пук с рањеним комадантом на носилима, кога су његови 
војници једва извукли из борбе, све до Врањске Бање (у подне је све 
било готово). Плен је био велики: пет минобацача, шест митраљеза, 
исто толико пушкомитраљеза, 20 пушака, око 60 мина, толико и ручних 
бомби, 23.000 метака, више пиштоља, двогледа, телефона, око сто шат-
орских крила, ћебади и шињела, 18 коња са самарима и седлима и др. 

Губици у људству били су обострани, иако много већи на 
бугарској страни: у рововима је остало 11 убијених Бугара, а заробљено 
је седам (један официр и шест војника). Осма бригада је имала три 
погинула и 13 рањених бораца. Међу погинулима је био и помоћник 
комесара Првог батаљона Влајко Станковић (" ... Журили смо да му 
превијемо рану, али није било помоћи..."), а међу тешким рањеницима 
санитетски референт бригаде Вера Стојановић ("... Њеном помоћи и не-



гом многим рањеним друговима ране су прездравиле, а њој - нисмо 
могли да помогнемо, њене ране су биле превише тешке..."), којаје после 
неколико дана подлегла ранама.241 

Водећи тешке борбе са осталим бугарским колонама, на фронту од 
Ланишта и Боровика до Несврте и Криве Феје, Дванаеста бригада је, 
такође, успела (уз велике напоре и жртве: 14 погинулих и 20 рањених 
бораца и старешина) да заустави даље напредовање непријатеља, који 
сутрадан (15. августа) напушта све достигнуте положаје и враћа се у 
сталне гарнизоне, палећи успут, као безумни знак своје немоћи, Криву 
Феју, Несврту и Ново Село. 

Укупни губици бугарских трупа (80 мртвих и око сто рањених 
војника и официра, уз оне што је зробила Осма бригада), дали су за 
право штабу 22. дивизије да свој извештај Главном штабу НОВ и ПО 
Србије започне следећим речима: "Четрнаестог августа однели смо 
велику победу над бугарском војском - њихову смо сваку колону потук-
ли .,."242 Као што је и Главни штаб могао у свој операцијски дневник да 
упише: "Јединице XXII дивизије у рејону Крива Феја - Св. Илија биле 
су нападнуте од два пешадијска и једног коњичког пука. Напад је од-
бије".243 

А већ сутрашњи дан (15. август), на Петровој гори, био је за Осму 
српску бригаду још по нечему значајан. Тог дана, наиме, одлуком прет-
постављене команде, у бригади је први пут основана интендантура као 
формацијска јединица са свим потребним деловима и у потпуном сас-
таву. Организација интендантуре поверена је Арси Томићу, 
дотадашњем политичком комесару Прве чете Другог батаљона Осме 
бригаде, који ће отада бити и њен главни интендант. За његовог 
помоћника одређен је Трифун Стојковић, а за курира Младен 
Златановић. Прва интендантура бригаде, иначе, која је била и једна од 
првих целовитих војних интендантура на крајњем југу Србије за време 
рата, имала је Транспортну чету (командир Стојко Тодосијевић) са 105 
бораца (два стрељачка вода и транспортни вод са 90 товарних коња, 
преузетих из Команде места Радовница, и нешто јахаћих грла, запл-
ењених у борби претходногдана), Одељење заснабдевање и исхрану са 
кухињом, Одељење за одећу и обућу, Одељење занатлија (кувари, 
пекари, кројачи, обућари, поткивачи и др.), Санитетски вод и Ветери-
нарску групу. У исто време, у сваком батаљону била је образована 
батаљонска интендантура, састављена од интенданта батаљона (у Прв-
241.Јован Манасијевић, Борба код Брезовице, у нав. делу Сурдулица у НОБ, кн>. 1, 
стр. 357-358. 
242.3борник докумсната, том I, кн>. 11, док. 1, стр. 7. 
243-Исто, кн>. 9, док. 178, стр. 140. 



Одбијајући последњи непријатељски напад на слободну 
територију источно од Јужне Мораве, јединице 22. српске дивизије 
отклониле су непосредну опасност која је могла запретити њиховој 
болници у Бабиној Пољани. Али, питање великог броја рањеника с тог 
подручја (дивизијска болница, отуда, назива се и болницом врањског 
војног подручја) тиме није било решено. "Тежак проблем који нас 
невероватно кочи", пише штаб 22. дивизије Главном штабу 
Македоније, очекујући помоћ око његовог решавања244; као што 
извештава и Главни штаб Србије да је болница била у врло тешком 
стању и "сметала нам је у комбинацијама за извођење акција", тражећи 
и од њега неко решење за тај проблем.2'5 Као се у Пчињи и на Козјаку 
није могло наћи погодно земљиште за спуштање савезничких 
транспортних авиона који би пренели рањенике до лечилишта у 
јужној Италији, одлучено је да се партизанска болница из Бабине 
Пољане (око 110 рањеника, претежно тешких) пребаци на Кукавицу, 
где би је, према налозима Главног штаба Србије216, прихватила 24. 
српска дивизија и омогућила јој даљи транспорт. 

Тако се, стицајем измењених околности, увелико променио и 
првобитан задатак Осме српске бригаде, пре него што је она и стигла да 
преузме бригу о рањеницима: уместо да обезбеђује болницу у Бабиној 
Пољани - имала је да са Врањским НОП одредом пребаци рањенике с 
једне надругу страну Мораве (не прелазећи при том "границу"217, прем-

244.Војни архив, кут. 233. бр. рег. 2/3. 
245.Зборник, докумената, том I, књ. 9, док. 168, стр. 382-383. 
246.Исто, док. 157 и 172, стр. 353 и 396. 
247.Исто, том I, књ. 11, док. 1, стр. 8; Војни архив, кут. 233, бр. рег. 17/3. 

Борба за рањенике 

ом је то био Милија Цветковић, у Другом - Милан Митровић, у Трећем 
- Миле Стефановић Брка), транспортног вода и економа чета. 

У том саставу, с мањим изменама, интендантура Осме бригаде 
остаће све до краја рата. (Занимљива је, такође, "прича" о судбини 
товарних и јахаћих коња из Транспортне чете Осме бригаде, који су -
већ добрано изнемогли и онемоћали, после борби на Сремском фронту 
- пуштени да одјезде сремским пољима, са изузетком једног, кога је 
јахао интендант Арса Томић, да би га на крају рата вратио његовом 
власнику Кости Дејановићу из Радовнице.) г 



да се у каснијим записима комаданта 22. дивизије248 и политичког 
комесара Првог батаљона Осме бригаде249 види да је та "граница", тј. 
демаркациона линија између "Борисове Бугарске" и "Недићеве Срби-
је", ипак пређена), а то је изискивало неупоредиво више напора и 
савладавање многобројних препрека на путу дугом готово 80 
километара. 

Пред полазак је одређена тачна маршрута бригаде, одреда и бол-
нице (која је у међувремену пребачена из Бабине Пољане у Ново Село, 
где су се већ налазили бригада и одред): Ново Село - Сувојница - Куново 
- гранична линија према Вучју. Кренуло се, 20. августа после подне, у 
следећем маршевском поретку: Трећи батаљон са Врањским одредом у 
претходници и на бочним осигурањима, Други батаљон у заштитници, 
док је Први батаљон носио рањенике и најнепосредније се бринуо о 
њима. Због тежине пута, који се одликовао великом висинском раз-
ликом, борци под носилима су се брзо замарали и често мењали, па се 
колона развукла у недоглед, тако да је напредовање ишло веома споро. 
Цео сутрашњи дан проведен је у шуми код Сувојнице, углавном у 
одмору, али и у прикупљању података о непријатељским снагама у 
Сурдулици и Владичином Хану, јер је предстојао најтежи део пута: 
прелазак реке и железничке пруге. 

Морава је прегажена у ноћи без месечине. Људи и коњи спотицали 
су се о камење на речном дну, а неретко пропадали у воду као у какве 
бездане, али су велико пожртвовање показали баш они којима је било 
најтеже - борци што су на рукама преносили своје рањене другове. 

Најгоре је тек долазило. 
Иако је била мркла ноћ, знало се да дугачка колона бораца и 

рањеника не може неопажено прећи једну од најбоље чуваних 
саобраћајница у Европи, нарочито на делу који је због своје осетљивос-
ти обезбеђиван с највише снага. То се и потврдило чим се пришло 
прузи, јер је на маршевску колону отворена снажна бочна ватра с обе 
стране. Док су једни журили да пренесу рањенике преко пруге, други 
су кренули на јуриш како би одбацили непријатеља што даље од 
колоне. 

Ујутро су бригада, одред и болница стигли у село Куново, западно 
од Владичиног Хана, где су се задржали цео дан, припремајући се за 
последњи напор - успон уз планину Кукавицу и излазак на границу. У 
ноћи која је долазила, рањеници су код демаркационе линије предати 
Тринаестој српској бригади (која ће их са Врањским иартизанским одр-
248.Ж.Николић, 22. дивизија, стр. 220. 
249.Јаван Манасијевић, Пренос рањеника, у нав. делу Сурдулица у НОБ, кн>. 1, стр. 
368. 



дом пребацити до аеродрома у Пустој реци, одакле ће већина бити 
транспортована у савезничке базе у Барију). 

Након што је провела два дана у селима подно Кукавице, Осма 
српска бригада је у ноћи између 24. и 25. августа, с једном десетином 
Првог батаљона, напала бугарску караулу Преке Воде, заробила осам 
граничара и запленила њихово наоружање, разну опрему, доста стоке 
и др. А, већ следеће ноћи, враћајући се на десну обалу Јужне Мораве, 
"имала је задатак да нападне објекте на железничкој станици Неп" и "да 
врши напад на објекте на прузи"250, у исто време кад Десета и Дванаеста 
бригада нападну железничку станицу Предејане и објекте око ње. Како 
се, међутим, Осма бригада налазила подаље од своје дивизије, могуће 
је да није била упозната са својим задацима (такву могућност, наиме, 
допушта и командант 22. дивизије)"4, јер се у документацији бригаде, 
осим минирања пруге између Цепа и Предејана на четири места, не 
спомињу никакве друге акције, нити задаци.252 

Већ сутрашње наређење штаба 22. дивизије Осмој бригади да се 
пребаци на просторију Новог Села, "у случају да је извршила 
пребацивање преко комуникације", и тамо ступи у везу са суседним 
бригадама, аштабу дивизије одмах достави извештај253, као да потврђује 
претпоставке о "прекиду на везама" између штаба дивизије и штаба 
бригаде, али који, по свему судећи, није потрајао дуже од боравка 
бригаде на левој обали Јужне Мораве. 

Претерана журба се осветила 

Напад 22. српске дивизије на пругу у Грделичкој клисури, у ноћи 
између 25. и 26. августа 1944, у који се на одређени начин укључила и 
Осма српска бригада, била је једна од последњих акција "младих 
јединица НОВ и ПОЈ у Србији" пре него што је Оперативно одељење 
главног штаба Србије "подвукло црту" и израчунало да је за протекли 
месец и по дана, тј. од доласка Главног штаба у југоисточну Србију, на 
том простору (Копаоник, Јастребац, Топлица, Јабланица, Озрен, Свр-
љишке планине, Бабичка гора, Кукавица, Црна Трава, Врање, 
Трговиште), "у жестоким и тешким борбама са много надмоћнијим не-
250.Зборник докумената, том I, књ. 11, док. 44, стр. 113. 
251.Ж.Николић, 22. дивизија, стр. 224-225. 
252.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 2-3/5; с напоменом да и у Дневнику П.Денде за 
25. август стоји само: "Одмор на Кукавици. Увече покрет за Млач. Механе.прелаз 
Мораве код Цепа. минирање пруге". 
253.3борник докумената, том I, књ. 11, док. 45. стр. 114. 



пријатељем", избачено из строја 4829 његових војника(1997 убијених, 
2070 рањених и 762 заробљена); да су заплењена два пољска топа са 500 

. граната, 12 тешких бацача са 300 мина, 74 митраљеза и пушкомитраље-
за, 16 аутомата, 394 пушке, 94 ручне бомбе, 248.000 метака и велике 
количине разног другог материјала; да је уништено седам тенкова и 34 
камиона; а да је пруга Ниш - Скопље, која није радила укупно 18 дана, 
била прекинута на 80 места, да су на њој порушене три железничке 
станице, три пропуста, два моста, шест локомотива, 29 вагона итд.254 

Зашто је Гавни штаб Србије сматрао за потребно да у том часу 
сачини "биланс" активности јединица НОВЈ на подручју које је у 
претходном раздобљу било најјаче упориште НОН-а у Србији, можда и 
није тешко разумети ако се имају у виду општи догађаји на главним 
светским ратиштима, а посебно прекретница пред којом се налазио рат 
у Европи, односно на Балкану и у југосисточним деловима југос-
ловенског ратишта. Док су, наиме, с једне стране, управо минулих дана, 
западни савезници ушли у Париз, те започели офанзиву на тзв. Готску 
линију у Италији; с друге стране Црвена армија незадрживо продире у 
Румунију, заузима Бесарабију и Молдавију, влада царске Бугарске об-
јављује неутралност, Финска тражи примирје, а вођа Трећег рајха 
наређује повлачење својих снага из Грчке. У истом дану (28. августа 
1944), кад врховни командант НОВ и ПОЈ упозорава команданта 
Оперативне групе дивизија да предстоји повлачење бугарских трупа 
из Србије, да се ускоро може очекивати избијање совјетских јединица 
на источне границе Југославије и да настаје деморализација код чет-
ника и недићеваца151 - Главни штаб Србије тражи од своје 22. дивизије 
да, с обзиром на веома повољне услове који су настали изласком 
Бугарске израта, делује "иницијативно, брзо иенергично"^6, аштаб22. 
дивизије наређује својим јединицама да нападну непријатељско 
упориште у Власотинцу, и то већ после подне, односно само "у случају 
да су непријатељске снаге у месту довољно јаке и тешко би их било 
разбити у току дана, припремити нападе за ноћас".257 

Да ли је претерана журба (уз слабу организацију, лоше планирање, 
импровизацију и несинхронизацију дејстава, како истичу неки истра-
живачи)258 "кумовала" неуспеху који ће уследити приликом напада на 
Власотинце? Штаб 22. дивизије, додуше, разложно правда своју ужур-
баност новонасталом ситуацијом која не трпи одлагање (разоружање 
254.ИСТО, док. 59, стр. 140-141. 
255.Хронологија ослободилачке борбе, стр. 842. 
256.Зборник докумената, том I, кн>. 11, док. 63, стр. 147. 
251-Исто, док. 69, стр. 160-161. 



Бугара, мобилизација људства, опасиост од недићеваца и четника 
којима Власотинце служи као база за надирање ка Прибоју и као 
одбрана Лесковца и сл.)2"'9, али је све то - како ће се показати - било 
недовољно да се "на препад", без неких посебних припрема, освоји 
непријатељско упориште за које се, чак, није знало ни колике га снаге 
бране, чиме све располажу, како су распоређене, одакле прети највећа 
опасност итд. 

Штаб Десете бригаде је, рецимо, наређење за напад добио два сата 
пре него што је морао бити на полазним положајима (у 11 часова, а 
требало је кренути у 13 часова), па ипак је то била једина бригада која 
је на време напала непријатељско утврђивање на Власини (с његове 
јужне стране). Дванаеста бригада (која је добила задатак да нападне 
град са севера) прешла је у напад тек кад се спустио мрак, задржавши се 
неуобичајено дуго на прилазним путевима. Још веће новоље имала је 
Осма бригада (која је с више страна требало да обезбеђује напад), тако 
да се врло брзо стекло више услова да акција не успе, него обратно. 

Планом је, наиме, било предвиђено да један батаљон Осме бригаде 
упадне, преко Сејаница и Тупаловаца, у Грделицу и заузме је, а ако му 
то не пође за руком - да се врати у село Тупаловци и одатле штити 
наступање Десете бригаде. Друга два батаљона би за то време 
продужила покрет према Ладовици, одакле би један батаљон био 
упућен ка Прилепцу и Гложану са задатком да поруши друмски мост 
на Морави и тако одсече Власотинце од Лесковца.260 

Шта се тада десило? 
Пре него што се и пошло из Новог Села, једна четаПрвог батаљона, 

налазећи се на обезбеђењу села, заробила је 28 бугарских војника, 
запленивши њихове пушке, бомбе, муницију и сву другу опрему. Борба 
се, заправо, није ни водила, јер су се бугарски војници одмах предали, 
али је покрет бригаде одложен за после подне. На путу за Тупаловце, 
међутим, маршевска колона је у селу Козарју наишла на једну бригаду 
Власинског четничког корпуса (око 500 четника) и била принуђена да 
прихвати борбу, у којој су Први и Трећи батаљон Осме бригаде нанели 
четницима знатне губитке (15 убијених и 24 заробљена четника), али 
изгубивши и сами једног борца, уз шест рањених. Други батаљон, који 
се у међувремену одвојио (борба са четницима у Козарју трајала је све 

258.Драгољуб Мирчетић, Дванаеста српска НОУ бригада, Институт за савремену 
историју, Републички одбор СУБНОР-а Србије, Војноиздавачки и новински цен-
тар, Београд, 1991, стр. 153. 
259.Зборник докумената, том I, књ. 11, док. 68, стр. 158-159. 
260.Исто, док. 69, стр. 161. 



до вечери) и продужио ка Морави, стигао је тамо са великим 
закашњењем, напао посаду на мосту и ликвидирао је, али није порушио 
мост преко којега је већ прошао немачки одред са неколико тенкова и 
моторизованом артиљеријом. Појачана одбрана Власотинца наносила 
је све веће губитке Десетој бригади, која је морала да се повуче (са пет 
погинулих и 12 рањених бораца). 

Поновљени ноћни напад, потом, с Дванаестом бригадом коју је 
подржавала Десета, био је само још један узалудан покушај да се 
надокнади све што је пропуштено у претходном дану. Обезбеђење које 
је Осма бригада тада држала према Грделици и Лесковцу није, такође, 
имало неког већег значаја, јер су снаге у Власотинцу (гранични одред 
Српске државне страже, јачине око 700 недићеваца, ојачан немачким 
тенковима и топовима), после првог удара, средиле своје редове, 
учврстиле отпорне тачке и биле спремне да се бране по сваку цену, тако 
да је штаб 22. дивизије био приморан да у два сата после поноћи одус-
тане од даљих напада и нареди повлачење својих јединица. 

Два неуспела напада на Власотинце у само пола дана и пола ноћи 
тешко су пала свим борцима и руководиоцима 22. дивизије. Оштрица 
критике због многих пропуста, колико год да је погађала штаб 
дивизије, није могла мимоићи ни поједине бригаде (најпре Дванаесту, 
која се недопустиво дуго привлачила полазним положајима и у напад 
укључила тек на поновљено наређење штаба дивизије, а онда и Осму, 
која је закаснила да препречи пут немчким тенковима и топовима из 
Лесковца и тиме отежала ионако тежак положај Десете бригаде на 
прилазима граду). 

Неколико дана касније доћи ће до значајних персоналних промена 
у јединицама дивизије, које неће мимоићи ни Осму српску бригаду. 

А она је, првих септембарских дана, преко Виљег кола и 
Млачишких Механа, стигла у Власину. Ту је, 3. септембра, команду над 
бригадом преузео њен нови командант - мајор Никола Звицер, до тада 
руководилац у црногорским и источнобосанским пролетерским 
јединицама. Са њим је у бригаду стигло и више других руководилаца 
(који ће, пре или касније, преузети одговарајуће дужности у бригади и 
батаљонима: Исидор Козодоревић, Дара Грубиша, Божа Качавенда, 
Ђорђе Галиђ, Душан Родић, Милан Ћопић, Стеван Келечевић и др. 

Дотадашњи командант Осме бригаде Владимир Вујовић отићи ће 
на нову дужност у Главни штаб Србије, где ће му као искусном 
инжењеру и руководиоцу бити поверено да организује производњу у 
ослобођеним крајевима. Био је то, несумњиво, знак да предстоји 
коначно ослобођење Србије, која је само у прогеклом месецу (августу) 



ојачала редове својих ослободилачких снага за близу 40.000 нових 
бораца; почетком септембра образовала два корпуса (Тринаести у 
јужној Србији и Четрнаести у источној Србији; а до краја године 
приступила и стврању првих крупних састава родова и служби Народ-
ноослободилачке војске (артиљеријске, инжењериске и друге 
бригаде).261 

На нову дужност отићи ће и дотадашњи командант 22. дивизије 
Живојин Николић Брка, који ће постати заменик команданта новоос-
нованог Тринаестог корпуса НОВЈ (командант Љубо Вучковић, 
политички комесар Василије Смајевић), у чијем ће саставу - кад ускоро 
буде комплетиран - бити 22, 24, 46. и 47. српска дивизија, са више од 
33.000 бораца. Корпус је од Главног штаба Србије, под чију је непосред-
ну команду стављен, добио задатак да на простору између Ибра, 
Западне Мораве, Нишаве, Пчиње и Скопске Црне горе уништи чет-
иничко-недићевске снаге, напада саобраћајнице у долини Јужне Мо-
раве, Ибра и Нишаве, заузме непријатељске гаранизоне, мобилише 
ново људство ради стврања нових јединица НОВЈ, организује корпусну 
војну област, политички делује у народу и одржава везу са суседним 
ослободилачким снагама, како у Бугарској, тако и у Македонији, на 
Космету и у Санцаку. Штаб корпуса је, зато, већ својом првом наредбом, 
од 7. септембра 1944, наредио 22. дивизији, поред осталог, да настави с 
рушењем комуникације Врање - Лесковац - Ниш, да разбије све остатке 
четничких снага на десној обали Јужне Мораве и да затвори могуће 
правце извлачења бугрских трупа, а у случају да окупатор напусти 
градове - успостави власт у Врању, Власотинцу, Владичином Хану, 
Сурдилици, Пироту, Белој Паланци, Босилеграду, Цариброду 
(Димитровград), Бујановцу и Прешеву.262 

Један окупатор мање 

Осма бригада22. дивизије налазила се 4. септембра у Кривој Феји, 
управо наједномод најважнијих правацамогућегизвлачењабугарских 
окупационих снага из долине Јужне Мораве. Северно од ње, на прав-
цима Владичин Хан - Сурдулица - Власина - Клисура, Предејане - Црна 
Трава - Стрезимировци и Лесковац - Власотинце - Тумба, налазила се 
Десета бригада, а још даље, на Бабичкој гори, Дванаеста, тако да је цела 
дивизија била развучена на широком простору од више од сто киломе-
261.Н.Анић, С.Јоксимовић, М.Гутић, нав. дело, стр. 369. 
262.3борник докумената, том I, књ. 11, док. 135, стр. 338-340. 



тара. Преговори с бугарским јединицама и гарнизонима о предаји 
оружја или њиховом преласку на страну НОВЈ, с обзиром на општу 
ситуацију у Бугарској, која се налазила пред капитулацијом, дали су 
слабе резултате. Напротив, било је приметно одуговлачење бугарске 
стране која је, у исто време, преговарала и са Немцима, ишчекујући 
расплет догађаја у Бугарској и настојећи да се по сваку цену са свим 
наоружањем извуче из Србије. Стога је, тог истог дана, у једном од 
првих извештаја Главном штабу Србије који је потписао нови коман-
дант 22. дивизије Ратко Софијанић, наведено с приметном дозом 
горчине: "Бугарске снаге стоје по старом распореду и јачини. Свуда смо 
у непријатељству са њима. Туку се са нама несмањеном жестином. 
Према народу терор исти као и раније. Пљачкају и пљачку односе у 
Бугарску..." Следеће реченице су чак подвучене: "Од Грделице јужно 
дуж пруге имају велике снаге - требало би их жестоко бомбардовати. 
Иза старе границе према нашем терену - концентришу нове снаге из 
унутрашњости Бугарске".263 

Али, ситуација се из часа у час мењала. 
Сутрадан (5. септембра), совјетска влада уручила је ноту буга-

рском представнику у Москви, којом је СССР објавио рат Бугарској. 
Дан касније (6. септембра), јединице Црвене армије избиле су на 

румунско-југословенску границу код Турн-Северина на Дунаву. 
А, у ноћи између та двадана, поступајући по најновијем наређењу 

штаба своје дивизије да се пребаци на подручје Лебана, с друге стране 
Мораве, Осма српска бригада је прешлареку и пругу, али је на путу што 
из Прибојаводи за Лепчинцу била"пресечена" надвоје одједне немачке 
моторизоване колоне, па је са приличним закашњењем стигла у село 
Бе лишево. Ту је добила ново наређење да се врати на десну обалу Јужне 
Мораве. Премда се у неким записима о Осмој бригади њено "сељакање" 
с једне на другу страну Мораве, из једног места у друго, оправдава тиме 
што је требало да се "створи утисак како се на терену налази велики 
број наших снага"264, да би се штабови окупационих трупа навели на 
закључак да ће "бити најбоље да у Врању и другим гарнизонима 
предају своје наоружање"265, тешко је у свему томе не препознати и 
извесне примесе хаотичног стања "на терену", које је бугарска војска у 
расулу на све могуће начине користила да не преда оружје јединицама 
НОВЈ (те је највећи део бугарског наоружања, на крају, припао њихо-
вим дојучершњим савезницима). 

263.Исто, док. 112, стр. 273-274. 
264.Д.Стошић, Ј.Петковић, нав. дело, стр. 141. 



Овако или онако, тек - Осма бригада је и друге ноћи заредом 
прелазила Мораву, рушећи успут железнички пропуст код Стубла и 
мостове на Лепеници и код Мазарића. Нашавши се на десној обали 
Јужне Мораве.бригада се распоредила на потезу Грамађе - Врбово -
Превалац, стављајући под свој надзор веома важан сектор пруге од 
Владичиног Хана до Враља. Тиме је 29. бугарској дивизији практично 
било онемогућено повлачење преко Врањске Бање за Босилеград, већ 
је морала да се упути заобилазним путем ка Бујновцу и даље према 
Куманову и Кривој Паланци. Једна група бугарских војника, која је 
покушала да се "провуче" кроз Криву Феју, заустављена је и 
разоружана. 

Чим је бугарска војска напустила Врање, 7. септембра 1944, у град 
су ушле команде места и војног подручја с органима власти и 
члановима партијских руководстава. После подне се у дворишту гим-
назије грађанима обратио секретар Среског комитета КПЈ за Врање 
Властимир Стојиљковић, а увече је на тргу испред среског начелства 
одржан митинг, на којем је говорио секретар Окружног комитета КПЈ 
за врањски округ Славољуб Петровић Ђера. Гада је први пут јавно 
представљен Месни народноослободилачки одбор, који је дотле радио 
илегално, у тешким условима окупације, и на чијем је челу последњу 
годину и више дана био обућар Реља Стошић. 

Иако су биле надомак Врања, јединице Осме српске бригаде нису 
могле тог дана да буду с Врањанцима, јер је штаб бригаде (који се 
налазио у Врбову) обавештен да су бугарске трупе напустиле 
Владичин Хан, али да су у њега потом ушле немачке јединице из Белог 
Поља, праћене контрашима из околних села. Одмах је донета одлука да 
се Хан, као важан саобраћајни чвор у долини Јужне Мораве, којом су 
Немци намеравали да извуку своје снаге из Грчке (Група армија "Е"), 
нападне и заузме. Непосредан напад на град требало је да изведе Други 
батаљон, Први би за то време био на обезбеђењу према Сурдулици, 
односно Белом Пољу, одакле се најпре могао очекивати непријатељ, 
док би Трећи батаљон остао у резерви. 

Напад је, према плану, започео два сата пре поноћи, између 8. и 9. 
септембра, и после сат и нешто више борбе, у којој је становништво 
масовно притекло у помођ борцима бригаде, Владичин Хан је ос-
лобођен. Бригада је прошла без жртава, а из непријатељских редова 
заробљено је 11 немачких војника и 19 контраша. Заплењени су један 
топ, три митраљеза, осам аутомата, 31 пушка, три камиона, један 
аутомобил и већа количина муниције, а на железничкој станици су 
пронађени вагони са намирницама, текстилом и санитетским 
материјалом. 



Забелешка у оперцијском дневиику Главног штаба НОВ и ПО 
Србије, према којој је приликом заузимања Владичиног Хана убијено 
сто непријатељских војника266, тешко да се може прихватити као реал-
на процена непријатељских губитака (толико, наиме, једва да је било 
укупно Немаца и њихових плаћеника у Владичином Хану), упркос 
томе што ће истим податком (уз мало преиначење, тј. као стотину 
заробљених и уништених непријатељских војника), неколико дана 
касније, "баратати" и заменик команданта 22. дивизије у једном свом 
извештају.26 

Али, борбе за Владичин Хан и око њега нису биле завршене. Још у 
току ноћи у којој је град ослобођен, оствљајући његове житеље да на 
препуним улицама и трговима прослављају долазак слободе, борци 
Другог батаљона Осме бригаде наставили су гоњење непријатеља 
према Цепу, прегазили Мораву и, такорећи, из покрета напали желез-
ничку станицу Момин Камен. Повољнији положаји посаде која је 
бранила станицу омогућили су јој да дуго одолева јуришима нападача, 
све док у касним преподневним сатима једна група бораца, предвођена 
командантом и политичким комесаром батаљона, није зашла непри-
јатељу иза леђа и приморала га на предају. 

Батаљон је имао једног погинулог и једнограњеног борца, а зароб-
љена су четири немачка војника и 15 контраша. Вредан плен, који је 
затечен на станици, није могао да буде искоришћен, јер су се одмах иза 
поднева појавиле јаче немачке снаге упућене из Мачакатице. Да не би 
претрпео веће губитке, батаљон Осме бригаде се повукао на леву обалу 
Јужне Мораве и ту остао до краја дана, штитећи приступ ослобођеном 
Владичином Хану из правца Мачкатице. 

У међувремену, на левој обали Врле реке и у Прекодолцу, зат-
варајући правац према Белом Пољу, праву голготу преживљавао је 
Први батаљон Осме бригаде. 

Већ од раног јутра, користећи погодности тла, Немци су успели да 
се примакну положајима батаљона и, буквално "на спавању"268, ухвате 
истурену десетину из осматрачке групе (коју су одмах, на лицу места, 
стрељали). Уследила је артиљеријска канонада из противавионских 
топова са утврђења код Белог Поља, после чега је немачка колона у 
таласима наваљивала на положаје Првог батаљона, настојећи да се 
преко њих поново домогне Владичиног Хана. Али, прибравши се од 
првог изненађења и средивши своје редове, батаљон је смогао снаге да 

266.3борник докумената, том I., књ. 11, док 175, стр. 454. 
267.Војни архив, кут. 181, бр. рег. 28-1/5. 
26&.Дневник П.Денде (9. сптембар 1944). 



се одупре наизменичним јуришима непријатеља и да чврсто држи своје 
положаје, тако да се нападач с падом мрака, повукао у Бело Поље. 

Поред десет заробљених (и стрељаних) бораца, Први батаљон је тог 
дана изгубио у борби још три борца, док је шест било рањено. 
Непријатељ је на бојишту оставио 17 убијених војника. 

Тог истог дана (јер све се то дешава 9. септембра), монар-
хофашистичка влада Бугарске је збачена, а власт у земљи преузео је 
Отечествени фронт бугарског народа. 

Победа над фашизмом чинила се веома блиском. 
Али, у исто време, на другом карју Европе, немачке оружане снаге 

започеле су новим ракетама "фау-2" да нападају Лондон, савезничке 
трупе нису успеле да пробију немачку одбрану на тзв. Зигфридовој 
линији, изостао је њихов предвиђени продор ка Руру, а потом је ус-
ледила и немачка противофанзива у Арденима. 

Слом Трећег рајха, ма колико изгледао близу, био је још довољно 
далеко да би се могао назрети крај рата. 

На старој граници 

Битка за Србију, која је цела била захваћена ратним дејствима, 
водила се несмањеном жестином. Поједина места - од изузетног 
оперативно-стратегијског значаја - прелазила су по неколико пута из 
руку у руке. "На сектору Врања ... VIII бригада водила је прилично 
жестоке борбе са Арнаутима око Бујановца", пише штаб Тринаестог 
корпуса Главном штабу Србије. "Бујановад је три путаослобођен и сада 
се налази у нашим рукама".2"9 

Повлачећи се преко Куманова, 29. бугарска дивизија напустила је, 
8. септембра, Бујановац, у који су истог дана ушли Дванаеста прешевска 
(бујановачка) бригада и Пчињски партизански одред. Сутрадан су, 
међутим, ослободилачке снаге потиснуте из града од бројнијих шип-
тарских квислиншких формација (Четврти гњилански пук, из састава 
тзв. снага за одбрану Косова, с вулнетерима и контрашима), које су на 
обронцима Скопске Црне горе успоставили "фронт" заодбрану Коњчу-
љске клисуре и обезбеђења "косовског правца" немачким трупама у 
повлачењу. Тада је Осмој српској бригади, која се налазила на простору 
између Владичиног Хана и Сурдулице, наређено да што пре дође на 
сектор Бујановца. 



На путу за Бујановац, Осма бригада је, 10. септембра, "свратила" у 
Врање - и то је био њен први сусрет са ослобођеним градом, али који 
није могао потрајати дуго, јер је већ истог дана морала напасти Буј-
ановац и истурити обезбеђење према старој српско-турској граници. 

У снажном налету и уз садејство Бујановачке бригаде, као и 
Пчињског и Оругличког НОП одреда, делови Осме бригаде ослоб-
одили су до краја дана град на ушћу Биначке Мораве у Јужну Мораву. 
Том приликом, према операцијском дневнику Главног шатаб Србије, 
"око 50 четника напало је Арнауте и по завршеној борби пришли су 
нашим јединицама, у чијим редовима настављају даљу борбу".270 

Али, прикупивши нове и јаче снаге из Гњилана, шиптарски 
националисти, под немачком командом, напали су поново Бујановац, 
то значајно раскршће према Косовском Поморављу, и после 
осмочасовне борбе, "уз велике губитке"271, успели да га заузму. У ноћи 
која је долазила, између 11. и 12. септембра, делови Осме српске бригаде 
и други пут за кратко време нападају непријатељско упориште у 
Бујановцу. У пет сати ујутро, град је опет у њиховим рукама (убијено 
је 30, а рањено више шиптарских плаћеника), али непријатељ довлачи 
појачање, креће у противнапад и, у девет сати пре подне, одбацује 
батаљон до линије Краљева Кућа - Калкавница, "где се борба и даље 
води" (како је тог дана забележено у операцијском дневнику Главног 
шатаб Србије).272 

За то време је северозападно од Врања, на положајима код села 
Честелина, Први батаљон Осме српске бригаде водио борбу са јаким 
балистичким снагама, које су, у зору 11. септембра, покушале да продру 
до града. 

"Напад балиста је био веома јак", сећа се Милан Марковић, коман-
дир Митраљеско-минобацачке чете, која је у свомсаставу имала четири 
вода са по четири митраљеза и један вод са четири бацача. "Наше чете 
су пружале снажан отпор и повремено прелазиле у противнапад. Са 
својом четом и ватром из свих оруђа подржавао сам наше јединице. 
Ватру из митраљеза и минобацача сконцентрисао сам тамо где су 
балисти најснажније нападали. Дејством моје чете, балистима су нане-

210.3борник докумената, том I, књ. 11, док. 175, стр. 454. 
2И.Исто, уз напомену да за ту борбу нема података о непријатељскнм губицима, 
али да се према једном другом извору (извештај штаба Тринаестог корпуса Глав-
ном штабу Србије од 26. септембра 1944), наводи да је на том сектору непријатељ 
имао око 200 мртвих (исто, књ. 12, док. 146, стр. 368). 



ти велики губици у људству, тако да нису били у могућности да својим 
• 273 јуришима потисну наше Јединице". 

Ни после више пута поновљених јуриша, у којима је непријатељ 
претрпео знатне губитке (49 убијених), одбрана Врања није попустила 
(батаљон је имао два погинула борца). Предвече су напади прекинути. 
Иако су следећег дана добили појачање, балисти више нису 
угрожавали положаје Осме бригаде код Честелина. 

* * * * * * * * * * 

Неколико дана "затишја" добро је дошло за прихват нових бораца 
(који су у све већем броју пристизали из ослобођених. градова и села), 
њихово наоружање (што је и даље представљало проблем с обзиром на 
"хроничну" несташицу оружаја) и укључивање у јединице. Тринаести 
корпус, рецимо, извештава, 12. септембра 1944, Главни штаб Србије да 
од 22. дивизије "добијамо стално депеше да је прилив људства огроман 
и стално траже оружје"274, а то је у време кад се само у тој дивизији 
налазило више од 2000 нових бораца, махом без оружја. 

Како је и Осма бригада 22. дивизије нарасла на око хиљаду бораца, 
у Врњачкој Бањи је тог истог дана (12. септембра) образован њен 
Четврти батаљон (командант Јован Симоновић, политички комесар 
Стеван Келечевић, заменик команданта Душан Родић, помоћник 
полтичког комесара Димитрије Станковић, интендант Панта 
Станковић), што ће довести до неких кадровских померања унутар 
бригаде, али ће она, уз то, као већ "стара", прекаљена и опробана 
јединица НОВЈ, послужити и као "расадник кадра" за нове бригаде што 
су настајале управо у врањском крају (Прва и Друга врањска, Прва и 
Друга сурдуличка и др.). 

Последњу борбу пред одлазак из врањске котлине, Осма српска 
бригада водила је, 19. септембра, у Пољаници, код Лазаревог кладенца, 
када је њен Први батаљон, отварајући пролаз косовским борцима према 
Карадагу, потукао јаче балистичке снаге (нема тачних података о 
њиховој јачини, али о томе на неки начин "говори" чињеница да је 
сукоб трајао читаво поподне, од 14 до 19 часова, као и то да је у њему 
убијено 27 балиста). Батаљон је имао два погинула и једног рањеног 
борца. 

Сутрадан је новооснованој 46. српској дивизији наређено да 
преузме од Осме српске бригаде положаје код Врања, а Осмој бригади 
да "хитно дође" у састав своје дивизије2 , која се припремала за други 
напад на Власотинце. 
273. Милан Марковић, Митраљеско-минобацачка чета код Честелина, у нав. делу 
Сурдулица у НОБ, кн>. 1, стр. 374. 



ПОЧЕТАК ПРОЛЕТЊЕ ОФАНЗИВЕ 



V 
НИШКО РАСКРШЋЕ 

(21. септембар - 7. новембар 1944) 

У јесен 1944, уочизавршних борби заослобођење источнихкрајева 
Југославије, 14 корпуса НОВЈ са 50 дивизија, Корпус народне одбране 
Југославије (КНОЈ) и друге снаге НОП-а(укупне јачине око 400.000 
бораца)276држале су под својом контролом готово три четвртине југос-
ловенске територије. Србијом, чије су две трећине биле ослобођене, 
наступали су Први пролетерски (око 24.5оо бораца) и Дванаести ударни 
корпус (око 10.000 бораца), јединице под командом Главног штаба 
Србије (Друга пролетерска дивизија са 46оо бораца, Тринаести корпус 
са око 30.000 и Четрнаести са више од 32.000), те 37. ударна дивизија 
(око 4000 бораца) и више самосталних бригада и партизанских одреда 
(око 7000 бораца) 111. Главне снаге НОВЈ у Србији, иначе, биле су 
груписане у три основне групације: Прва армијска група (Први и 
Дванаести корпус) у западној Србији и Шумадији, Тринаести корпус у 
јужној Србији и Четрнаести корпус у источној Србији. Посебне 
оперативне групе биле су Друга пролетерска дивизија око Крушевца и 
37. ударна дивизија на Златибору. 

Немачке снаге у Србији, обједињене у Армијску групу "Фелбер" 
(преименовану доцније у групу "Србија"), биле су тада ириморане да 
се бране на два фронта: једним у долини Тимока, од Нишаве до Дунава, 
насупрот Црвеној армији, која се налазила на југословенско- румунској 
и југословенско-бугарској граници; и другим на линији Цер - средњи 
ток Колубаре - Топола - Крагујевац - доњи ток Западне Мораве до њеног 
ушћа, према јединицама НОВЈ. Осим тога, те снаге, с још бројним квис-
линшким формацијама, морале су да заштите главне правце извлачења 
немачких трупа из Грчке, Македоније и Албаније (Лесковац - Ниш -
Београд и Скопље - Краљево - Београд) и подупру уздрмани одбрамбе-

216.Београдска операција (колектив совјетских и југословенских аутора), Војноис-
торијски институт, Београд, 1964, стр. 79-80. 
277.П Вишњић, нав. дело, књ. 2, стр. 400, напомена21. 



ни систем југоистока јужно до Саве и Дунава, којем је озбиљно 
запретила опасност да буде порушен, а тиме и да се широм отворе врата 
за Панонску низију. 

Тако ће се целокупно нишко раскршће, у даљем следу збивања, 
наметнути као чворна тачка од изузетне важности за расплет ратне 
ситуације у Србији, долазећи све више у средиште пажње зараћених 
страна на том простору. Део бремена у одсудним борбама, које ће се 
водити за ослобођење тог дела Србије (Нишка операција), понеће на 
својим плећима и Осма српска бригада. 

Коначно у граду на Власини 

Двадесет и првог септембра 1944, како јој је наређено, Осма бригада 
22. српске дивизије предала је своје положаје код Врања и Бујановца 26. 
бригади 46. српске дивизије и упутила се преко Грамађе, Владичиног 
Хана, Цепа и Предејана за Власотинце. Гарнизон на реци Власини, као 
"предграђе" непријатељске одбране Лесковца и Ниша (или, по некима, 
чак, "главни ослонац непријатеља у одбрани нишког 
раскршћа"),278"пркосио" је и даље народноослободилачким снагама на 
том подручју, иако је 22. дивизија више пута припремала (и одлагала) 
напад на њега, да би га, напокон, у ноћи између 21. и 22. септембра још 
увек без Осме бригаде), извела и - доживела поновни неуспех. Или није 
био довољно схваћен значај Власотинца за предстојећа збивања на том 
војишту, или се нису знале намере непријатеља, распоред и јачина 
његових снага у граду и околини (што је нарочито морало да се односи 
на долазак немачке Прве брдске дивизије из Црне Горе и Санцака и њен 
размештај на ширем простору Ниша и Лесковца), или су, пак, те снаге 
и могућности непријатељске одбране биле увелико потцењене (а нај-
вероватније је да је посреди било и једно, и друго, и треће), тек - све до 
пред крај месеца који је предходио операцијама за ослобођење Ниша и 
Београда нису се били стекли услови за освајање Власотинца. А, онда 
је његово заузимање постало преко потребно, јер су се одатле отварала 
врата за Лесковац и Ниш. 

Друкчији приступ том проблему био је уочљив већ у наређењу 
штаба 22. дивизије штабовима бригада и Бабичком НОП одреду од 
26.септембра те године, у којем се наглашава да је заузимање Власотин-
ца "од велике важности", те да се, због тога, у борби мора бити "енер-
гичан" и "продоран", а дају се и подробнији подаци о распореду непри-



јатеља: у Власотинцу се налази 400-500 недићеваца и око 200 четника; у 
селу Конопници је 100-150 четника (сви нису наоружани); на левој 
обали Јужне Мораве и с десне стране пруге Грабовница - Дољевац 
такође су четници, у јачини око 1500 људи; на простору Манојловце -
Богојевац су главне четничке снаге; у Лесковцу има 2000 Немаца; а на 
потезу Равна Дубрава - Завиднице - коса северозападно од Свођа - кота 
668 - Висока чука (кота 808) - Билин рид (кота 670) размештен је немачки 
батаљон с 1200 војника (реч је о 54. ловачком батаљону Прве брдске 
дивизије, чија је главнина, у међувремену, пребачена у источну 
Србију). Ипак, као да је извесна (чак и претерана) самоувереност штаба 
дивизије још била присутна у чињеници да је од петнаестак батаљона, 
колико му је стајало на располагању, само три предвидео за "упад у 
град" - и то два из Осме бригаде (преко села Јастрепца и долином реке 
Власине) и један из Дванаесте (преко Мале и Велике Ломнице и Коноп-
нице). Све остале снаге требало је да обезбеђују напад на прилазима 
граду: према Лесковцу и Грделици - два батаљона Осме бригаде; према 
Свођу и Високој чуки - један батаљон Дванаесте бригаде (с тим да два 
батаљона буду у Брезовици као дивизијска резерва), према Орашцу и 
Градашници - два батаљона Десете бригаде (друга два се и не спомињу, 
јер су била одвојена од бригаде, а штаб дивизије, по свему 
судећи),279није ни знао где се они тачно налазе); и према Равној 
Дубрави- Бабички НОП одред (који ће тих дана прерасти у бригаду). За 
Осму бригаду су, иначе, после ослобођења Власотинца, предвиђени и 
посебни задаци: да извуче из града сав плен и да,потом, у њему успос-280 тави власт уз помоћ среске команде. 

Разрађујући поближе наредбу штаба дивизије, штаб Осме бригаде 
је, сутрадан, издао заповест својим батаљонима, одређујући за напад на 
град Други и Четврти батаљон, а за обезбеђење напада Први и Трећи. 
"Напад на непријатељски гарнизон мора бити брз, енергичан и 
одлучују ћи", захтева и штаб бригаде попут штаба дивизије, "а уколико 
град не падне у току ноћи, борба ће се продужити у току дана".281 

Двадесет и седмог септембра увече,након получасовне ар-
тиљеријске и минобацачке припреме, напад на Власотинце почео је у 
предвиђено време - у 21. час. Али, осим тог почетка, све друго, затим, 
није ишло како је било предвиђено. Ево и зашто. 

Најпре, Први батаљон Дванаесте бригаде, који је требало да уз два 
батаљона Осме бригаде упадне у град, није стигао на време до града. Он 
279.Зборник докумената, том I, кн,. 12, док. 173, стр.445. 
280.Исто, док. 149, стр. 377-379. 
281 .Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 2/1. 



се, наиме, већ на прилазима Власотинцу, у селима Ломница и Конон-
ница, сукобио с Лесковачком четничком бригадом, протерао је према 
Манојловцу, али се "због дуже борбе",282 коју није могао избећи, у напад 
на град укључио тек око 23 часа. Дотле, дакле читава два сата, два 
батаљона Осме бригаде једина су у граду водила борбу с непријатељем 
(који је, уз то, како се испоставило, био готово двапут јачи од 
процењених снага у дивизијској наредби). 

Шта је Осма бригада за то време издржала? 
Други батаљон је свим својим снагама нападао од села Јастрепца 

ка југоисточним деловима Власотинца (две чете су се кретале између 
реке Власине и пута што води за Добропољску Махалу, док је једна 
ишла делимично путем, а другим делом право на раскршће на улазу у 
град). Савладавши неколико бункера, од којих је најјачи био на гробљу, 
батаљон је успео да продре у град, где су се заметнуле тешке и 
исцрпљујуће уличне борбе. 

Четврти батаљон, који се десним крилом наслањао на Други, нас-
тупао је правцем Дадинце - Коса глава - кота 477 - кота 328. Избивши на 
последњу коту, једну чету упутио је заобилазним путем преко друма 
за Грделицу и за Лесковац до реке Власине, одакле ће са северозападне 
стране упасти у град, другу да лесковачким путем продире са запада, а 
трећу да са јужне стране нападне град. И он је успео да савлада спољна 
утврђења Власотинца и да уђе дубоко у унутрашњост града, али је 
изостало правовремено садејство Дванаесте бригаде на левом крилу (тј. 
са севера), што је непријатељу оставило довољно простора и времена 
да организује одсудну одбрану у најужем језгру вароши. 

А онда, у исто време кад је до Власотинца стигао Први батаљон 
Дванаесте бригаде, у граду се појавио одред Немаца (од 60 људи) са два 
тенка,283 што је нападаче довело у подређен положај. Упркос њиховим 
282.Д. Мирчетић, нав. дело, стр. 148. 
283.3борник докумената, том I, књ. 12, док.173, стр. 444; с напоменом да се негде 
спомињу три тенка (Ж. Николић, 22. дивизија, стр. 273; Д. Мирчетић, нав. дело, стр. 
148; Р. Тимотијевић, 10 бригада, стр. 200), али је нејасно одакле су они дошли, јер 
ако су стигли из Лесковца, као што износи последњи од наведених извора (на 
истоме месту), то би значило да их је"пропустио" Трећи батаљон Осме бригаде, 
који се као обезбеђење налазио на простору Ладовица - Прилепац; према 
расположивим документима, међутим, Осма бригада је на време стигла на 
положаје око Власотинца, те је вероватније да су се Немци пробили са супротне 
стране, с обзиром на закашњење Дванаесте бригаде; постоји и могућност коју 
спомињу неки други извори (С. Стошић, Ј. Петковић, нав. дело, стр. 147; И. Матовић, 
нав. дело, стр. 150), да су Немци већ одраније били у граду, а то се и слаже са 
чињеницом да су Власотинце браниле много јаче снаге непријатеља него што је 



великим напорима ("... Успели смо да после пола ноћи заузмемо већи 
део града..."1,284 они нису могли да до сванућа истерају непријатеља из 
две најутврђеније зграде у центру града, између осталог и зато што 
нису имали оруђа за рушење утврђења. Тада је наређено повлачење на 
полазне положаје. 

Пре подне јеПрви батаљон Осме бригаде, који је био наобезбеђењу 
према Грделици, водио код Орашја борбу с једном слабијом немачком 
колоном, али је окупатор у току дана прикупио јаче четничке снаге с 
тог подручја (Лесковачка четничка бригада, затим делови 
Јабланичког, Косовског и Козјачког четничког корпуса), и с њима 
покушао да се пробије у помоћ опкољеном власотиначком гарнизону. 
Упорном одбраном на Китки, Белом камену, Чардаку, Градишту и 
Липовици, Десета српска бригада, уз велике жртве (12 погинулих и 15 
рањених бораца), успева да их одбаци према Јужној Морави и тако 
створи услове за поновни напад на Власотинце. 

Предвече истогдана(28. септембрау 19 часова) почеоје новинапад 
на непријатељски гарнизон у Власотинцу. Штаб 22. дивизије овога 
пута уводи у борбу шест батаљона Осме и Дванаесте бригаде. Са југоис-
точне стране града наступали су Први (из села Јастрепца према школи 
и цркви), Други (коритом реке Власине и путем Свође - Власотинце) и 
Трећи батаљон Осме бригаде(од гробљадо путаОрашје - Власотинце);а 
са северозападне стране Први (од села Шишаве), Други (од села-
Конопнице) и Трећи батаљон Дванаесте бригаде (путем од Беговог 
браништа и власотиначких винограда). Поново се развила борба за 
сваку утврђену зграду ("... Борба је била још жешћа но предходне 
ноћи..."), у којој је непријатељ пружао "грчевит отпор",286 да би тек 
сутрадан пре подне (29. септембра у девет часова) био принуђен да 
истакне белу заставу. Томе је увелико допринела и боља опремљеност 
нападача, јер су батаљони Осме и Дванаесте бригаде те ноћи пошли у 
напад с лаким енглеским бацачима (популарним "цонбулима") и њима, 
с мале удаљености, рушили зидове утврђења, које су ујутро докрајчили 
топови управо пристиглог Првог бугарског гардијског пука (под 
командом Денча Знепољског, партизанског команданта добро познатог 
Јужноморавцима још из Трнског партизанског одреда) из састава Прве 
бугарске гардијске (устаничке) дивизије. 
штаб 22. дивизије знао о њима. 
284.Ђорђе Манасијевић, Напад на Власотинце септембра 1944, у нав. делу Сур-
дулица у НОБ, књ. 1, стр. 386. 
285. Исто. 
2&6.Дневник П. Денде. (28-29. септембар 1944). 



"Пуцњава се више не чује", описује завршетак борби у Власотинцу 
лист "Ударник", гласило Првог батаљона Осме српске бригаде. "Ево, 
уздиже се бела ракета, знак да се цео град налази у нашим рукама. 
Наилазимо на место где се скупљаратни плен. Ту лежи велика гомила 
оружја и муниције. Из отворених пушака и аутомата вире меци које 
непријатељ није имао времена да испали. Ево и колоне заробљеника, 
већина младићи као и ми. Међу њима само један нижи официр, остали 
су на време побегли да сачувају своје главе, не мислећи на оне које 
остављају. Заробљеници су тужна лица... Неко од заробљеника 
плаче". 

Према извештају штаба 22. дивизије штабу Тринаестог корпуса, од 
1. октобра те године, непријатељ је у борбама за Власотинце имао око 
50 мртвих и већи број рањеника, уз то је заробљено 290 недићеваца и 
четника с два њихова официра и 17 подофицира, а заплењена су два 
топа, један тешки бацач, 15 митраљеза и пушкомитраљеза, 350 пушака, 
око 50.000 метака, један аутомобил, један мотоцикл са приколицом и 
другиратни материјал; док су губици дивизије износили25 погинулих 
и 45 рањених бораца.288 Осма бригада је имала девет погинулих и 20 
рањених бораца. 

287.Србољуб Д. Јањић, Ослобођење Власотинца, лист "Ударник", Културно-прос-
ветни одбор Првог батаљона Осме српске бригаде, Битољ, бр. 2-3,15. V. 1945, стр.8 
(примерак у Војном архиву, кут. 58, бр. рег. 10/1). 
288.3борникдокумената, том I, кн,. 13, док.14, стр. 50; уз напомену да извештај штаба 
Тринаестог корпуса Главном штабу Србије (исто, кн>, 14, док. 191, стр. 572) и 
операцијски дневник Главног штаба Србије (исто, књ. 12, док. 200, стр. 537) 
повећавају непријатељске губитке на сто убијених и сто рањених, а да се "наши 
губици" смањују на 15 погинулих и 35 рањених бораца; оба последња документа, 
међутим, несумљиво греше кад ослобођење Власотинца "померају" за један дан 
унапред, тј. на 30. септембар 1944, што се преноси и у неке друге публикације 
(Хронологија ослободилачке борбе, стр. 930; Београдска операција, стр. 181; С. 
Стошић, Ј. Петковић, нав. дело, стр. 147; И. Матовић, нав. дело, стр. 151), али што 
је неспојиво с наредбом штаба 22. дивизије од 28. септембра те године за напад на 
Власотинце, где стоји - "вечерас ћемо поновити напад" (Зборник докумената, том 
I, књ. 12, док. 173, стр. 445), као и са наређењем штаба Тринаестог корпуса, од 1. 
октобра исте године, за дејства у правцу Лесковца и Ниша (исто, књ. 13, док. 3, стр. 
12), те операцијским дневником штаба Првог батаљона Осме српске бригаде 
(Војниархив, кут.1053, бр. рег. 2-5/5) и личним дневником команданта тог батаљона 
(Дневник П. Денде). 



Одбрана и пад Власотинца 

Ослобођење Власотинца, међутим, није значило и завршетак 
борби за град на Власини. Управо због његовог изузетног значаја за 
стварање маневарског простора у предстојећим борбама за Лесковац и 
Ниш, који су се издвајали као чворне тачке на јужноморавском 
војишту, наметнула се потреба упорне одбране освојених позиција. 
Непосредна организација одбране Власотинца, при том, поверена је 
Осмој српској бригади, чији је распоред снага, првог октобарског дана 
1944. године, био следећи: Први батаљон са две чете на прилазима граду 
из правца Пирота, а са једном четом на обезбеђењу дивизијске болнице 
у селу Јастрепцу; Други батаљон на просторији села Стајковца са задат-
ком да овлада Белим каменом и Градиштем и одатле, заседама и 
патролама, надзире путеве са северозапада; Трећи багаљон између 
Ладовице и Прилепца, на мосту преко Мораве и на котама 256 и 298, 
затварајући лесковачки правац; и Четврти батаљон у самом граду, на 
гарнизонској служби. 

У склопу опсежних припрема за дејства према Лесковцу и Нишу, 
Главни штаб Србије доноси тада одлуку о прегруписавању својих 
снага, на основу које штаб Тринаестог корпуса наређује 22. дивизији да 
једну бригаду одмах пребаци на леву обалу Јужне Мораве, где ће 
преузети положаје једне бригаде 24. дивизије; друга бригада да остане 
на обезбеђењу Власотинца док је не смени једна бригада46. дивизије, а 
потом да и она пређе на леву обалу Јужне Мораве и постави се према 
Лесковцу; те да тређу бригаду задржи на Бабичкој гори, усмеравајући 
је непосредно ка Нишу и стављајући под њену команду Бабички НОП 
одред.289 Поступајући по том наређењу, штаб 22. дивизије је, два дана 
касније (3. октобра 1944), за први од тих задатака одредио Дванаесту 
бригаду, за други Осму, а за трећи Десету. Свим јединицама је, уз то, 
наложено да будно прате развој ситуације и да "морају бити врло брзе" 
како их не би предухитриле бугарске снаге, које се групишу на прос-
торијама Пирот - Бабушница - Модра стена и Пирот - Бела Паланка, 
тј."не сме се дозволити да се Бугари ни у ком облику мешају у наше 
унутрашње ствари", а нарочито "у постављању власти и одржавању 
реда по градовима". Стога је, истом наредбом, предвиђено - чим почне 
офанзива према Лесковцу и Нишу - да Осма и Двданаесста бригада 
заједно са бугарским снагама нападају Лесковац, те да, после његовог 
заузимања, Дванаеста остане у њему ради организовања власти, а Осма 
да продужи с бугарским јединицама према Нишу, где ђе заједно са Десе-



том, кад и Ниш буде ослобођен, успоставити власт у граду и околним 
290 селима. 

Даљи ток збивања, међутим, донео је унеколико друкчији расплет 
ситуације на нишком раскршђу. 

Развој догађаја на балканском ратишту, особито брзина промена 
на војишним просторијама Србије, где се ситуација из дана у дан 
мењала у корист снага НОВЈ и садејсгвујуће Црвене армије, којима ће 
се прикључити, у једном раздобљу и на одређеној територији, делови 
Бугарске народне армије (стављени под оперативну команду Трећег 
украјинског фронта), натерали су немачко командовање да - уз већ 
заведену "приправност првог степена" на читавом простору Југоис-
тока - прогласи посебним актом, строго поверљиве природе, Србију за 
"борбену зону",291а потом настоји да са свим расположивим снагама 
организује одбрану на тзв. плавој линији (Скадар - Гостивар - Велес -
Осоговске планине - село Клисура - Бела Паланка), која би се наслањала 
на јужно крило Армијске групе "Србија", те тако успоставио 
јединствени фронт од Албаније до Дунава и попунила "празнина" нас-
тала испадањем Бугарске из блока осовинских сила. Али, управо 
убрзано разбијање окупационих и квислиншких снага у јужној, 
источној и западној Србији, те пресецање јужноморавског правца, 
довели су у питање не само стварање неког новог стабилног немачког 
фронта на Балкану, него и могућност да буду извучене заостале 
немачке трупе из Грчке, Македоније и Албаније, па је на захтев вој-
ноуправног команданта Србије Ханса Густава Фелбера, који је истов-
ремено био и војноуправни командант Југоистока, па нишко раскршће 
- одакле се практично држе под контролом сви правци са истока 
(долином Нишаве), југа (преко долине Вардара) и запада (из долине 
Ибра) према Јужној, односно Западној и Великој Морави - пребаци 
злогласна Седма СС дивизија "Принц Еуген" (без једног пешадијског 
пука, извиђачког батаљона и артиљеријског дивизиона). Потчињена 
команди корпуса "Фридрих Вилхем Милер", дивизија (састављена, 
иначе, од "фолксдојчера" из Баната, Румуније, Мађарске, Словачке и 
неких других земаља Европе, али чији је командни кадар био, углав-
ном, од Немаца из Рајха) добила је као главни задатак да по сваку цену 
брани нишки оперативни простор и ступи у додир са јединицама Гру пе 
армија "Е", које су се преко Куманова пробијале из скопске оперативне 
области, а прво што је штаб дивизије предвидео, ради обезбеђења Ниша, 
било је - заузимање Власотинца. 
290. Исто, док. 27, стр. 78-80. 
291 .Исто, том XII, књ. 4, прилог бр. 1 (извод из ратног дневника команде Групе 
армија "Ф"), стр. 973-974. 



Један немачки одред с тенковима покушао је, већ 1. октобра, да се 
из Лесковца пробије до Власотинца. Дошао је до Мораве и одатле се 
вратио. Далекометна артиљерија из Братмиловца, нотом, тукла је 
положаје бранилаца града. 

Била је то, очевидно, тек "најава" много веће акције у правцу 
Власотинца, који су браниле јединице 22. српске дивизије, уз један 
бугарски гардијски пук, али тако распоређене да су се, осим делова 
Осме бригаде, налазиле удаљене од града десет, двадесет и више 
километара, што није обезбеђивало најбољу заштиту једне од чворних 
тачака нишког раскршћа.Показаће се то у данима који су наилазили. 

Трећег октобра 1944, поступајући по наређењу штаба своје 
дивизије, Трећи батаљон Осме српске бригаде предао је своје положаје 
код Прилепца и Ладовице Првом бугарском гардијском пуку и упутио 
се преко реке Власине ка селу Градашници, како би се са осталим 
батаљонима бригаде припремио за прелазак на леву обалу Јужне 
Мораве, али је истог дана код Липовице, на Оштрој чуки (кота 786), 
наишао на заостале делове 54. ловачког батаљона Прве немачке брдске 
дивизије (обједињених у борбену групу "Фегтле", јачине око 300 људи 
са шест артиљеријских оруђа), који су се са Високе чуке (кота 808), под 
притиском бугарских снага (Дванаеста пешадијска дивизија), 
повлачили према Лесковцу. Прихвативши борбу, Јужноморавци су 
успели да зауставе покрет Немаца и да их до вечери одбаце у рејон 
Равне Дубраве (батаљон је, при томе, имао само три рањена борца, док 
су непријатељски губици остали непознати); у исто време кад је Други 
батаљон Осме бригаде сачекао код Доње Слатине слабију немачку 
колону (око 50 војника), која је покушала да се из Лесковца пребаци 
преко Мораве (наневши непријатељу губитке од два убијена и више 
рањених војника, без сопствених губитака). 

Иако су тог дана две бугарске дивизије (уз Дванаесту и Четврта 
пешадијска)успеледаовладајуВисокомчуком, планиномКрушевицом 
и положајима код села Завидинце, те тако створе услове за одлучан 
продор тенковских снага према Лесковцу и Нишу (поготово што им је 
22. српска дивизија са простора од Власотинца до Бабичке горе 
обезбеђивала даљи продор), повољна ситуација није искоришћена. 
Бугарске трупе су се задржале на достигнутим положајима, а сутрадан 
је - уместо даљег наступања на нишком правцу - уследио противудар 
немачке СС дивизије "Принц Еуген" и њен улазак у Власотинце. 

У међувремену је, због промењене ситуације северно и западно од 
Ниша, одгођен прелазак 22. српске дивизије на леву обалу Јужне Мор-



аве, па је и Осмој српској бригади наређено да обустави започете пок-
рете и остане у граду на Власини, тако да ће она, уз Први бугарски 
гардијски пук, поднети најтежи терет немачког удара на Власотинце. 

Четвртог октобра, пола сата после поноћи, из Лесковца је према 
Морави и Власотинцу кренула борбена група "Дојч" (Други батал>он 
Тринаестог СС пука, ојачан с две батерије топова од 100 мм и 
дивизијском ловачком четом) и у пет сати ујутро напала положаје 
Првог батаљона бугарског гардијског пука на одсеку од Ладовице до 
Стајковца. У исто време, из села Белог Брега и Грделице, наступала је 
борбена група "Виганд" (Трећи батаљон Тринаестог СС пука, ојачан 
четом тенкова и са 16 артиљеријских оруђа), која се предходног дана 
пробила преко положаја што их је држала Петнаеста српска бригада, 
тако да је запретила опасност Власотинцу и с јужне стране.Штаб Осме 
српске бригаде, у таквој ситуацији, наређује свом Првом батаљону да 
одмах премести дивизијску болницу из села Јастрепца у Лопушке 
Механе, а Четвртом батаљону да напусти Власотинце и код Орашја 
заштити леви бок бугарских гардиста. У случају, пак, да Немци пређу 
реку Власину и угрозе град са севера, Други и Трећи батаљон су 
повучени на линију Конопница - Велика Ломница - Шишава. 

Видевши да је "враг однео шалу" и да с расположивим снагама неће 
бити у стању да се одржи у граду на Власини, а да најближа бугарска 
дивизија (тј. Дванаеста пешадијска) нема намеру ни на који начин да се 
укључи у одбрану Власотинца, штаб 22. дивизије повлачи Десету 
српску бригаду са Бабичке горе како би на обронцима Крушевице, са 
Дванаестом српском и Власотиначком бригадом, затворила североис-
точне прилазе Власотинцу, одакле је претила опасност од борбене 
групе "Фегтле" и новопристигле групе "Гринвалд" (две чете и један 
вод топова Тринаестог СС пука, једна батерија Седмог СС ар-
тиљеријског пука, штабна ловачка чета, борбена школа "Ниш", 
алармни батаљон без једне чете и резервни вод), образована два дана 
раније у Нишкој Бањи (где је, иначе, било смештено командно место 
Седме СС дивизије, а чији је командант Ото Кум, да би лично 
руководио нападом на Власотинце, 4. октобра ујутро, стигао у Лес-
ковац).292 

Борба за Власотинце, међутим, решена је истог дана после подне 
на супротним, југозападним прилазима граду. 
292.Р. Тимотијевић, 10. бригада, стр. 210-214; Д. Мирчетић, нав. дело, стр. 150-153; с 
напоменом да су "комбинацијом" та два извора одређени састави споменутих 
немачких борбених група, а да се и један и други позивају на историју Седме СС 
дивизије, којујенаписао њен командант (ОНо Китт, УопуаПб Рппс Еи§еп, Митп-
Уег1а§, Охпађпск, 1978). 



Кад је пред надмоћнијим немачким моторизованим снагама (из 
састава групе "Дојч") попустила одбрана Првог батаљона Првог 
бугарског гардијског пука на линији Батуловац - Гложане - Прилепац 
- Ладовица - Кукавица, бугараским снагама је запретила опасност да 
буду одсечене и опкољене, па је Четврти батаљон Осме српске бригаде 
упорном одбраном испред села Орашја настојао да олакша положај 
бугарског батаљона и омогу ћи му одступање. Око 16 часова непријатељ 
је избио пред Власотинце, а сат касније ушао у град. Бугарски гардисти 
су успели да се преко Беговог браништа повуку према Манастиришту, 
али је Четврти батаљон Осме бригаде наставио борбу са немачком 
колоном која је продирала из Грделице и Белог Брега (група "Виганд"). 

У току ноћи непријатељ је успео да овлада Јастрепцем и 
положајима око њега, запретивши да у даљем наступању угрози бол-
ницу у Лопушким Механама. Први батаљон Осме бригаде, стога, био је 
приморан да с две чете још једном "сели" рањенике, овога пута у село 
Бистрицу, а само једну чету остави у Механама, као резерву Четвртом 
батаљону. Истовремено, Другом и Трећем батаљону је наређено да 
напусте положаје на десној обали реке Власине и да се преко села 
Крушевице и Равног Дела пребаце у Лопушње, што су они и учинили, 
тако да је у првим послеподневним сатима, 5. октобра, цела бригада 
била поново на окупу. 

Тада је штаб бригаде наумио да с два батаљона покуша да поврати 
изгубљене позиције, па је Трећем батаљону стављено у задатак да 
нападне немачке положаје изнад села Дадинце (на котама 561 и 589), а 
Четвртом да с две чете заузме село Јастребац, док би с једном четом 
садејстсвовао Трећем батаљону. Напад је почео у 20 часова и само 
делимично успео. Наиме, Трећи батаљон је протерао непријатеља са 
предвиђених кота (наневши му губитке од једног убијеног и два 
рањена војника и запленивши веће количине муниције и другог рат-
ног материјала, уз сопствене губитке од два лакше рањена и једног 
теже рањеног борца, који је доцније подлегао ранама), али то није 
пошло заруком и већ исцрпљеном Четвртом батаљону (који ју у нападу 
на Јастребац имао два погинула и три рањена борца; непријатељски 
губици нису познати, "али их је било доста по причању сељака").293 

Крајем тога дана Немци су практично овладали просторијом 
Власостинце - Јастребац - Коса глава (кота 477) - Орашје - Дадинце -
Козарје - Грделица, одакле је сутрадан (6. октобра), рано изјутра (у пет 
часова), борбена група "Дојч" предузела нове нападе на положаје 
јединица 22. српске дивизије, у исто време кад је група "Гринвалд" ко-
293. Зборник докумсната, том I, књ. 14, док. 22, стр.41 (извод из операцијског днев-
ника штаба Осме српске бригаде од 1. до 15. октобра 1944). 



ристећи брешу на бугарском фронту, кренула да преко Средора, 
Гуњетине и Комарице ступи у додир са групом "Фегтле" у Равној 
Дубрави. Осма српска бригада је тада била на потезу Јастребац - кота 
566 - Градиште - Лопушња; Десета између Липовице и Црне Баре; 
Дванаеста на линији Бољаре - Равни Дел - Брезовица; а Власотиначка 
бригада код Црнатова и Беговог браништа; али је штаб 22. дивизије, тог 
истог дана, на захтев штаба Тринаестог корпуса, наредио Осмој 
бригади да се "по пријему овог наређења" прикупи и што пре пређе на 
леву обалу Јужне Мораве, где ће преузети положаје од Петнаесте 
српске бригаде "и у погодном моменту извршити напад на Лесковац". 
Бригади је посебно стављено до знања да на другој страни Мораве мора 
бити најкасније сутра до подне.294 

Осма бригада је тако привремено изузета из састава 22. дивизије 
(која је тог дана успешно одбила нападе немачких борбених група, а 
неколико дана касније поново ослободила Власотинце) и придодата 
новооснованој 47. српској дивизији (Петнаеста, 28. и 29. српска 
бригада), са којом ће - у склопу Нишке операције - учествовати у 
предстојећем нападу на Лесковац. 

На прилазима Лесковцу 

Развој ситуације на бојиштима Србије и примицање фронта 
Београду, наметнули су као неодложну потребу коначан расплет 
нишког оперативног чворишта. С једне стране, од његове одбране 
зависилаје даља судбина Групе армија "Е", што је и био основни разлог 
немачким снагама да настоје да га што дуже задрже у своме поседу; с 
друге, претила је опасност да Група армије "Е" долином Јужне Мораве 
угрози Прву армијску групу и Четрнаести корпус НОВЈ, односно удари 
у бок Трећег украјинског фронта Црвене армије, па је то налагало да се 
брзо приступи заузимању нишког раскршћа и осујети таква претња. У 
штабу Тринаестог корпуса, стога, већ 6. октобра 1944, утврђен је с 
представницима штаба Трећег украјинског фронта и штаба Друге 
бугарске армије план за извођење Нишке операције, према којем је 
требало најпре пресећи јужноморавски правац с обе стране Ниша (тј. 
код Врања и Сталаћа), и тако издвојене немачке снаге, потом, 
уништити дејствима са југа, запада и севера (шест југословенских 
дивизија, уз садејство делова једне совјетске дивизије), односно истока 
(шест бугарских дивизија и две бригаде). 

Распоред снага и задаци јединица НОВЈ у Нишкој операцији били 
294.Исто, кн>. 13, док. 54, стр. 145. 



су следећи: самостална група дивизија (Друга пролетерска и 24. српска) 
затвара правце Ниш - Сталаћ и Ниш - Прокупље, дејствујући у доњем 
току Јужне Мораве и са запада према Нишу; 22. дивизија (без Осме 
бригаде, али с придодатом Власотиначком, Царибродском и 26. српском 
бригадом) наступа ка Власотинцу и преко Бабичке горе и Селичевице 
ка Нишу; 46. дивизија (осим једне бригаде) затвара правац Врање - Ниш; 
47. дивизија(ојачана Осмомсрпскомбригадом)дејствује премаЛесков-
цу и даље према Дољевцу и Нишу; 45. дивизија Четрнаестог корпуса 
(привремено потчињенаТринаестом корпусу) спречава извлачење Не-
маца из Ниша према северу, а потом напада Ниш са северне стране. 
Поред тога, десет партизанских одреда (Пчињски, Врањски,Пиротски, 
Масуришки, Кривопаланачки, Босилеградски, Оруглички, Топлички, 
Лесковачки иГорњојабланички) имало је задатакдадејствује насвојим 
подручјима. Јачина свих снага НОВ и ПОЈ износила је око 40.000 
бораца.295 

Друга бу гарска армија предвиђена је да наступа преко Сврљига (са 
Деветом пешадијском дивизијом), Беле Паланке (са Шестом 
пешадијском дивизијом), Гациног Хана, Власотинца и Лесковца (са 
Четвртом и Дванаестом пешадијском дивизијом и Оклопном 
бригадом) према Нишу, односно (са Другом коњичком дивизијом) 
према Врању и Бујановцу. 

Уз то, требало је да дејствује у рејону Сурдулице и на кому-
никације у долини Јужне Мораве (са Првом гардијском дивизијом), 
преко Светог Николе у правцу Калне (са Четвртом граничном 
бригадом). У борбу је увела тек половину целокупног састава.2"' 

На северном правцу напада јединицама НОВЈ садејствовали су 
делови Првог утврђеног рејона Црвене армије (јачине нешто слабије 
од стрељачке дивизије), а као подршка бугарским снагама дејствовала 
је ваздухопловна група дивизија (189. јуришна, 228. ловачка и 244. бом-
бардерска) совјетске Седамнаесте ваздухопловне армије297 

Све те снаге су вишеструко надмашивале непријатељске трупе 
које су браниле нишку оперативну зону (око 15.000 војника). Поред 
главнине СС дивизије "Принц Еуген" (Тринаести СС пук, Први и 
Трећи дивизион Седмог артиљеријског СС пука, Седми СС против-
авионски дивизион, 1007. самоходни дивизион), у одбрамбени бедем 
295.Димитрије Трифуновић, Добросав Николић, Војин Поповић, Борбе за ос-
лобођење Ниша 1944. године, "Војноисторијски гласник", 3/1950, стр. 11-12; 
Завршне операције за ослобођење Југославије 1944-1945, Војноисторијски ин-
ститут, Београд, 1957, стр. 103; М. Цолић, нав. дело, стр. 254. 
296. Војна енциклопедија том 6, стр. 109; М. Цолић, нав. дело, стр. 254, напомена 
343. 



Ниша био је "уграђеи" и већи број самосталних батаљона, одреда, чета 
и посебних формација; фронтовски извиђачки одред команде Југоис-
тока, један батаљон "Тврђаве Београд", два полицијска батаљона 
Обласне команде, ојачани наставни батаљон Школе за борбену обуку, 
један морнарички батаљон, оклопни дивизион, противавионски пук, 
четири ваздухопловне чете, дотурни штаб за специјалну употребу, око 
30 посада артиљеријских оруђа, разни састави за обезбеђење пруга и 
станица ("Ландесшицен"), из позадинских установа и штабова ("Алар-
мајнхајтен"), заштитне полиције ("Шуцполицај") и др. А, уз Немце, ту 
су још били делови Српског добровољачког корпуса и Српске државне 
страже, шиптарске квислиншке формације, те остаци Нишке групе 
четничких корпуса. 

Осим тога, с југа, челни делови Групе армија "Е" (Једанаеста ваз-
духопловно-пољска дивизија) могли су сваки час избити у рејон Врања, 
што се и десило 8. октобра 1944, на сам дан почетка Нишке операције, 
када јенемачки 122. извиђачки батаљон са четири тенка, десет оклоп-
них аутомобила, 50 моторних возила и два дивизиона артиљерије 
ненадно продро у Врање и запретио да продужи даље на север, 
угрожавајући започета дејства ка Лесковцу и Нишу. 

Ево како је дан раније (7. октобра) штаб Тринаестог корпуса замис-
лио нападна дејства на Лесковац, у која је - као придодата јединица 47. 
дивизији НОВЈ - требало да се укључи и Осма српска бригада. Са две 
своје бригаде, наиме, дивизија је најпре морала да блокира Лесковац са 
западне стране, а потом да садејствује бугарском нападу и не дозволи 
да се Немци извуку из Лесковца према западу. Слабије наоружана од 
тих бригада остаје у Лесковцу после његовог заузимања, док ће друга 
наставити покрет ка Нишу. Од друге две бригаде (међу којима је и Осма 
српска), дивизија ће образовати ударну групу, која ће под непосредном 
командом штаба дивизије наступати западно од саобраћајнице Лес-
ковац - Ниш, а њен првенствени задатак је чишћење леве обале Јужне 
Мораве од непријатељских група, с тим да увече, 10 октобра, или нај-
касније у ноћи, између 10. и 11. октобра, буде на линији Балајнац -
Батушница - Клисура.2'" 

А, још један дан раније (6. октобра), Осма српска бригада је, 
извршавајући наређење штаба22. дивизије, у четири маршевске колоне 
прешла саобраћајницу Лесковац - Ниш и Јужну Мораву, прикупила се 
на простору око села Ораовица, у току ноћи још више одмакла од реке, 
298.Исто, стр. 404-405, напомена 57; Д. Трифуновић, Д. Николић, В. Поповић, нав. 
дело, стр. 11; Милован Целебџић, Тринаести корпус НОВЈ, Војноиздавачки и 
новински центар, Београд, 1992, стр. 125. 



да би сутрадан ступила у везу са Петнаестом српском бригадом, а 
наредног дана (8. октобра) примила прво наређење штаба 47. дивизије. 
Према њему, била је дужна да један батаљон смести у село Подримце, 
којим ће затворити правце Лесковац - Подримце - Душаново и 
Печењевце - Подримце, дејствујући према Печењевцу и рушећи 
комуникацију Печењевце - Лесковац; други батаљон да размести у селу 
Међи са задатком да затвори правце Пуковац - Косанчиђ и Пуковац -
Брестовац; а трећи батаљон да доведе између Црнатова и Бадњевца, те 
њиме затвори правце Дољевац - Прокупље и Дољевац - Црнатово, 
дејствујући према Пуковцу и рушећи комуникацију Пуковац - Ниш. 
Истог дана је штаб дивизије издао допуну заповести, у којој се 
наглашава да све јединице на својим правцима морају бити "што актив-
није, а нарочито кад се осети јача борба око Ниша".300 

Штаб Осме бригаде је потом (9. октобра) за први од постављених 
задатака одредио Четврти батаљон, за други - Трећи батаљон, а за трећи 
- Први батаљон, док је Другом батаљону наложено да на просторији 
села Доње Бријање, као општа бригадна резерва, буде спреман да 
дејствује и према Пуковцу, и према Печењевцу, и према Лесковцу.301 

Таквим својим распоредом, Осма је са 28. српском бригадом 
(размештена на простору Ђеновац - Белановац - Миланово и зат-
варајући правце што од Лесковца воде ка Лебану и Бојнику) успешно 
држала под контролом леву обалу Јужне Мораве и натерала Немце да 
се, после протеривања из Власотинца (10 октобра), повлаче на север, 
према Лесковцу, десном, много неповољнијом обалом реке. Тиме су, 
уједно, створени услови да се нротера непријатељ и из Лесаковца 
(немачка борбена група "Габелман" са око 500 људи и десет тенкова, 
између 5000 и 6000 недићеваца и око хиљаду четника), јер, "око града 
се стезао све чвршћи обруч од јединица Народноослободилачке војске" 
и "јасно је било да је слобода близу" (како су тих дана писале лес-
ковачке "Вести", орган Окружног народноослободилачког фронта).302 

Ноћ уочи ослобођења Лесковца, Први батаљон Осме бригаде 
покушао је да изненади непријатеља у Пуковцу (немачка посада за 
чување пруге), али је пред тенковима и снажном артиљеријском ватром 
морао да устукне.303 

300.Хранислав Ракић, Борбени пут 47. дивизије НОВЈ, "Лесковачки зборник", 
XXVI, 1986, стр. 188-189. 
301.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 5/1. 
302.Александар Живковић, Реткоцерски бригадни строј, Војноиздавчки и 
новински центар, Београд, 1987, стр. 166. 
303.Дневник П. Денде (10. октобар 1944); Војни архив, кут.1053, бр. рег. 2-5/5. 



А онда, 11. октобра пре подне, у град под Хисаром ушла је Петнаеста 
српска бригада, а око подне делови бугарске Оклопне бригаде (иако је 
било предвиђено обратно, но, кашњење бугарских јединица последица 
је њихове почетне слабе активности). 

"Непријатељ из Лесковца одступио је ка Нишу", написано је у 
ратном извештају Главног штаба Србије о ослобођењу Лесковца,304 а то 
је значило да Осмој српској бригади, размештеној на том простору (тј. 
између Лесковца и Ниша), праве борбе тек предстоје. 

УлазакуНиш 

И заиста, док се у граду на Ветерници, подно Хисара, славио 
долазак Народноослободилачке војске, Први батаљон Осме српске 
бригаде одбио је покушај немачке посаде из Дољевца да се пробије ка 
Прокупљу. Борба је, према операцијском дневнику штаба Првог 
батаљона, трајалаод 11,30 до 18 часова (према личном дневнику коман-
данта батаљона, нешто крађе), и у њој су непријатељу нанети губици 
од 15 убијених војника.4" У исто време, штаб Осме бригаде издаје 
заповест за општи напад на непријатељска упоришта у Дољевцу (за 
Први батаљон) и Пуковцу (за Трећи батаљон ојачан са две чете Другог 
батаљона), с почетком у 20 часова, а "по извршеном задатку", сви 
батаљони ће се разместити на просторији Клисура - Орљане -
Самериновац - Држановац - Мекиш, односно, "уколико акција не успе", 
вратиће се на дотадашње положаје. Четврти батаљон је, према истој 
наредби, одређен за бригадну резерву у селу Међи, с тим да истури 
обезбеђења на Дрењак (кота 347) и постави заседе у близини пута и 
пруге насупрот Гробљишту.^^Цела акција била је усклађена с нападом 
28. српске бригаде на Печењевце. 

Општи напад Осме бригаде на непријатељска упоришта у Пустој 
реци и Топлици почео је у предвиђено време. Тређи батаљон, нас-
тупајући с делом снага долином Пусте реке, а с делом путем Драшковац 
- Пуковац, уз садејство једне чете Другог батаљона (чија се друга чета 
налазила на обезбеђењу према Дољевцу, а трећа на заштити болнице у 
Косанчићу), успео је да у току ноћи протера непријатеља из Брестовца 
и Пуковца и ујутро продужи његово гоњење према Кочану. 

Нешто "сложенија" била је ситуација код Дољевца, на реци Топли-
ЗМ.Зборник докумената, том I, књ. 13, док. 125, стр. 297. 
305Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 2-6/5; Дневник П. Денде (11. октобар 1944). 
ЗОб.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 7/1. 



ци, што се види већ из малопре спомеиутог операцијског дневника 
штаба Првог батаљона, где се, уз податке да је напад на Дољевац 
трајао све до два часа после поноћи и да је у њему непријатељ имао 
више од 50 мртвих и рањених, наводи - "после препада непријатељских 
тенкова, ми смо се повукли на старе положаје"307. Да Дољевац још није 
био заузет - може се, чини се, закључити и из извештаја штабаТринаес-
тог корпуса Главном штабу Србије о дејствима јединице корпуса, где 
се за 11. октобар, између осталог, каже: "VIII бригада, која се налазила 
у Пустој реци, напала је непријатеља у Пуковцу, протерала га за 
Дољевац и нанела му велике губитке"; а за 12. октобар да су јединице 
НОВЈ наступале и једном и другом страном Јужне Мораве, "очистиле 
Брестовац и Пуковац и дошле на линију Дољевац - Чечина - Горњи 
Барбаш - Марина Кутина".308 

У сваком случају, борбе су несмањеном жестином настављене и 
тог дана (12. октобра). Први батаљон Осме бригаде успео је, најзад, да 
уђе у Дољевац и пресече одступницу немачким јединицама из Пуковца, 
а онда и код Бадњевца да спречи немачку колону с тенковима да се 
пробије према Прокупљу, наневши јој губитке од 23 убијена војника 
(без сопствених губитака); док је Трећи батааљон, уз помоћ бугарске 
артиљерије и тенкова, протерао непријатеља из Кочаиа. Исте вечери, 
као претходница своје бригаде, Трећи батаљон се пребацио преко Јужне 
Мораве на њену десну обалу и запосео просторију села Чечина, да би 
сутрадан - по наређењу штаба 47. дивизије - цела Осма бригада прешла 
на другу страну реке, где се налазилањена "матична", 22. дивизија, која 
се припремала за одлучујућа дејства према Нишу.309 

Нишка операција улазила је у завршну фазу. 
Јединица 46. српске дивизије зауствиле су опасан продор с југа 

предњих делова Групе армије "Е" и, 11. октобра, повратиле Врање, 
потискујући борбену групу "Пабст" натраг у Бујановац. Како се и на 
осталим странама ситуација развијала веома неповољно за Немце, 
њиховим снагама у Нишу, пред опасношћу да буду потпуно изоловане 
и уништене, није преостао никакав избор - већ да почну што пре 
извлачење с нишког раскршћа према западу (тј. на одсеку Мрамор -
Дољевац ка Прокупљу), где ће им се на путу наћи 24. и 47. српска 
дивизија. Из састава ове друге, међутим, управо је била изузета прив-
ремено јој додељена Осма српска бригада и враћена на десну обалу Ју-

307.Исто, бр. рег. 2-6/5. 
30& Зборник докумената, том I, кн>. 14, док. 191, стр. 575. 
309.Исто, док. 22, стр.44; Хранислав Ракић, 47. дивизија НОВЈ, Војноиздавачки и 
новински центар, Београд, 1992, стр. 38. 



жне Мораве да са 22. српском дивизијом, уз садејство Четврте и Шесте 
бугарске пешадијске дивизије, настави продирање ка Нишу. 

Прешавши Мораву, Осма бригада је 13. октобра наступала у три 
маршевске колоне: прва правцем Чечина - Хајдучки кладенац - Тумба -
Бербатово; друга преко Црног језера до села Власе; трећа правцем 
Клисура - Малошиште - Кнежица. На планини Селичевици, штитећи 
повлачење главнине СС дивизије према Прокупљу, заштитни делови 
немачких трупа настојали су по сваку цену да зауставе даљи продор 
јединица НОВЈ, тако да је Осма бригада била принуђена да прихвати 
борбу (Први батаљон на Хајдучком кладенцу, а Четврти код Црног 
језера), и тек пошто је разбила непријатељске снаге (наневши им 
губитке од 20 мртвих и више рањених; изгубивши при том једног свог 
борца, док су два била рањена), делимично је достигла предвиђена 
одредишта. Сутрадан је непријатељ артиљеријским гранатама тукао 
положаје Првог и Четвртог батаљона око села Власе и Малошишта, али 
тада су већ та два батаљона полазила у последњи јуриш ка граду на 
Нишави. 

Непосредан напад на Ниш започео је 14. октобра, у шест сати 
ујутро, а предузела га је 22. дивизија НОВЈ. 

Осма српска бригада је заузимала средишњи положај у борбеном 
распореду дивизије. Десно од ње налазила се Десета, а лево Дванаеста 
бригада. Како је Четврта бугарска дивизија (која је наступала правцем 
Равна Дубрава - Гацин Хан) заостала на линији Марина Кутина -
Копривница, 22. српска дивизија је била приморана да "развуче" свој 
фронт напада до Лазарева Села да би на Кутинској реци дошла у додир 
са Шестом бугарском дивизијом (која је добро напредовала преко 
Нишке Бање). У ствари, 22. дивизија је тако преузела и одсек фронта 
Четврте бугарске дивизије, што је Десету српску бригаду померило још 
више удесно, те је њен правац напада био Бербатово - Вукманово-
Габровац. Ипак, она је управо тим заобилазним путем успела да се прва 
домогне југоисточног дела Ниша и да, у 13 часова, избије код градске 
болнице. 

Заштитне јединице борбене групе "Виганд", којасе преко Мрамора 
извлачила према Југбогдановцу, пружале су најжешћи отпор наБубњу 
и Горици, што је задржало у наступању Осму (која је прилазила Нишу 
правцем Малошиште - Чурлина - Горица) и Дванаесту бригаду 
(Перутана - Пасипољана - Бубањ). Око 15 часова, обе бригаде су сав-
ладале непријатељанатим упоришним тачкамаисајужне стране ушле 
у Ниш. Сат касније престао је и последњи непријатељски отпор у 
граду310, у који су још продрли са севера 23. бригада 45. дивизије Че-



тринаестог корпуса НОВЈ и делови 223. дивизије Црвене армије, а са 
истока јединице Шесте бугарске пешадијске дивизије. 

У завршним борбама за ослобођење Ниша, у самом граду, убијено 
је 300 немачких војника, али то није био и крај страдању Седме СС 
дивизије "Принц Еуген". У покушају да се преко Јужне Мораве пробије 
ка западу, у долини Топлице, главнина немачке дивизије била је десет-
кована од 24. и 47. српске дивизије, којима су садејствовале бугарске 
оклопне снаге и совјетска авијација, тако да је тог истог дана, у борбама 
на левој обали Јужне Мораве, претрпела губитке од 2036 мртвих, 1238 
рањених и око 700 заробљених војника и официра, оставивши на путу 
између Ниша и Прокупља 17 тенкова, седам самоходних топова, 
целокупно тешко наоружање 37. противавионског пука, нет миноба-
цача, 80 пушкомитраљеза, 50 аутомата, 700 пушака, око 800 камиона, сто 
аутомобила и десет радио-станица.311Од свих немачких снага које су 
учествовале у Нишкој операцији, заправо, једва да је остало 4000 људи, 
који су се до краја месеца прикупљали у Приштини и Краљеву. 

И док су се 24. и 47. дивизија НОВЈ разрачунавале с остацима 
разбијене СС дивизије, а јединице 46. дивизије НОВЈ одбиле и послед-
њи покушај немачких трупа из Бујановца да се поново пробију до 
Врања и даље, на север, 22 . дивизија НОВЈ - у складу с ранијим 
упуствима о деловању у ослобођеним градовима - преузела је бригу 
око успостављања власти, завођења реда и обезбеђења јавних зграда и 
добара у ослобођеном Нишу. 

На гарнизонској служби 

У оне делове града у које су јединице ушле, углавном,тамо су се и 
разместиле. Тако се Осма српска бригада задржала у јужном делу Ниша, 
Десета у источном, Дванаеста у инжењериским касарнама, 26. српска на 
Црвеном крсту, а Царибродска бригада у центру града. Совјетске једи-
310.М. Целебџић, нав. дело, стр. 161; Д. Трифуновић, Д. Николић, В. Поповић, нав. 
дело, стр. 27; Завршне операције за ослобођење Југославије, стр. 109; Ос-
лободилачки ратнарода Југославије, књ. 2, стр. 308; П. Вишњић, ^ав. дело, књ. 2, 
стр.160; М. Цолић, нав. дело, стр. 255; Ж. Николић, 22. дивизија, стр. 326; Д. 
Мирчетић, нав. дело, стр. 174. итд; с напоменом да у операцијском дневнику Глав-
ногштабаСрбијестоји дајеНиш ослобођен 14. октобра 1944. у 15 часова (Зборник 
докумената, том I, књ. 13, док. 182, стр. 459); у изводу из операцијског дневника 
штаба Осме српске бригаде да је она ушла у град у 17 часова (исто, књ. 14, док. 22, 
стр. 15); а у операцијском дневнику штаба Првог батаљона Осме бригаде да је он 
стигао у Ниш у 16,30 часова) Војни архив; кут. 1053, бр. рег. 2-6/5). 



нице са 23. бригадом 45. дивизије НОВЈ биле су у нишкој тврђави, док 
су бугарске трупе остале код војне болнице. Започињао је "мир-
нодопски" живот,који је, међутим, на све личио само не на то. 

Већ сутрадан после ослобођења Ниша (15. октобра) започеле су 
прве "чарке", а потом и све отворенији сукоби с бугарским "ос-
лободиоцима", који су кренули у безобзирну отимачину плена и 
развлачење свега вредног што се могло наћи у граду и његовој околини. 
"У самом граду Нишу на скоро свим магацинима дошло је до сукоба, 
тако да су на неким местима, и поред присуства наших стражара, 
бугарски официри и војници проваљивали магацине и односили 
материјал", јавља штаб Тринаестог корпуса Главном штабу Србије и 
наводи чиме се све "бавила" бугарска војска у Нишу: санитетско 
складиште Црвеног крста потпуно је разнесено, бугарски војници од-
носе сваковрсни материјал и алат из канцеларија и складишта, 
пљачкају имовину становништва, обијају касе, скидају лустере и 
сијалице, носе постељину, узимају храну (шећер, брашно, конзерве) и 
др.312 

У исто време и Главни штаб Србије упозорава депешама Врховни 
штаб НОВ и ПО Ј на понашање бугарске војске у Нишу, тражећи његову 
"хитну интервенцију", што је нагнало маршала Тита да предузме 
одлучне кораке како би бугарске трупе што пре напустиле Ниш. То је, 
донекле, довело до смиривања ситуације (за бугарске јединице 
одређена је улица којом смеју пролазити, забрањено им је задржавање 
у граду, улазак у домове грађана и сл.), па су и јединице 22. дивизије 
НОВЈ могле несметано приступити "нормализацији" живота у граду 
на Нишави. 

Али, поред проблема са новопеченим савезницима, требало је 
темељно претрести град и очистити га од заостлих окупаторских вој-
ника. Осма српска бригада, тако, већ трећег дана боравка у Нишу (16. 
октобра), приликом претреса "свог" рејона, пронашла је "око 20 
непријатељских војника, 3 шпијуна и већу количину маатеријала",313 

што је само увећало потребу за непрестаном будућношћу и мерама 
појачане опрезности, озбиљности и одговорности на сваком кораку. 
Стога и не чуди што је дан касније (17. октобра), штаб Осме бригаде 
упозорио штабове Првог, Трећег и Четвртог батаљона да "и поред 
наређења штаба бригаде, борци наведених батаљона беспотребно из-
лазе и шетају по граду", а уоченаје и појава даборци, па ируководиоци, 
312 Зборник докумената, том I, књ. 14, док. 37, стр. 76-78. 
ИЗ.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 2/2 (извод из операцијског дневника штаба Осме 
српске бригаде од 16. до 31. октобра 1944). 



"из сопственог јавашлука пуцају по граду", што је нарочито дошло до 
изражаја код Трећег батаљона. Такође, примећено је да Први батаљон, 
иако му је наређено, не контролише улаз у град из правцаНишке Бање, 
у шта се лично уверио командант бригаде кад је обилазио страже, тј. 
"није могао нигде наићи на стражу".314 

Тог дана подробно су разрађени задаци сваког батаљона, којих су 
се борци морали строго придржавати: Први батаљон, који је био у 
Душановој улици, да коначно постави стражу на излазу из града према 
Нишкој Бањи; Други - да обезбеђује болницу у Пасипољани; Трећи, 
који се налазио код тзв. зграде армије, даваће патроле кроз град; а 
Четврти, смештен у предграђу Ниша, контролисаће улаз у град из 
правца Лесковца. 

Штаб бригаде био је у Јевремовој улици, број 28, док се на 
Обилићевом венцу, број 21, налазила кројачка радионицабригаде (са 14 
шиваћих машина, које је бригадна интендантура добила "на реверс" да 
би за борце сашила неке неопходне делове одеће, и које су, после обав-
љеног посла, враћене њиховим власницима). Ту у Нишу, иначе, интен-
дантура Осме бригаде била је ојачана секретаријатом (секретар Тодор 
Ценев) и са још два помоћника интенданта - за наоружање (Душан 
Брадић) и иа исхрану (Владимир Цонев). 

Како је бугарска војска морала ускоро да напусти Ниш, издато је 
ново наређење штаба Осме бригаде, у којем се прецизирају задаци у 
вези са тим, тј. "све наше јединице које се налазе у граду примиће 
магацине које су до сада држали Бугари и поставити сигурна 
обезбеђења". Да се дисциплина и даље заоштравала, сведочи и посебна 
одредба по којој је требало "испред сваке стамбене зграде поставити 
стражара са задатком да ниједан борац без дозволе не може изаћи у 
град". 

Следећих дана у Нишу се припремао велики народни збор са 
парадом Војних јединица, па су одговарајуће задатке добили сви 
батаљони Осме бригаде који су се налазили у граду (Први, Трећи и 
Четврти). Они су били дужни да издвоје по 60 добро обучених, 
наоружаних и прописно одевених бораца и руководилаца,који ће као 
"репрезентативни батаљон" представљати бригаду у парадном маршу 
ослободилаца Ниша. За команданта тог батаљона одређен је Петар 
Денда, командант Првог батаљона, за његовог заменика Душан Родић, 
заменик команданта Четвртог батаљона, а за политичког комесара 
Стеван Келечевић, комесар Трећег батаљона. 

Припремаљјући се за свечани дефиле, борци су марљиво изводили 
стројеву обуку на игралишту "Победе",посебно увежбавајући поздра-
вне радње (у месту и у покрету), а онда је дошао и (прошао) и тај с рад-
314.Исто, бр. рег. 8/1. 
315. Исто, бр. рег. 9/1. 



радошћу исчекивани дан (22. октобар), када је, уз ослобођење Ниша, 
прослављено и ослобођење Београда. 

Сутрадан је, у оквиру попуне свих јединица до потпуног фор-
мацијског састава, штаб 22. дивизије издао заповест према којој је Прва 
царибродска бригада са целокупним својим наоружањем и људством 
(изузев дела руководеђег кадра, који ће бити распоређен на нове 
дужности) припојена Осмој, Тређа пиротска Десетој, а Прва 
власотиначка Дванаестој бригади).316 

Истог дана (23. октобра), штаб Осме бригаде је, прослеђујући 
наредбу штаба дивизије, обавестио штаб Прве царибродске бригаде да 
ће се њено припајање Осмој бригади спровести на игралишту "Победе" 
у 14 часова, те да целокупна бригада, неизоставно, мора пола сата раније 
бити на предвиђеном месту.'17 

Царибродски партизани 

Прва царибродска бригада је настала од Царибродског НОП одреда, 
тј. наредбом штаба 22. српске дивизије од 10 септембра 1944 (која није 
сачувана),318 одред је прерастао у бригаду. 

Када је основан, 2. јуна 1944, на месту званом Извориште,код села 
Сенокоса на Старој планини, Царибродски партизански одред (коман-
дант Тодор Колев Гогов, политички комесар Васил Станков Ленко) 
имао је као најпречи задатак да окупља борце из редова бугарског 
живља, као и све друге родољубе без обзира на њихову националну 
припадност, који су били спремни да се боре против фашизма. Како му 
је оперативно подручје било уз југословенско-бугарску границу, 
требало је да својим деловањем што више доприноси развијању добро-
суседских односа међу становништвом и јачању, у оквиру својих 
могућности, партизанских јединица у Бугарској. Такође, стављено му 
је у задатак да на свом терену држи политичке зборове и конференције, 
руши на све могуће начине окупаторску власт и ради на организовању 
народноослободилачких одбора и масовних друштвено-политичких 
организација (фронтовских, омладинских и др.). Значајну помоћ 
очекивао је (и добио) од искуснијих бораца Пиротског НОП одреда. 

Прву већу акцију Царибродски одред је извео 15. јуна те године, 
316.Зборник докумената, том I, кн>. 14, док. 103, стр. 255-256. 
31 Т.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 10/1. 
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1945, Институт за савремену историју, Београд, 1989, стр. 321. 



када је са једном четом Пиротског одреда напао бугарску фашистичку 
општину у Каменици, и ево шта о њој пише у спомен-албуму Цари-
бродског одреда: "Током јуна месеца 1944. године Царибродски пар-
тизански одред и чета Пиротског имали су за задатак да се прикрију у 
близини села Брајћевци, у подножју Видлича, да би организовали за-
седу бугарској војсци... Обавештења нису била тачна, пасмо отишли на 
извршење другог посатављеног задатка - ликвидације општине у 
Каменици. Пошто је то била прва већа акција, добро смо се били 
припремили... Ова акција је организована на молбу височког станов-
ништва коме су дојадили свакодневни позиви бугарске власти и рек-
визиција животних намирница. Акцију нисмо до краја обавили, мада је 
спаљена општинска зграда и архива, кмет општине и његов полицајац 
су побегли. Идућег дана поново смо покушали да заробимо полицајца, 
али је он успео да побегне. Општински кмет Борис Тикварски био се 
сакрио у селу, али није предузимао никакве мере да обнови рад 
општине.Од нашег сарадника Илије Ранчева смо сазнали да кмет хоће 
да разговара са одредом. На сусрету је рекао да хоће и он у одред и ми 
смо га примили... После ове акције у одред је дошло 7 нових бораца, а 
број сарадника се знатно увећао".319 

Неколико дана касније (21. јуна), Царибродски одред је 
онеспособио за рад бачију у селу Влковији, што је изазвало реакцију 
бугарске војске и полиције (претрес по кућама, злостављање станов-
ништва), али је одред, као противмеру и да би одвратио фашисте од 
Влковије, организовао напад на општину у селу Комштица, што је била 
једна од првих његових акција са друге стране границе. Следе затим 
акције у селима Липници, Стањанци, Голешу, Смолчи и Брљи (раз-
бијене радионице за прераду млека, разоружани кметски намесници, 
заплењене општинске архиве), затим прелазак на леву обалу Нишаве 
(ујулу) и успешан збор за време сеоске славе у Драговити, нове акције, 
повратак у Висок и стварање слободне територије у Височкој котлини, 
између Видлича и Старе планине и од Сенокоса и Влковије до Дој-
кинаца код Пирота, која се повезивала са ослобођеним подручјима у 
јужној и источној Србији. 

У августу су Царибродски партизани, заједно са Пиротским и 
Фердинандским партизанским одредом (овај последњи је био са 
територије Бугарске), извели више успешних акција с једне и с друге 
М9.Исто, стр. 265-266 (из спомен-албума Дните на борбата, 00 СУБНОР 
Димитровград, 1964, лист 8; с напоменом да се у албуму наво ди да је акција изведена 
17. јуна, но учесници у њој износе, према сећању, да је то ипак било 15. јуна). 



стране југословенско - бугарске границе. До ослобођења Цариброда 
(Димитровград), 8. септембра 1944, Царибродски одред је за нешто више 
од три месеца постојања учествовао у 64 оружане акције, у којима су 
убијена три бугарска официра и више од 20 војника, заробљено је 97 
официра и 82 војника, а разоружано око 300 полицајаца (и још око 3000 
окупаторских војника и официра приликом ослобођења Цариброда). За 
све то време одред је протерао окупаторску власст из две општине и 
запалио две општинске зграде , две потпуно онеспособио за даљу 
употребу, спалио пет општинских архива и готово све архиве кметских 
намесника на свом терену, а уништио је и 11 бачија за прераду млека. 
Уз то, одржао је 43 народна збора, допринео оснивању Среског 
поверенства КПЈ, те четири актива СКОЈ-а, осам месних народноос-
лободилачких одбора, два месна одбора Народног фронта и једног 
месног одбора антифашистичке омладине.320 

У ослобођеном Цариброду одред је брзо прерастао у бригаду која, 
је, 28. септембра 1944, када је напустила град и кренула на фронт, имала 
хиљаду бораца (односно, према њиховим сећањима, око 1200), 
распоређених у четири батаљона, сваки са по четири чете. Командант 
бригаде био је Бранко Вуковић, политички комесар Драгољуб 
Станковић Дракче, заменик команданта Тодор Колев, начелник штаба 
Митко Пејчев, интендант Славча Колев и члан штаба Гриша Агопајн, 
црвеноармејац (помоћник политичког комесара није био одређен). 
Командант и политички комесар Првог батаљона били су Живко 
Виденов и Гроздан Велев, Другог - Методи Петров и Петар Давитков, за 
Трећи се зна само командант - Борис Димитров Дуруз, док за Четврти 
нису тачно утврђени ни командант ни политички комесар (према јед-
нима, наиме, командант је био Славко Петровић Ђаков, а према 
другима је он био политички комесар).321 

Ушавши у састав 22. дивизије НОВЈ, Прва царибродска бригада је 
преко Пирота (докле је пребачена возом) и Бабушнице (стигла пешке) 
упућена за Власотинце. У селу Црној Бари, међутим, подељена је на два 
дела. Само је Други батаљон продужио према Власотинцу, где је 
требало да учествује у борбама које су се тамо водиле, док су преостала 
три батаљона кренула преко Заплања до Горњег и Доњег Барбеша. Али, 
план је још једном промењен, те се и Други батаљон придружио глав-
нини бригаде у Доњем Барбешу, одакле је наређен покрет у правцу 
Ниша. Успут је бригада, кређуђи се за непријатељским јединицама које 
су се повлачиле ка Нишу, ушла у село Габровац, где су њени борци 
дочекани као ослободиоци. Настављајуђи покрет, бригада је стигла до 
Ниша у време завршних борби за његово ослобођење, тако да се нашла 
међу првим јединицама које су продрле у центар града. 

Пошто се сместила у Светосавској школи, Царибродска бригада 
320. Исто, стр. 318-319. 



је у ослобођеном Нишу обављала разне дужности (обезбеђење 
важнијих зграда, чување државне имовине и сл.) - све док није ушла у 
састав Осме српске бригаде. 

Пред одлазак из Ниша \ 

Тих дана, у Нишу, расформиране су још три постојеће бригаде: од 
Четврте пиротске образован је Допунски батаљон 22. дивизије, док је 
људство Прве бабичке и Пете пиротске бригаде распоређено у све 
јединице те дивизије. 

Тако је крајем октобра Осма српска бригада имала око 2600 људи322 

(цела дивизија око 10.000). Батаљони су бројали више од 500, чете више 
од 150, а водови више од50 бораца. Бригада је имала и посебне јединице: 
Пратећу чету, Вод за везу, Извиђачки, Санитетски и Транспортни вод. 

Руководство Осме бригаде тада је изгледало овако: командант 
Никола Звицер, политички комесар Савка Јаворина - Саша, заменик 
команданта Исидор Козодеровић, помоћник политичког комесара 
Миле Банић Црни, начелник штаба Тодор Колев, омладински 
руководилац Дара Грубиша, обавештајни официр Воја Љумовић, ин-
тендант Арса Томић, санитетски референт др Драгомир Панајотовић. 

Руководство Првог батаљона: командант Петар Денда, политички 
комесар Андра Антанасијевић, заменик команданта Живко Мла-
деновић, помоћник политичког комесара Градимир Николић, омлади-
нски руководилац Љубомир Накић, интендант Милија Цветковић. 

Руководство Другог батаљона: командант Јордан Петковић Фиља, 
политички комесар Драгољуб Станковић Дракче, заменик команданта 
Божа Качавенда, помоћник политичког комесара Димитрије Стојано-
вић Мица (убрзо ће га заменити Радомир Минић Цоља), омладински 
руководилац Миодраг Анђелковић, интендант Милан Митровић. 

Руководство Трећег батаљона: командант Милан Ћопић, 
политички комесар Миодраг Станковић Доктор, заменик команданта 
Мирко Фиданов, помоћник политичког комесара Петар Прокић Пера, 
омладински руководилац Зоран Митић (кога ће ускоро заменити 

ј Драгољуб Стефановић"). интендант Миле Стефановић Брка. 
Руководство Четвртог батаљона: командант Јован Симоновић, 

политички комесар Стеван Келечевић, заменик команданта Душан 
Родић, помоћник политичког комесара Ђорђе Галић, омладински 
руководилац Бранко Тасић, интендант Панта Станковић. 
322.С. Стошић, Ј. Петковић, нав. дело, стр. 149; М. Митровиђ Борбена историја VI 
бригаде, стр. 151; И. Матовић, нав. дело, стр. 157; уз напомену да Ж. Николић, 22. 
дивизија, стр.339-340, наводи да су све бригаде 22. дивизије тада имале по 2400 
бораца. 



Последњег октобарског дана, Осмој бригади је наложено да упути 
два батаљона према Алексинцу, где су се појавиле четничке групе које 
ометају саобраћај и прете становништву, нарочито приврженицима 
НОП-а. Штаб бригаде је одредио Трећи и Четврти батаљон да пођу на 
то подручје, с тим што је првом од њих наређено да се смести у село 
Глоговицу и истури обезбеђења према коти 322, а другом у село 
Бујимир са обезбеђењем према Добројевцу. Батаљони су, предвођени 
замеником команданта и помоћником политичког комесара бригаде, 
истог дана отишли на извршење задатка и после "прочешљавања" 
терена вратили се, 4. новембра, у Ниш. 

Три дана касније (7. новембра) свечано је обележена годишњица 
Октобарске револуције, али под околностима које умало нису довеле 
до трагичних последица. 

О чему се радило? 
"Дан је био леп", пише у својим ратним белешкама Момчило 

Полексић Мома, начелник Штаба Тринаестог корпуса НОВЈ. "У Нишу 
се била окупила велика маса народа, око 15.000. Од војске ту су биле две 
бригаде 22. (српске) дивизије и то 8. и 12. српска бригада. Пред сам 
почетак збора, у 10,30 часова, наишли су амерички авиони, ловци типа 
Ј1АЈТИНГ, који су почели да митраљирају нашу и совјетску колону 
према Нишу и наш воз који је ишао овим правцем. Авиони су дошли и 
изнад Ниша и почели да гађају аеродром. Совјетски ловци су се одмах 
дигли и у ваздушној борби оборили 5 америчких апарата, а изгубили 
своја два. Према свему, изгледа да је ово био неспоразум, те да су 
Американци мислили да је то негде у Македонији, где је било 
непријатеља ... Народ који се био окупио на збору, приликом ове 
ваздушне борбе разишао се и пошао у села око града. Ми смо успели да 
задржимо и вратимо већу половину народа и да збор почне. Отпочео је 
у 11,30 часова смотром јединица од стране штаба XIII корпуса, а затим 
настављен дефилеом свих ј единица"" 

Било је то последње, петнаесто бомбардовање Ниша за време 
Другог светског рата. Према неким очевицима, који тај догађај описују 
друкчије, амерички авиони су били изазвани од бугарске против-
авионске артиљерије; док се у мемоарима Цона Р. Дина, шефа америчке 
мисије у Москви (1943-1945), тврди да је до грешке дошло приликом 
уцртавања маршруте на картама, тј. долина Ибра замењена је долином 
Јужне Мораве. Совјетска команда, пак, искључујући могућност "забу-
Ш.Милован Џелебџић, Бомбе на слободни Ниш, фељтон у листу "Политика 
експрес", НИП "Политика", Београд, 24.111992, стр. 19. 



не", уложила је оштар протест америчкој команди и захтевала хитну 
истрагу.324 

Занимљиво је да у операцијском дневнику штаба Осме српске 
бригаде (као, уосталом, и у ондашњој штампи) нема ни помена о 
"ваздушном дуелу" совјетске и америчке авијације изнад Ниша, 
засигурно јединственом таквом случају у Другом светском рату, али га 
зато спомињу командант и комесар Првог батаљона Осме бригаде у 
својим дневницима, као "борбу авијације совјетске и немачке", односно 
као напад "непријатељских авиона" који "баш кад је било најлепше 
наиђоше ... и све покварише", што само потврђује да је посреди био 
доиста невероватан догађај.325 

Тако је прошао и последњи дан који је бригада провела у Нишу, јер 
је убрзо стигло наређења за покрет и одлазак на нова бојишта. 

* * * * * * * * * * 

Нишка операција представљала је "круну" вишемесечних борби за 
ослобођење југоисточне Србије. Њеним успешним завршетком 
отклоњена је свака могућност да према Београду буде успостављен 
немачки "коридор" за пролаз моћних људских и ратних ефектива 
садржаних у Групи армија "Е" (три армијска корпуса, две самосталне 
више команде са по две дивизије, 35-40 самосталних батаљона и сто 
обалских батерија, са око 350.000 људи), којој није преостало ништа 
друго него да потражи излаз на другој страни, преко беспутних предела 
Санџака и Босне, те тако за дуже време буде удаљена од централних 
збивања на југоистоку Европе. Уз то, једнаод најгломазнијих немачких 
дивизија - Седма СС дивизија "Принц Еуген" - доживела је тежак пораз 
и била преполовљена, тако да више никада неће достићи снагу коју је 
имала. 

Неоспорни успеси, међутим, "осечени" су мањим или већим 
пропустима и недостацима који су "допринели" да резултати буду 
испод очекиваних и стварно могућих. То се понајвише односи на 
учинак Друге бугарске армије, којаје бројношћу, наоружањем и опрем-
љеношћу многоструко надмашивала немачке снаге на нишком опера-
тивном простору, но која то своје преимућство није на најбољи начин 
знала (или хтела) да искористи. Почетна неодлучност, заостајање у 
напредовању, усиорена дејства, чак и отворено избегавање борби, на 
крају су се свели на то да су, од свих бугарских расположивих снага у 
324.Исто: Милан Михајловић, Американципротив Совјета, лист "Народна армија", 
Војноиздавачки и новински центар, Београд, 2.111991, стр. 23. 
325.Дневник П.Денде (7. новембар 1944); Андра Антанасијевић, Дневник рада и 
живота (власништво аутора дневника, који га је водио од 1. новембра 1944. до 17. 
марта 1945. тј. до одласка у Пропагандни одсек 22. српске дивизије). 



завршном делу операције, приметније учешће узели само Шеста пеша-
дијска дивизија и делови Оклопне бригаде. 

Бугарски војни писац Димитар Георгијев-Христов, свакако, може 
бити у праву када каже да морал бугарске војске "није био на потребној 
висини", јер је "бугарском војнику стално уливано да је немачка војска 
непобедива"326, као што могу бити у праву и састављачи "Кратке ис-
торије отацбинског рата" кад пишу - "резултати дејства 2. армије у 
првом периоду отацбинског рата били би већи да се у њеном штабу 
нису угнездили замаскирани фашизирани официри", који су 
"смишљено успоравали дејства армије, нису благовремено ор-
ганизовали гоњење непријатеља и кочили су борбени елан 
јединица"327. Али, како разумети оне бугарске војне историчаре што су 
после рата упорно настојали да преувеличају улогу Бугарске народне 
армије у поједним операцијама на југословенском тлу? 

Колико за Нишку, то се исто толико односило и на Косовску 
о п е р а ц ј у која је затим уследила 

326.Д.Трифуновић, Д.НИКОЈШН, В.Поповић, нав. дело, с ф . 35. 
327.Б.Митровски, В.Глишић, Т.Ристовски, нав. дело, стр. 220 (према Кратка ис-
торијата на отечествената војна, Софија, 1958). 



VI 
НА КОСМЕТУ И У САНЦАКУ 
(8. новембар 1944 - 2. јануар 1945) 

Пошто су окончане Нншка и Београдска операција, као и борбе за 
ослобођење Поморавља, у другој половини октобра 1944, највећи део 
Србије био је у рукама Народноослободилачке војске Југославије. 
Губитком тако значајних упоришта и комуникацијских чворова, као 
што су Београд, Ниш, Лесковац, Врање, Крушевац и Крагујевац, немачке 
снаге на Балкану не само што су морале да одустану од првобитно 
замишљене одбране на фронту од Скадра до Ђердапа, него су биле све 
даље и од могућности да зауставе "непр. офанзиву најкасније на 
линији Дрина - Сава - Дунав - Тиса" (како је било предвиђено још 
средином октобра у наређењу Армијске групе "Србија" потчињеним 
јединицама).328 То је у нарочито тежак положај довело Групу армија "Е" 
из Грчке и Македоније, којој је одсечена одступница моравским прав-
цем, те је с вардарске долине била приморана да скрене у долину Ибра, 
а одатле продужи према Босни комуникацијским крацима што се 
рачвају преко Новг Пазара, Сјенице, Пријепоља и Вишеграда, на једну 
страну, односно преко Краљева, Чачка, Ужица, Бајине Баште, Љубовије 
и Зворника, на другу. 

Тежиште борбе у Србији пренело се тада на Косово и Метохију, 
Санцак, долину Западне Мораве и око Дрине. Тим путем, управо, 
кренуће, првих новембарских дана 1944, и Осма српска бригада. 

Косовска операција 

Иако се у историографији поставља питање да ли Косовску 
операцију треба уопште узимати као посебну операцију или је, пак, реч 
о дејствима у склопу јединствене операције за пресецање и затварање 
вардарско-моравског и ибарског правца, чини се да немаразлога не при-



хватити да Косовска операција, "по обиму обострано ангажованих 
снага", спада међу "највеће битке НОР-а Југославије", те да се "по 
начину припремања, планирања, по току и интензитету, војним и 
политичким објектима, а нарочито обостраним губицима", може 
уврстити у категорију "најзначајнијих операцијско-стратегијских 
дејстава у нашем НОР-у".329 То је још уочљивије с обзиром на учешће 
снага из састава четири војске (НОВЈ, Црвене армије, Бугарске народне 
армије и Народноослободилачке војске Албаније), које су заједничким 
дејствима допринеле бржем сламању непријатеља на том веома осет-
љивом и, у том тренутку, изузетно важном простору. 

Од снагаНОВ и ПОЈ у Косовској операцији учествовале су 22,24. и 
46. српска дивизија (са око 18.000 бораца), Прва, Друга, Трећа, Четврта и 
Пета косовскометохијска бригада (око 8000 бораца), те Копаонички, 
Ибарски и Шаљски НОП одред (3000-4000 бораца). 

Друга бугарска армија, према наређењу штаба Трећег украјинског 
фронта Црвене армије и уз сагласност Врховног штаба НОВ и ПОЈ и 
Главног штаба Србије, укључила је у операцију Прву гардијску (ус-
таничку), Другу коњичку, Четврту, Шесту, Девету и Дванаесту 
пешадијску дивизију, као и Оклопну бригаду (нешто више од 50.000 
војника); док су из Албаније, на основу договора Врховног штаба НОВ 
и ПОЈ и Главног штаба НОВ Албаније, почетком октобра упућене на 
Космет Трећа и Пета албанска бригада (укупно 2000-3000 људи). 

Са аеродрома у Бугарској, осим тога, дејствовала је совјетска 
авијација по саобраћајницама и рејонима окупљања и груписања 
немачких трупа на Косову и Метохији.330 

Које су непријатељске снаге тада браниле "косовски пролаз"? 
Истог дана када је "пао" Ниш (14. октобра), увиђајући сву озбиљ-

ност новонастале ситуације, командант Групе армија "Е" Александар 
Лер долетео је авионом из Солуна у Стари Трг, код Косовске 
Митровице, и ту за наредних месец дана сместио свој штаб. Одмах после 
доласка на Косово, команда немачке групације у повлачењу прис-
тупила је образовању борбених група за одбрану својих угрожених 
бокова. Тако је борбена група "Лангер" (јуришна чета, извиђачка чета 
са шест лаких тенкова, стрељачка чета, два вода лаких топова, један вод 
тешких топова и пионирски вод) имала да заузме Куршумлију и зат-
вори правац који од Прокупља води ка Подујеву; борбена група "Бред-
329.Предраг Миленковић, Учешће 24. српске дивизије НОВЈ у Косовској 
операцији, "Лесковачки зборник", XXVI, 1986, стр. 97-98. 
330.М.Целебџић, Тринаести корпус, стр. 187-192; М.Цолић, нав. дело, стр. 267, 
напомена 361. 



ов" (један батаљон 47. пука, један багаљон и једна чета 65. пука и два 
дивизиона 22. артиљеријског пука 22. гренадирске дивизије; два бата-
љона 22. пука, један артиљеријски и један хаубички дивизион Један-
аесте ваздухопловно-пољске дивизије; 22. пионирски батаљон и дело-
ви 122. извиђачког батаљона са десет тенкова) да код Бујановца штити 
правац према Гњилану и Приштини. Простор између тих двеју група 
"попуњавало" је око 6000 балиста са Косова, распоређених на фронту од 
Бујановца преко Китке, Мердара и Преполца до Угљарског крша, а све 
те немачке и квислиншке снаге биле су обједињене у борбену групу 
"Шолц", чије је седиште било у Приштини. За обезбеђење према 
Метохији, пак, употребљена је борбена група "Скендербег" (састав-
љене од делова веђ разбијене 21. СС дивизије "Скендербег" и око 4000 
немачких морнара из Грчке), груписна на подручју Пећи, Ђаковице и 
Призрена; док је посебна борбена група "Шустер-Волдан" (размештена 
на ширем простору Рашке) добила задатак да контролише долину Ибра 
на одсеку Косовска Митровица-Ушће. Ту су се још, са немачким 
јединицама, налазили и делови Косовског четничког корпуса.331 

Заједничким планом Главног штаба Србије (којем је био потчи-
њен и Оперативни штаб Косова и Метохије) и штаба Друге бугарске 
армије, било је предвиђено да главнина бугарских снага (без Друге 
коњичке и Дванаесте пешадијске дивизије) наступа правцем Куршум-
лија - Подујево - Приштина и овлада Малим Косовом; да 24. српска 
дивизија (без једне бригаде), уз подршку бугарске артиљерије, крећући 
се правцем Кртињак - Слатина - Полетна - Качандол - Бајгора, тј. десно 
од бугарских снага, заузме Косовску Митровицу и Вучитрн и Пресече 
комуникацију Приштина - Косовска Митровица - Рашка; да преостала 
бугарска пешадијска дивизија са Петом косовскометохијском бригадом 
дејствује преко Лебана и Медвеђе; а 46. српска дивизија са бугарском 
коњичком дивизијом премаБујановцу, Гњилану и Урошевцу. Јужно од 
Бујановца, са задатком да наступа преко Карадага, биле су Друга и 
Тређа косовскометохијска бригада; док су се Прва и Четврта још 
одраније налазиле у Метохији, око Пећи, Призрена и Ђаковице, и њима 
ће се придружити Трећа и Пета албанска бригада. 

Почетак дејстава на главним правцима напада, после свих 
припремних радњи и уводних борби, требало је да уследи 23. октобра у 
зору. У предвиђено време, међутим, само је 24. дивизија НОВЈ прешла у 
одлучан напад на непријатељске положаје испред себе и у следећих не-
331.Секула Јоксимовић, Ослобођење Косова, Војноисторијски гласник, 1/1975, стр. 
67-68; М.Цолић, нав. дело, стр. 266-267, напомене 356,357,358; Завршене операције 
за ослобођење Југославије, стр. 197, напомене 93 и 94; М.Целебџић, Тринаести 
корпус, стр. 184-185. 



КОЈТИКО даиа овладала линијом Пакаштица - Качандол (с Једанаестом 
бригадом) и избила на Бајгору (с Тринаестом бригадом), али је изос-
тало правовремено садејство бугарских јединица на њиховом делу 
фронта, које до краја месеца нису прешле ни Преполац, а камоли да су 
стигле до Подујева. Остављена "на цедилу", 24. српска дивизија је 
доведена у веома тежак положај и уз огромне жртве (116 погинулих, 180 
рањених и 93 нестала борца) била приморана да се повуче на леву обалу 
реке Лаб, а почетком новембра затражи од Главног штаба Србије, "с 
обзиром да су борци у нашим јединицама заморени и доста исцрпљени, 
да су јединице слабо наоружане, слабо одевене и обучене, недовољно 
попуњене... ако постоји могућност да нашу дивизију смени нека друга 
јединица".332 

Тако је дошло до тога да 22. српска дивизија буде одређена да "на 
положајима према Косову" смени 24. дивизију, која је повучена у Ниш 
да се среди и испитају узроци њених великих губитака.333 

Град на Нишави је најпре напустила Десета бригада 22. дивизије 
(6. новембра), два дана касније Осма бригада (тј. сутрадан након прос-
лаве 27-годишњице Октобарске револуције) и, накрају, сачекавши прве 
делове 24. дивизије, Дванаеста бригада (11. новембра). 

На обронцима Копаоника 

Осмог новембра ујутро, у размацима од по пола сата, Ниш су напус-
тили сви батаљони Осме српске бригаде (изузев једне чете Четвртог 
батаљона, која је остављена да помогне у транспорту интендантуре), и 
преко Јужне Мораве упутили се ка Прокупљу. Први батаљон је истог 
дана законачио у Југбогдановцу, Други - између Злокућана и Нове 
Божурње, Трећи - на улазу у Прокупље, а Четврти - у Костадиновцу. 
Сутрадан је настављен покрет у правцу Куршумлије (до вечери је Први 
батаљон стигао у село Концељ, Други - у Доњи Плочник, Трећи - у 
Туларе, Четврти - у Доњу Коњушу), а наредног дана је већ цела бригада 
332.Зборник докумеиата, том I, књ. 14, док. 165, стр. 507. 
ЗЗЗ.Исто, док. 196, стр. 594; уз напомену да Главни штаб Србије у извешатају 
Врховном шатабу НОВ и ПОЈ, од 15. децембра те године, наводи да је успех 24. 
дивизије "компромитован" из више разлога, а пре свега зато што Бугари, услед 
недовољне активности, нису пратили дејства 24. дивизије, нису јој пружили по-
дршку на десној обали Лаба, нису је ојачали артиљеријом и тешким бацачима итд 
(исто, књ. 15, док. 180, стр. 494-495); док се више о тој смени једне дивизије другом, 
као и разлозима за њу, може наћи у накнадним истараживањима (Обрад Бјелица, 
24. дивизијаНОВЈ, Војноиздавачки и новински центар, Београд, 1992, стр. 280-284). 



морала бити у том градићу иадомак Косова, али се - "услед 
нагомиланости бугарске војске у самом граду и услед несташице стам-
бених зграда" - места у њему нашло само за штаб бригаде, док се Први 
батаљон сместио у селу Тијовцу,Други - између Горње и Доње 
Микуљане, Трећи - у Кастрату и Четврти - у селу Високој."4 

Не мањајући знатније распоред (осим што се Други батаљон 
преместио најпре у Куршумлијску Бању, па у села Двориште и 
Слатина, како би успоставио везе с Десетом српском бригадом и 
најближим бугарским једницама које су наступале у правцу Косовске 
Митровице), Осма бригада је провела неколико дана на обуци и вој-
ностручној настави (с посебним нагласком на фронталне борбе ширих 
размера у садејству с артиљеријом, авијацијом и оклопно-
механизованим јединицама), што је требало још боље даје припреми за 
предстојеће завршне борбе у Косовској операцији. 

Тих дана, наиме, док је 22. српска дивизијасмењивала24. дивизију, 
значајану успех постигле су 46. дивизија НОВЈ и бугарска Друга 
коњичка дивизија, које су ослободиле Бујановац и наставиле да 
незадрживо продиру каГњилану. Команда Групе армија"Е" напустила 
је Стари Трг и пребацила се у Сарајево, препустивши даље коман-
довање на Косовском фронту штабу немачког 91. армијског корпуса. 
Како су се тада стекли услови за општи напад на свим правцима, штаб 
Трећег украјинског Фронта Црвене армије издао је, у том смислу, 
заповест Другој бугарској армији, која је за три дана (тј. од 16. до 18. 
новембра) морала да стигне до Приштине, Вучитрна и Косовске Митр-
овице, па је и штаб 22. српске дивизије - следећи наређења Тринаестог 
корпуса НОВЈ, односно Главног шатаба Србије и у договору с 
бугарском командом - одредио даље задатке својим бригадама. 

Али, како се види из наредбе штаба 22. дивизије (од 15. новембра те 
године), нешто одређенији задаци могли су бити дати само Десетој 
бригади (која је са Шестом бугарском дивизијом требало да наступа 
према Косовској Митровици), па и Дванаестој бригади (која је, као 
други ешалон дивизије, имала да се размести око Куршумлије и у 
погодном тренутку пребаци у Подујево). Што се, пак, тиче Осме 
бригаде, њој је у први мах наређено да са три своја батаљона дође у Малу 
Косаницу, где ће ступити у везу са Четвртом бугарском дивизијом и са 
њом заједно кретати се правцем Ву читрн - Приштина, да би јој у допу ни 
наредбе (истог дана) било саопштено да је Четврта бугарска дивизија 
одређена да наступа према Вучитрну, а да ће Девета и Дванаеста 
бугарска дивизија са Оклопном бригадом ићи на Приштину, те да се, 



нрема томе, и Осмој бригади мења првобитан правац кретања и лаје јој 
се у задатак да и она, са Четвртом бугарском дивизијом, наступа ка 
Вучитрну, но кад се укаже могућност, тј. ако Девета и Дванаеста 
бугарска дивизија продру према Приштини, послаћг и тамо два своја 
батаљона. "Углавном се управљајте према ситуацији и гледајте да 
стигнете и тамо и овамо", препоручује штаб 22. дивизије, очигледно не 
располажући ни сам с превише потребних података.335 

Како се Осма бригада снашла у свему томе и да ли је стигла "и тамо 
и овамо"? 

Иако је штаб бригаде, већ на почетку 16. новембра (у 0,15 часова), 
издао својим батаљонима наредбе за покрет (преко Мале Косанице, 
Мердара, Сувог Дола и Варовца), они су се на крају тог дана, после дужег 
лутања, нашли на просторији села Велика Река, Брадаша, Перане и 
Обранжа, а тек сутрадан ступили у везу са Четвртом бугарском 
дивизијом.33" Она је Осмој српској бригади препустила гребен Копа-
оника од полигона 1125 до коте 999, стеснивши је тако између свог 
десног крила (Деветнаести пешадијски пук) и левог крила Шесте 
бугарске дивизије (35. пешадијски пук). Било је то, у ствари тежиште 
одбране вучитрнског правца, добро утврђеног и упорно брањеног 
(делови борбене групе "Лангер", ојачане у међувремену са 734. пуком 
104. немачке дивизије, са три чете 999. тврђавског батаљона, са два 
"ландесшицен" батаљона, два артиљеријска дивизиона и четом 
тенкова)337, на којем буграске јединице у прва два дана напада (16. и 17. 
новембра) нису постигле иоле значајнији успех. 

Чим је Осма српска бригада запосела свој одсек фронта насупрот 
Вучитрну (од Хуне Кумбалове до Чуке), договорено је са Деветнаестим 
бугарским пуком да заједнички нападну град на Ситници 18. новембра, 
у седам часова ујутро. 

Штаб Осме бригаде је, при том, своје батаљоне распоредио у два 
ешелона. Први и Трећи батаљон одређени су да нападају у првом 
ешелону (Први преко кота 1067,1125,678,1100, 1036, 1054 и 586; а Трећи 
преко кота 791,833,999,1012,863,819,827, 776,574 и 587); Други батаљон 
у другом ешелону (из села Перане); док је Четврти батаљон најпре био 
предвиђен за резерву (у селу Брадаша), да би потом био упуђен преко 
Подујева и Тенеждола до села Маковац (одакле би долином Приштев-
335.Зборник докумената, том I, књ. 15, док. 15 и 16, стр. 60-63. 
ЗЗб.Војниархив, кут. 1053, бр. рег. 16/1; Зборник докумената, том 1, књ. 15, док. 111, 
стр. 292 (извод из операцијског дневника штаба Осме српске бригаде од 16. до 30 
новембра 1944). 
337.Ослободилачкиратнарода Југославије, књ. 2, стр. 376. 



ке, кад за то дође време, с бугарским јединицама ушао у Приштину).48 

Вече уочи напада, прилазећи полазним положајима, Први батаљон 
је наишао нанепријатељске бункере и у жестоком окршају изгубио три 
борца, која су пала покошена митраљеским рафалом, док је шест бораца 
било рањено. 

Ујутро је напад на целом фронту Осме српске бригаде и Деветнаес-
тог бугарског пука почео (бар то) како је предвиђено. Први батаљон 
Осме бригаде упутио је јаче снаге правцем Поток - кота 1125, док је с 
мањим снагама напао Кодру голму (кота 1067). У исто време је Трећи 
батаљон с две чете наступао према коти 791, између Кодре голме и 
Градине (кота 833), а с једном четом обухватао Градину, коју су Бугари 
нападали фронтално. И, док је Тређи батаљон успео да потисне 
непријатеља изнад Попова Се ла, Први батаљон је, као и синоћ, заустав-
љен пред непријатељским бункерима. Како ни бугарске трупе нису 
напредовале према Градини ("... Садејство бугарских јединица у овој 
борби није било јако, нити организовано ,..")33', Трећи батаљон је на 
достигнутим положајима био изложен снажној минобацачкој и 
митраљеској ватри, а запретила му је и опасност да буде угрожен са 
незаштићених бокова, па је био приморан да се повуче и "изравна" са 
фронтом бугарских снага. 

Истог дана, после подне (у 15,30 часова), напад је поновљен иТрећи 
батаљон је повратио једном већ задобијене и изгуљене положаје на 
коти 791, успевши да се задржи северозападно од Градине. Први 
батаљон је поново био одбијен, али је увече (у 18 часова) извео нови 
напад и тада му је пошло за руком да се источно од Кодре голме веже за 
Поток. 

Оценивши да су тог дана батаљони из првог ешалона претрпели 
знатне губитке (око 50 избачених из строја), првенствено због нес-
налажења на положајима (гомилање људсва на једноме месту, без зак-
лона и сл.), о чему је од њихових штабова затражено писмено 
изјашњење, штаб бригаде је одлучио да их у току ноћи (између 18. и 19. 
новембра) повуче са борбене линије и на њихово место убаци други 
ешелон (тј. Други батаљон). Том приликом, њему је стављено до знања 
да поведе рачуна о распореду људства на положајима, како не би дошло 
до непотребних жртава, а нарочито да не креће у напад ако то не чине 
и бугарске јединице, тј. "до даљњег наређења, задатак вашег батаљона 
је дефанзивног карактера".340 

338.ЈВојни архив, кут. 1053, бр. рег. 17/1 и4/2. 
339. Зборник докумената, том I, књ. 15, док. 62, стр. 178 (извештај штаба Осме српске 
бригаде, од 24. новембра 1944, штабу 22. дивизије о борбама за ослобођење 
Вучитрна). 
ЗАО.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 18/1. 



Смена батаљона Осме бригаде започела је у поноћ, по великој 
хладноћи, и до јутра успешно завршена. Исте ноћи, међутим, непри-
јатељ је почео да одступа из Приштине (у коју су ујутро ушли делови 
бугарске Друге коњичке дивизије и 25. бригада 46. дивизије НОВЈ, 
затим јединице бугарске Дванаесте пешадијске дивизије и Четврта 
косовскометохијска бригада, те Четврти батаљон Осме српске бри-
гаде), па се и немачка групација са гребена Копаоника повукла на десну 
обалу Качандолске реке, што је Другом батаљону Осме српске бригаде 
омогућило да овлада линијом Кодра голма (кота 1067 - Поток - Чука 
(кота 999), а Деветнаестом пуку Четврте бугарске дивизије да коначно 
избије на Градину (кота 833). Једна чета Другог батаљона (сматрајући, 
очевидно, да су престали разлози за искључиво дефанзивне задатке) 
наставила је и у току следеће ноћи да потискује немачке заштитне 
јединице, најуриш заузела коте 1100,1153. и 1291 (запленивши два брза 
"шарца", шест пушака, 10.000 метака и 40 шаторских крила; један 
немачки војник је убијен, док су два борца Другог батаљона лакше 
рањена) и тиме отворила пут за Вучитрн, у који је цео батаљон, у две 
колоне, с деловима Деветнаестог бугарског пука, ушао 20. новембра 
после подне (у 15 часова).341 

Истог дана, немајући јасну представу о ситуацији око Приштине, 
штаб Осме српске бригаде упутио је тамо и свој Први батаљон, да би 
неколико дана касније, кад се ситуација мало "разбистрила", приметио 
у извештају претпостављеној команди да "штаб 4. батаљона није 
довољно био иницијативан, тако да су бугрске јединице пре њих упале 
у Приштину".342 

У међувремену, Дванаеста српска бригада, савлађујући отпор 
балиста на тешко проходном терену, с малим закашњењем иза бугарске 
Оклопне бригаде, ушла је у Косовску Митровицу (22. новембра), а 
Десета српска бригада заузела Трепчу (истог дана) и с бугарским једи-
341.Зборник докуменат, том I, књ. 15, док. 38, 62, 79, 111, стр. 126, 179, 217-218, 
293-294; с напоменом да је у операцијском дневнику штаба Тринаестог корпуса 
НОВЈ погрешно унето да је Осма српска бригада "ослободила и заузела Вучитрн" 
21. новембра "ујутро рано" (исто, док. 123, стр. 320), што се преноси и у поједине 
чланке и студије (С. Јоксимовић, нав. дело, стр. 70; М. Цолић, нав. дело, стр. 270); 
према другим изворима, пак, Осма бригада је ушла у Вучитрн 20. новембра, али 
"око подне" (Миодраг Митровић, Двадесет и друга дивизија у ослободилачким 
борбама од Косовадо Срема, Лесковачки зборник, XXVI, 1986, стр. 62), односно у 
13 часова (Ж.Николић, 22. дивизија, стр. 361; Д. Мирчетић, нав. дело, стр. 187; 
М.Целебџић, Тринаести корпус, стр. 217), или, чак, у 16 часова (С.Стошић, Ј.Пет-
ковић, нав. дело, стр. 150). 



ницама Звечан (сутрадан), чиме су приведене крају борбе за ослобођење 
Косова и Метохије. 

Осма српска бригада је у њима имала три погинула, 16 теже 
рањених и 55 лакше рањених бораца; цела њена дивизија, која је после 
Косовске операције проглашена за ударну, 63 погинула, 16 промрзлих 
и 115 рањних бораца. Извештавајући штаб Тринаестог корпуса о 
завршним борбама за ослобођење Вучитрна и Косовске Митровице, 26. 
новембра те године, штаб 22. дивизије пише да су морал и борбеност 
бораца Осме и Десете бригаде, које су суделовале у тим борбама, били 
"веома добри" и "на висини", али и да се код Осме бригаде "осетио 
недостатак искусности у борбама, а осим тога непријатеље је ... давао 
очајнички отпор и бранио сваки педаљ земље".343 

Иако је Друга бугрска армија претрпела велике губитке (946 
погинулих, 554 нестала и 3406 рањених војника и официра), за њено 
учешће у Косовској операцији могло би се рећи слично што и за дејства 
у Нишкој операцији (успорено наступање, неодлучно извршавање 
задатака, неактивност, неборбеност и сл.), о чему говоре и команданти 
из редова савезника (Миле Ћаловић, командант 24. дивизије НОВЈ: 
"Борбеност Бугара врло је слаба ...")344, али и они из редова непријатеља 
(пуковник Лангер, командант истоимене немачке борбене групе: 
"Неуспеси Бугара у овим борбама, упркос њиховој огромној 
надмоћности у трупама, оружју и муницији ... били су последица, у 
првом реду, спорог и неодлучног рада вођства одговорних штабова и 
слабог борбеног духа армије ...").345 

Ка Рашкој и Новом Пазару 

Косовском операцијом учињен је још један крупан корак у 
завршним борбама за ослобођење источних крајева Југославије, мада 
се не може рећи да су били постигнути сви жељени циљеви - како у 
погледу потпуног уништења балистичких снага (с којима ће се борба 
наставити и у наредној години, до њиховог коначног сламања), тако и 
у томе што није спречено повлачења Групе армија "Е" (која је долином 
343.Исто, док. 79, стр. 218-219. 
344.#сго, књ. 14, док. 165, стр. 507 (извештај штаба 24. дивизије Главном штабу 
Србије од 2. новембра 1944). 
345.Б.Митровски, В.Глишић, Т.Ристовски, нав. дело, стр. 224 (изјава пуковника 
Лангера, у Војном архиву). 



Ибра и Западие Мораве наставила "поход" ка источној Босни). Глав-
нина њених трупа, под заштитом немачког 34. армијског корпуса (нас-
талог средином октобра од корпуса "Фридрих Вилхем Милер"), 
повлачила се правцем Краљево - Чачак - Ужице - Бајина Башта -
Љубовија - Зворник; док је преко Санџака, правцем Рашка - Нови Пазар 
- Сјеница - Пријепоље - Вишеград, настојао да се извуче немачки 91. 
армијски корпус, који је, уз то, морао да прихвати и јединице немачког 
21. армијског корпусаиз Албаније и Црне Горе (потчињеног напочетку 
повлачења команди Групе армија "Е"). За обезбеђење овог другог 
(санџачког) правца образована је (такође, у октобру) посебна борбена 
група "Шојерлен" (разнородног састава, јачине око 10.000 војника), која 
је овладала Сјеницом (25. октобра), Пријепољем (29. октобра), Пљев-
љима (8. новембра), Прибојем (9. новембра) и Вардиштем (20. новембра), 
те тако прокрчила пролаз немачким трупама кроз Санцак. 

Напуштајући Косово и Метохију, 91. армијски корпус је ишао у 
следећем борбеном поретку: на челу колоне налазила се 22. 
гренадирска дивизија, затим 963. и 966. тврђавска бригада (прва као 
група "Клоц", а друга као група "Ангермилер"), па 809. артиљеријски 
пук и на крају 41. пешадијска дивизија. Пред собом, на правцу нас-
тупања, корпус ће наићи на јединице 37. санџачке дивизије, док ће за 
њим, са Космета, бити упућене 22. српска и Девета бугарска дивизија. 

Иако је Главни штаб Србије, већ сутрадан након завршетка 
Косовске операције, захтевао од Тринаестог корпуса "да XXII дивизија 
врши најенергичнији притисак на непријатељске снаге које од 
Косовске Митровице одступају према Рашкој и да оваквим дејством 
искористи ситуацију за потпуно уништење непријатеља", а "такође да 
се извести штаб II бугарске армије да у том смислу предузме 
одговарајуће енергичне мере"346 - ни српске ни бугарске јединице нису 
превише брзо реаговале (а да се не говори о "најенергичнијем притис-
ку" и "потпуном уништењу непријатеља", који је, како ће се видети, 
ипак успео да се извуче из Санцака). Но, ако спорост бугарских трупа 
и није могла да буде изненађење (Четврти пук Девете пешадијске 
дивизије кретао се правцем Косовска Митровица - Рашка - Нови Пазар, 
а 34. пук исте дивизије правцем Косовска Митровица - Рогозна - Нови 
Пазар), зачуђује да је штаб 22. дивизије издао својим бригадама заповест 
за покрет са просторије Вучитрн - Косовска Митровица на просторију 
Рашка - Нови Пазар тек 26. новембра (када је Рашку већ ослободио 
Ибарски партизански одред), и то да Осма бригада не пође одмах, него 



сутрадан, правцем Вучитрн - Косовска Митровица - Рашка, а Дванаеста 
још један дан касније, правцем Косовска Митровица - Нови Пазар, док 
би Десета "примила осигурање" Косовске Митровице, Трепче и 
Звечана347 

Тако је Осма српска бригада напустила Вучитрн, 27. новембра 
ујутро, и преко Косовске Митровице, долином Ибра, стигла до краја 
дана у села Лепосавић, Дрен и Лешак. Рано изјутра, 28. новембра, нас-
тавила је покрет и у току дана приспела у Рашку. Три батаљона су 
одмах размештена у самој вароши, а један истурен према Ушћу, као 
обезбеђење са те стране. 

Како се Ибарски НОП одред у то време још "мучио" са заштитним 
деловима 41. немачке дивизије између Рашке и Новог Пазара (али и са 
бугарском командом не би ли од ње "измолио" артиљеријску подршку), 
тамо је упућен Други батаљон Осме српске бригаде, који је, 29. 
новембра, преузео код Пиларета и Постења положаје партизанског 
одреда и потискујући непријатеља, касно увече (у 22 часа), ушао у Нови 
Пазар. Батаљон је том приликом имао два погинула и десет рањених 
бораца, док је непријатељу нанео губитке од 12 убијених и 14 зароб-
љених војника, а запленио је четири пушкомитраљеза, један аутомат, 
31 пушку, два пиштоља, пет аутомобила, два бицикла, пун магацин 
санитетског материјала и разну другу опрему (од војничких цокула до 
шињела). Сутрадан, од раног јутра, делови батаљона водили су борбе 
са заштитницом 133. пука41. немачке дивизије, којаје одступала према 
Сјеници, па је у Нови Пазар упућен и Трећи батаљон Осме бригаде. 
Истог дана, савалађујући отпор непријатеља на планини Рогозани и на 
прилазима Новом Пазару, у град се пробила Дванаеста српска бригада, 
а с њом и јединице Девете бугарске дивизије. 

Штаб Тринаестог корпуса НОВ Ј известио је, 3. децембра 1944, Глав-
ни штаб Србије да је "код Новог Пазара једна бригада XXII дивизије 
водила... борбу са Немцима и Арнаутима и заузела сам град", те да је, 
"после ослобођења града, поставила ... осигурање према Сјеници на 
Оцеву - негде око 10 км према Сјеници", а пошто се нигде у извештају 
не говори која је то бригада, поједине истраживаче навело је на 
закључак да је реч о Дванаестој српској бригади348, упркос томе што се 
из других докумената види да је Осма српска бригада не само поставила 
осигурање према Сјеници него је тамо и водила борбе (после 30. 
новембра још и 1. децембра, потискујуђи непријатеља "у правцу 
Оцева", на коте 967 и 1108)349, а не улазећи у то да и заменик команданта 

2А1.ИСТО, док . 78, с т р . 214 . 

348.Д.Мирчетић, нав. дело, стр. 198-199. 



Тринаестог корпуса пише како је Дванаеста српска бригада, са 34. 
бугарским пуком, "тек у преподневним часовима, 30. новембра, ушла у 
ослобођени Нови Пазар".350 

Мучан утисак што је пратио бугарску војску на добром делу њеног 
пута кроз југословенске крајеве као да је у Новом Пазару "запечаћен" 
на најгори могући начин (" ... Бугарски војници су у Новом Пазару и 
околини извршили многе пљачке и разна насиља ... По кућама су 
тражили злато и накит, дизали девојачку спрему, радио-апарате, 
струјомере, лустере, посуђе и друге ствари од вредности. Само у Новом 
Пазару опљачкано је 468 куђа, од којих 420 муслиманских и око 40 
трговачких радњи... Морао се повести прави рат против пљачке, јер су 
пљачкаши по селима почели да врше и поједначна убиства оних који 
су се одупирали ...")351, после чега се Девета бугрска дивизија вратила 
у састав своје армије и са њом напустила Југославију. 

Пре бугарских јединица, међутим, Нови Пазар су напустиле и 
Осма и Дванаеста српска бригада. Два батаљона Осме (Други и Трећи) 
најпре су се придружила главнини бригаде у Рашкој (7. децембра), 
одакле је требало да се у што краћем времену, усиљеним маршем, цела 
бригада пребаци у рејон Косовске Митровице352, јер је Оперативни 
штаб Косова и Метохије тражио од Главног штаба Србије да 22. 
дивизију врати на Космет, зато што "чишћење нашег терена од разних 
група изискује јаче снаге"353; а онда се - према новом наређењу штаба 
22. дивизије (од 8. децембра), којим се правац кретања дивизије из 
основа мења - Осма бригада нашла поново у Новом Пазару и околним 
селима (9. децембра) и одатле са Дванаестом бригадом упутила ка 
Сјеници (10. децембра). Према истом наређењу, Десета бригада долази 
из Косовске Митровице преко Рашке у Нови Пазар и ту остаје као 
дивизијска резерва.354 

349.Зборник документа, том I, књ. 15, док. 111,134,138, стр. 295,343-344,352; Војни 
архив, кут. 1053, бр. рег. 3/5 (операцијски дневник штаба Осме српске бригаде од 1. 
децембра 1944. до 5. маја 1945). 
350.Ж.Николић, 22. дивизија, стр. 371; с напоменом да слично наводе и неки други 
извори (М.Митровић, 22. дивизија од Косовадо Срема, стр. 63). 
351.Мирко Ћуковић, Санцак, Нолит, Просвета, Београд, 1964, стр. 538. 
2>52.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 22/1. 
353.3борник докумената, том I, књ. 15, док. 129, стр. 333. 
354.Исто, док. 155, стр. 385-386. 



Између Сјенице и Пријепоља 

Када су Осма и Дванаеста српска бригада кренуле према Сјеници, 
10. децембра 1944, у њој се још налазио 133. пук 41. немачке дивизије (као 
борбена група "Јунг"), чије су се заштитне снаге задржале код Дуге 
Пољане. Али, ситуација се врло брзо мењала. Наступајући преко 
Побрђа долином реке Рашке, као и од Црноча према Глоговику, Осма 
бригада је истог дана стигла до села Бачица (Први батаљон), Расно 
(Други батаљон), Точилово (Трећи батаљон), Делимеђе (Четврти 
батаљон) и Мелаје (штаб бригаде); док је Дванаеста, у исто време, 
крећући се правцем Нови Пазар - Јасеновик - Осаоница, доспела до Дуге 
Пољане (штаб бригаде и Први батаљон), Дражевића (Други и Трећи 
батаљон) и Шара (Четврти батаљон). Како ту више није било 
непријатеља, Дванаеста бригада је сутрадан (11. децембра) могла свој 
Први батаљон да премести у село Штаваљ, десетак километара источно 
од Сјенице, а Осма дан касније (12. децембра) да истури осигуравајуће 
делове на правац Рождагиња - Коритник (кота 1472), надомак јужних 
прилаза древном граду на Пештеру. Али, тада је већ борбена група 
"Јунг" почела да се извлачи из Сјенице, препустивши групи "Ангер-
милер" даљу одбрану долине Лима пред наступање 37. санцачке 
дивизије (са Четвртом и Петом бригадом између Сјенице, Пријепоља и 
Прибоја, а са Трећом пролетерском између Пријепоља, Пљеваља и 
Бијелог Поља) и новопристигле 22. српске дивизије (која се управо 
припремала за напад на Сјеницу). 

Средивши обавештајне податке штаба Осме бригаде (која је још 
наредбом штаба дивизије, од 8. децембра, обавезана да своју обавешта-
јну делатност усмери ка Сјеници и испита јачину, распоред и наоружа-
ње непријатеља у граду и околини)355, штаб 22. дивизије издао је, 12. 
децембра у подне, заповест својим бригадама да пресеку комуникацију 
Сјеница - Пријепоље и да се припреме за напад на Сјеницу. У њој се 
процењује (углавном, на основу извештаја добијеног дан раније од 
штаба Осме бригаде)356, да је непријатељ задржао своје заштитне делове 
у Сјеници (јачине једног батаљона), а да су снаге за спољње осигурање 
града (нешто слабије) распоређене на линији Чедово - село Увац - крш 
Градац (кота 1207) - Радишића брдо (кота 1244) - Дубница - Раждагиња -
Бреза - Девино брдо. Поред лаког аутоматског оружја, непријатељ 
располаже митраљезима и артиљеријом на положајима између села 
Увац и Чедова, а један топ се налази испод коте 1244. Пут Нови Пазар -

355.Исто. 



Сјеница био је миниран на више места, али је до Дуге Пољане раз-
миниран.357 

Како је било очигледно (тј. врло вероватно) да је намера 
непријатеља да што пре напусти Сјеницу и да ће се у њој задржати још 
само док главнини својих снага не омогући одступницу ка Пријепољу 
и Прибоју, прво што је дивизија морала да уради јесте да пресече 
саобраћајницу Сјеница - Пријепоље, па је то, као најпречи здатак, дато 
Осмој бригади, односно да с једним батаљоном крене усиљеним 
маршем правцем Расно - Читлук - Требињско поље - Рајновићи -
Караула, избије на комуникацију Сјеница - Пријепоље, поруши објекте 
на њој и спречи непријатеља да се креће тим правцем. Колико је штаб 
дивизије сматрао то важним здатаком, види се и по томе што допушта 
штабу бригаде да за његово обављање, ако тако процени, може 
употребити два батаљона. С осталим снагама, пак, бригади је наложено 
да наступа правцем Читлук - Раждагиња, затим према Дубници и Брези, 
а одатле овлада свим погодним прилазима Сјеници, нарочито 
Радишића - брдом, угрожавајући град минобацачком ватром и 
демонстративним нападима. 

Дванаеста бригада је, при том, имала да дође до Штавља, где би се 
раздвојила и с два батаљона преко Богачића, Чипаља и Доње Вапе 
одбацила непријатеља са положаја код Чедова, а са друга два, насту-
пајући правцем Штаваљ - Хан - Драгојловиће, овладала Девиним брдом 
и код Брезе ступила у додир са Осмом бригадом; док је Десета бригада 
требало да с три батаљона пристигне у Дугу Пољану и прикупи све 
становништво способно за рад, како би с њим поправила друм Нови 
Пазар - Дуга Пољана - Сјеница, а један батаљон да задржи у Рашкој. 

Покрети свих батаљона(с мањим изузецима) предвиђени су тек за 
сутрадан (13. децембра), што је непријатељу "омогућило" да се нес-
метано извуче из Сјенице. Осим тога, иако је штабу Осме бригаде 
остављена могућност да на главном правцу одсупања непријатеља 
(Сјеница - Пријепоље) употреби јаче снаге од једног батаљона, тамо је 
упућен само Први батаљон те бригаде, којем је, чак, скренута пажња да 
ће деловати самостално, те да "штаб батаљона мора да се у потпуности 
ангажује и буде за читаво време до уништења непријатеља 
самоиницијативан", док су Другом и Четвртом батаљону препуштени 
преостали задаци (овладавање јужним прилазима Сјеници), а Трећи је 
одређен за општу бригадну резерву на просторији села Читлук и 
Кијевце (на великој удаљености од места збивања, што ће се доцније и 
те како "осветити"). Додуше, Другом батаљону је наређено да с делом 
357.Исто, ДОКЛ64, стр. 404-406. 



снага буде спреман да притекне Првом батаљону "ако би му била 
потребна помоћ у извршењу постављеног му задатка".3'8 Али, догађаји 
ће се у наредних неколико дана развијати мимо свих предвиђања (у 
понечему набоље, а у многочему нагоре). 

Пре свега, ни Осма ни Дванаеста бригада, кад су избиле у пред-
виђено време (13. децембра) на положаје јужно и северно од Сјенице и 
овладале потезом Чедово - Девино брдо - Бреза - Дубница - Радишића-
брдо, нису имале потребе ни за каквим нападом на град, јер су гадотле 
и последње заштитне јединице непријатеља напустиле и повукле се 
према западу, организујуђи одбрану на тзв. бабињачким положајима: 
Бабињача (кота 1115) - кота 1300 - кота 1269 - Доње Горачиће -
Аљиновићи - Караула - Милошев До. Стога је Други батаљон Осме 
бригаде могао, већ у десет сати пре подне, да уђе у Сјеницу, а истог дана 
и делови Четвртог батаљона (део је остао у Дубници), као и штаб 
бригаде.359 

За то време, спорије него што се очекивало, напредовао је Први 
батаљон Осме бригаде, који је био упуђен према Караули, али је тог 
дана достигао само линију Доње Гоње - кота 1210, па је на ту страну, тек 
тада, кренуо из Сјенице и Други батаљон еа задатком да код села 
Шушуре избије на саобраћајницу Сјеница - Пријепоље. Уз то, у ноћи 
која је долазила(између 13. и 14. децембра), садејствујући Осмој српској 
бригади северно од Карауле, Пета санцачка бригада напала је 
непријатељске положаје на Златарском брду, али како је "полжај за 
одбрану био... много бољи неголи за напад", уз то је била "мрачна ноћ 
са маглом", а "непријатељ је бранио свој положај не осврчући се на 
жртве" (што може бити оправдање и за Први батаљон Осме бригаде, 
који је имао против себе истог непријатеља), Санџаклије су, после низа 
узастопних јуриша, и поред испољене храбрости и упорности (240 
бораца против хиљаду Немаца), морале да се повуку.360 Ујутро је тим 
правцем, како би се појачао притисак на Караулу са северне стране, 
упућена и Дванаеста српска бригада, јер више није могло бити сумње 
358,.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 25/1. 
359.Исто, бр. рег. 3/5; с напоменом да је у операцијском дневнику штаба22. дивизије, 
очигледно са закашњењем, написано да је Осма бригада с "мањим деловима" ушла 
у Сјеницу 14. децембра 1944 (Зборник документа, том I, књ. 15, док. 205, стр. 670), 
па се то преноси и у неке публикације (М.Ћуковић, нав. дело, стр. 542). 
360.Зборник документа, том I, књ. 15, док. 176, стр. 469-470 (извештај штаба Пете 
санџачке ударне бригаде, од 14. децмбра 1944, штабу 37. дивизије НОВЈ); Бошко 
Шкробовић, Јосиф Струњаш, Пета саниачка НОУ бригада, Војноиздавачки и 
новински центар, Београд, 1990, стр. 78; Чедо Друловић, 37. НОУ дивизија, Вој-
ноиздвачки завод, Београд, 1983, стр. 210. 



да се тежиште борби иа санцачком правцу пренело на средокраћу нута 
између Сјенице и Пријепоља, тамо где је првобитно био одређен да 
дејствује само један батаљон - Први из Осме српске бригаде. 

Ипак, 14. децембра, мада још увек са два батаљона развучена на 
широком фронту од Јадовника до Шушара, Осма бригада постиже зна-
чајан успех тиме што заузима коту 1134, овладава линијом Угар - Зми-
њак - Доње поље - Веље брдо и успоставља чврст фронт према Великој 
Пандурици, Бабињачи, кршу Градац, Лисичаку и Увцу. Сутрашњи 
покушаји непријатеља (борбена група "Ангермилер", тј. 966. тврђавска 
бригада) да угрози достигнуте положаје Осме бригаде нису му донели 
резултате. Први батаљон се јужно од Карауле упорно бранио (и 
одбранио) од шест часова ујутро до шест увече, Други батаљон је 
протерао Немце са просторије Шушаре - Молитва- Суморача, а први пут 
је "у ватру", као обезбеђење према реци Увцу, "бачена" и једна чета 
Четвртог батаљона. 

Увидевши да ситуација на "бабињачким положајима" постаје све 
усијанија, упркос ниским температурама које су тих дана и ноћи 
владале ("... Ветар фијуче и леди крв у жилама ...")361, немачко коман-
довање решава да тамо упути и борбену групу "Клоц" (963. тврђавска 
бригада), ојачану тенковима, која је, 16. децембра у подне, тек што је 
стигла, предузела одлучна дејства с циљем да и једну и другу дивизију 
НОВЈ (22. српску и 37. санџачку) одбаци што даље од угрожене 
комуникације. 

Први батаљон Осме бригаде, међутим, водио је борбу с немачким 
снагама на Јадовнику већ од раног јутра истог дана. "Била је густа 
магла и ништа се није видело", записао је у свој дневник политички 
комесар батаљона.3"2 Када се магла подигла, промрзле борце огрејало је 
мало сунца, али се и притисак непријатеља појачао на целом фронту 
бригаде, од Доротице (на Јадовнику) до линије Велики Битовик (кота 
1391) - Горње Горачиће - Голо брдо (кота 1323) - Машовићи (кота 1210) -
Лазића крш (кота 1398), особито након што су северно од Карауле 
попустили положаји Дванаесте српске бригаде. Штаб Осме бригаде 
наређује тада Трећем и Четвртом батаљону да "одмах по пријему овога 
наређења" напусте "досадашње своје просторије" (Тређи да се премести 
у Дубницу и Сјеницу и постави обезбеђење према Угару и изнад села 
Баре, контролишуђи долину Увца; Четврти да се преко Хаџиђа Мале и 
села Шушаре пребаци у доње Гоње и одатле овлада Голим брдом, 
угрожавајући непријатеља које се ушанчио на потезу Говедак - Велика 
пандурица), а Првом и Другом батаљону да коначно "наседну" на пут 

361.Дневник А.Антанасијевића (15. децембар 1944). 
362.Исто (16. децембар 1944). 



Сјеница - Пријепоље и не дозволе Немцима да се њиме повлаче.3"3 

У току ноћи, док су се Трећи и Четврти батаљон размештали на 
новим просторијама, Први и Други су поправили своје положаје, тако 
да је ујутро (17. децембра), у једном одретких дана који је освануо ведар 
и без магле, могло да дође до снажног противнапада Осме бригаде, у 
којем је Први батаљон са Доротице и Великог Битовика овладао 
Караулом (запленивши два камиона и наневши Немцима губитке од 
шест убијених војника, уз два своја рањена борца); Други је продро на 
леву обалу Увца и одбацио непријатеља на Бабињачу; а Четврти, 
јуришимасаГологбрда, угрозио је немачке положаје кодМолитвишта. 
Борбена група "Клоц" повула се у Пријепоље, али да би то исто 
учинила и група "Ангермилер" - морала је поново заузети Караулу. Но, 
тада је стигло наређење да 22. српска дивизија напусти бабињачке 
висове и спусти се што пре у долину Лима, којом је из Црне Горе, уз 
помоћ немачког 91. армијског корпуса, требало да се извуку трупе 21. 
брдског армијског корпуса. 

Удолини Лима 

"У вези са предстојећим операцијама", а према договору штабова 
22. дивизије НОВЈ и Пете дивизије НОВ Албаније, Трећој албанској 
бригади наређено је да смени на положајима Осму српску (која ће се 
пребацити на просторију Милановићи - Крајиновићи - Вишњево -
Трешњевица), док би Пета албанска бригада преузеала положаје 
Дванесте српске (која ће прећи на сектор Гошево - Гргаје - Црвско). Иако 
је штаб Осме бригаде предвидео да први њени делови пођу са својих 
положаја већ сутрадан (18. децембра), покрет је - због спорог прис-
тизања албанских јединица - изведен тек наредног дана (19. децембра), 
када је Први батаљон прешао у село Вишњево, Други и Четврти у 
Тријебине (где је био и штаб бригаде), аТрећи у Захумско, "избацивши" 
обезбеђења на Црни врх (коте 912,1109,1118 и 1298).364 

Пре него што су напустили старе положаје и кренули на нове 
задатке, борци Осме бригаде растали су се од свог политичког комесара 
Савке Јаворине Саше, која је, са још четворицом политичких радника 
из дивизије, упућена у ослобођени Београд да похађа партијску школу 
за бригадне и дивизијске руководиоце. "Дирљив је био и овај растанак 
бораца са својим комесаром, са својом Сашом, коју су волели и њоме се 
ЗбЗ.Зборник докумената, том I, кн>. 15, док. 183, стр. 537-538. 
ЗМ.Исто, док. 188, стр. 550-551; Војни архив, кут. 1053, док. 27/1 и 3/5. 



ионосили", написали су њени саборци365, Јужноморавци, међу које је 
Саша, с групом Косовара, дошла још у јесен 1943. и прошла дуг и 
трновит пут до коначног ослобођења југоисточне Србије, Косова и 
Метохије, дела Санцака. Игром случаја, последњи ратни дани водили 
су је у Београд, где је као илегални партијски радник дочекала почетак 
рата и одакле је отишла у партизански одред. На њено место у Осмој 
бригади постављен је Јован Милошевић Милован, дотадашњи ом-
ладински руководилац Десете, а пре тога и Осме српске бригаде. 

У исто време, пак, док је Пета албанска дивизија смењивала Осму 
и Дванаесту српску бригаду између Сјенице и Пријепоља, 22. немачка 
дивизија из састава 91. армијског корпуса успела је да се код 
Сјеногошта, између Колашина и Мојковца, споји са 21. брдским ар-
мијским корпусом, чиме је практично, упркос огорченим борбама које 
су водиле јединице Другог ударног корпуса НОВЈ (Трећа дивизија у 
Црној Гори, 29. у Херцеговини и 37. у Санџаку), обезбеђено повлачење 
и последње групације са југа Балкана. Све што се још могло учинити, 
стога, било је да се то повлачење омета и успорава, те да се немачким 
колонама наносе што већи губици, па је штаб 22. српске дивизије издао, 
19. децембра, заповест за овладавање десном обалом Лима и за напад на 
заштитне јединице непријатеља од Бродарева до Бијелог Поља. При 
том, Осма бригада је добила сектор од Бродарева до Биједића, а 
"уколико то буде реално, одлучиће се за напад на Бродарево"; Десетој 
је припала деоница између Биједића и Бијелог Поља, са задатком да -
ако то ситуација, опет, буде дозвољавала - избије с једним батаљоном 
код Затона и Врапчег Поља; а Дванаеста је одређена за дивизијску 
резерву на Пештеру.зл6 Уз то, Осма бригада је имала да на свом десном 
крилу одржава везу са јединицама НОВ Албаније, које су (с обзиром на 
то да се у ноћи између 18. и 19. септембра и борбена група "Ангермилер" 
повукла у Пријепоље), такође, упућене у долину Лима, северно од 
Бродарева. 

За дејства на свом делу фронта штаб Осме бригаде одредио је (21. 
децембра) три батаљона (Први, који ће део снага упутити у села 
Биједићи и Вољевац, а деојужно од Градине, у правцу Добракова; Трећи, 
који ће деловати око села Врбинце и Тутића, с тим да испита могућност 
преласка на леву обалу Лима; и Четврти, који ће се у Горњим 
Страњанима повезати са Трећом албанском бригадом и, према 
могућности, напасти Бродарево), док је један (Други батаљон) требало 
за то време да се одмара и сређује (у селу Тријебине).367 

365.С.Стошић, Ј.Петковић, нав. дело, стр. 153. 
Збб.Зборник докумената, том I, кн>. 15, док. 191, стр. 558-559. 
367.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 28/1. 



Народни херој Савка Јаворина Саша (1918), политички комесар 
Осме српске бригаде, рођена је у Студенцима код Госпића, где је 
започела школовање у гимназији, које је наставила у Загребу, а завршила 
у Београду на медицинској школи. Већ тада је, радећи активно у напред-
ном омладинском покрету, била ухапшена и задржана узлогласној Глав-
њачи (1937), што ће се поновити још једном пред рат (1940), после чега 
је, због храброг држања пред полицијом и свог неуморног рада, прим-
љена у Партију. Од првог дана окупације земље укључила се у ор-
ганизовање отпора окупатору и у илегалан рад на припремању устанка, 
али је ускоро (у јесен 1941) морала да напусти окупирани Београд, од-
лазећи у Расински НОП одред. За време рата обављала је више ис-
такнутих партијско-политичких дужности у народноослободилачким 
јединицама са Космета и југа Србије, да би је ослобођење земље затекло 
опетуБеограду. Ипослератанаставила је с прегалачким радом на "више 
колосека", обављајући многе партијске, синдикалне идруге дужностиу 
Београду, Бору, Зајечару и Светозареву, те активно радећи у СУБНОР-у, 
Сопијалистичком савезу, Савету Београдског универзитета и Савету 
Републике Србије. 



У напад су, дан касније (22. децмбра), кренула прва два батаљона 
(Ирви и Трећи) и успела да одбаце непријатеља (делови 65. пука 22. 
гренадирске дивизије) са десне обале Лима, али не и од саобраћајнице 
("... Немци се извлаче. Путем пролази мало камиона ...")368; да би 
сутрадан (23. деценбра), Трећи батаљон дочекао у заседи једну намачку 
колону и уништио четири камиона, аубио шест немачких војника. Тог 
дана је и Четврти батаљон стигао у Горње Страњане, запосео Жуту 
стену и узвишења Клик (кота997) и Паклиште (кота 882), изнад самог 
Бродарева, одакле је митраљеском ватром тукао по комуникацији 
Бијело Поље - Пријепоље. Нема података да је нападнуто и Бродарево, 
што значи да се за то још нису биле стекле повољне околности. 

У међувремену, стање са смештајем и исхраном бораца на 
положајима све се више погоршавало. Штаб Осме српске бригаде, још 
20. децембра, у два наврата писао је штабу своје дивизије о немогућим 
условима за живот, рад и борбу на терену. "Села су потпуно попаљена, 
тако да је смештај људства батаљона који су отишли уопште немогућ, 
постоји неколико кућа и земуница које ћемо за сада употребити", стоји 
у писму написаном око подне, да би увече, уз слична запажања и 
изражену сумњу да је могућ "икакав опстанак на нашем одређеном 
сектору", било додато: "Висина је велика, снег досегао 10-15 цм, тако да 
нашае људство, које је врло слабо обучено и обу вено, неће бити у стању 
да издржи".369 

Истог дана, и штаб 22. дивизије извештава о том проблему Главни 
штаб Србије, па опет (телеграмима) 21. и 22. децембра, а онда, још један 
дан касније (23. децембра), пошто примећује да су "услови за опстанак 
и прехрану на свом сектору за све наше јединице немогући", доноси 
одлуку да на том простору (Бродарево - Бијело Поље) задржи само 
Десету бригаду, док осталим бригадама наређује да се врате у Косовску 
Митровицу (Осма, која ће "служити као посада града и вршити 
чишћење од арнаутско-четничких банди на митровачко-приштинском 
сектору") и Рашку (Дванаеста, с тим да један батаљон остави у Новом 
Пазару). 

Иако је у наредби стајало да се покрет мора извести однмах, Осма 
бригада је - због борби које је тог дана водила - извршењу задатака 
приступила тек сутрадан (24. децембра), када је Први батаљон кренуо 
према Крчи и Брези, Други ка Сувој Ћуприји, а Трећи и Четврти према 
Дубници. Истог дана, међутим, Главни штаб Србије шаље депешу шта-
36&.Дневник А.Антанасијевића (22. децембар 1944). 
369.Војни архив, кут.1053, бр. рег. 10/2 и 11/2. 
370.3борник докумената, том I, књ. 15, док. 195, стр. 567-568. 



бу 22. дивизије, ие допуштајући никаве њене покрете ("... Извршите 
задатке које вам је поставио Главни штаб Србије. Известите о 
ситуацији на фронту и о непријатељским снагама на линији Бијело 
Поље - Пријепоље - Прибој. Ово је нарђење ...)371, али како су две бригаде 
већ увелико биле на маршу (Дванеста још од јуче), њихова маршрута је 
измењена само утолико што је као крајње одредиште за Осму бригаду 
одређена Рашка (уместо Косовске Митровице), а за Дванаесту Нови 
Пазар (уместо Рашке). 

Настављајући, дакле, покрет, Осма бригада је 25. децембра стигла 
с једним батаљоном у Нови Пазар (Други батаљон), док су остали 
заноћили у Осаоници (Први батаљон), Мелаји (Трећи батаљон) и 
Бачици (Четврти батаљон). Дан касније, Други батаљон је већ био у 
Рашкој, Први и Трећи у Новом Пазару, а Четврти у селима Побрђе, 
Варево и Борковиће. Сутрадан је Други батаљон продужио до 
Лепосавића, Трећи и Четврти су се сместили у Рашкој (такође, и штаб 
бригаде), док је Први батаљон пребачен у село Рвати. 

С тим распоредом ушло се и у 1945. годину. 
Првог дана Нове године бригада је нешто збила своје редове (тј. 

њен Други батаљон је премештен из Лепосавића у село Казновиће), да 
би сутрадан, један сат пре поноћи, штаб бригаде издао заповест за 
покрет према Ужицу, који је требало да започне већ ујутро у две 
маршевске колоне: прва (са Првим и Трећим батаљоном), под командом 
мајора Николе Звицера; идруга(саДругимиЧетвртимбатаљоном), под 
командом поручника Исидора Козодеровића. Успут, на Голији и 
Чемерној планини, обе колоне су имале задатак да "прочисте" терен од 
четничких остатака, који "неку значајнију војничку формацију не 
представљају, већ у мањим јединицама, тј. групицама, крију се по 
селима".372 

* * * * * * * * * * 

Стицањем околности, поступајући по наређењу штаба своје 
дивизије, Осма српска бригада је напустила Лимски фронт упркос 
противљењу Главног штаба Србије и његовом изричитом наређењу да 
се то не чини. Штаб 22. дивизије ђе, неколико дана касније, на прелазу 
из 1944. у 1945. годину, још једном исказати своју "неспослушност", 
одбијајуђи да врати своје бригаде у долину Лима, али се не сме заобиђи 
ни питање одговорности вишег командовања(укључујући ту и Главни 
штаб Србије) и његове спремности да у изузетно тешким условима у 
којима су се нашле јединице у Санцаку предузме одговарајуће мере за 
њихово "санирање" (најнужније снабдевање храном, одећом и обућом 
ЗИ.Војни архив, кут.1052, бр. рег. 2/4. 
312-Исто, кут. 1053, бр. рег. 1/4. 



и сл.). Зато, чиии се, веома упечатљиво делује запис из гласника Првог 
батаљона Осме српске бригаде "Напред", а из пера његовог уредника 
Андре Антанасијевића, објављен крајем 1944. године, који може дастоји 
уместо било какавих закључних разматрања о борбама у Санцаку. 

Под насловом "Санцак" (с незнатним скраћењима), ево шта пише. 
"Магла, густа непрозирна магла опкољава нас са свију страна. 

Једва се распознају силуете бораца, кућа и стоке која се у гомили креће 
око нас. 

Какав је ово крај? Нешто чудно, тешко, невиђено. Хладноћа, снег и 
магла која се не диже по неколико дана. Санџак, о њему смо много 
слушали. Нисмо ни знали да ћемо једног дана и ми доћи и толико много 
пропатити у њему. Санџак, некада богат стоком и млечним произ-
водима, чувен по својим овцама и сиру, данас представаља пустош, 
беду. Данас у њему постоји опасност од глади. Непријатељ је 
немилосрдно опљачкао народ у своме повлачењу... Све је у црно завито, 
несрећно и бедно. Поред немачког окупатора, много пустоши и јада 
нанео је и братоубилачки рат ... Села попаљена, нека и по три пута, 
народ поубијан, стока одведена, хране нема, једино што још мало има 
оваца и кромпира. Над целим крајем наднео се тамни облак ... Престао 
је сваки рад. 

На гомилама стоји још неовршено жито ... њиме непријатељ је 
хранио своје коње. Остало је врло мало, па и то што је остало не 
предствља никакву резерву, никакву наду да ће се дочекати пролеће. 
Како ће се преживети зима, како исхранити гладну децу, како обући 
босу и голу децу, како? Немци су одне ли све што ваља, четници убијали 
муслимане и пљачкали њихове куће, муслимани разорили куће и 
домове Срба, својих комшија одвајкада. Неповерење, страх и мржња, то 
је резултат трогодишњег ратовања. Хлеба и соли нема ... А Немци су 
близу, неколико километара само. Сваког часа могу поново доћи и опет 
пљачкати месо, храну и свега што је сељацима тако потребно, без чега 
би помрли од глади и зиме. Тешко је, тешко, главе су погнуте, мисли 
мрачне, страх је обузео све, и старо и младо, народ је разједињен, 
позавађен. Тешка недела која су починили четници и муслимански 
пљачкаши учинила су да је народ изгубио поверење у свакога и увек 
једнако иступао као према непријатељу, покушавајући на све начине 
да спасе и оно мало што му је преостало. 

Долази народна војска, партизани. Вест се брзо преноси од села до 
села. Лица се мало разведрују, нада се поново рађа. Партизани ће донети 
слободу и помирити народ. Само да једном престане тај крвави братоу-



билачки рат, само да једном оде непријатељ ... Народ радосно дочекује 
своју војску. Износи и оно мало што је сакрио и нуди војнике. Хоће да 
их угости, хоће да их гледа и слуша, радознало прати сваки њихов 
покрет и са одушевљењем слуша о њиховим подвизима и о њиховим 
циљевима. 

Прођоше први дани среће. Војска се налази на положајима већ 
неколико дана... Снабдевање из позадине је немогуће, народ сам треба 
да храни и помогне војску. Али како? И сами имају врло мало, и сами 
не могу прехранити своје породице, а војсци треба дати. Она се бори 
дању и ноћу, она их брани од непријатеља... Скупљају се одборници и 
дуго, дуго се договарају од кога ће узети овцу, од кога кромпира и мало 
кукуруза. Хлеба нема нико, соли исто тако. Настадоше тешки дани, 
како за војску, тако и за народ. Војска је морала јести само куваног меса 
без соли и хлеба. Једва да се нашао покоји кромпирић. Тешко је то било. 
Али се морало издржати. Борба је. Снег ... магла ... мраз, глад, војска 
слабо обучена и обувена. Тешки дани, дани који ће остати борцима у 
вечитом сећању, у вечитој успомени. То су били дани пробе 
издржљивости и воље... 

Једног дана требало је да избијемо на једно високо брдо и да се 
обезбедимо од непријатеља. Узели смо путовођу и после дугог и напор-
ног путовања успели смо да се попнемо на сам врх. Магла... само магла 
која се брзо кретала некуд доле. И гле чуда! После кратког времена 
откри се брдо на коме смо били и топло сунце обасја врх брда. Какво је 
то изненађење само било! Сунце! Сунце! А ми смо почели мислити да 
у Санцаку никада не греје сунце ... Шиљати врхови помаљају се из 
магле као какви кратери вулкана. Расту, шире се, повећавају се, ето, сада 
су права острвца у бескрајном мору магле. А магла се све ниже и ниже 
спушта. Сунце весело обасјава новорођене врхове и гребене и ствара 
чаробну слику која се никада не губи из сећања. Код човека се одједном 
појављују неки песнички дух и расположење. 

Напослетку магла, непрозирна магла, поново завлада свуда 
наоколо. Сва срећа, радост и одушевљење изгубише се. Хладна студен 
обузима поново човека, стреса се као после каквог сна. Доле, негде у 
котлини, чују се митраљези. Борба је у току. Стварност, неумољива 
стварност, поново избија у својој јачини. Борба, студен, глад, дуги 
маршеви, умор... све је то пред нама".37' 

373.Андра Антанасијевнћ, Саниак, лист "Напред", бр. 2, новембар-децембар 1944 
(примерак код аутора чланка). 





VII 
СА ДРИНЕ НА БОСУТ 
(3. јануар -15. мај 1945) 

Иако су, поткрај 1944. године, немачке оружане снаге (са око седам 
и по милиона војника, 6800 авиона, 7000 тенкова и 43.000 топова и 
минобацача, сврстаних у 299 дивизија и 31 самосталну бригаду) 
надмашивале оне с којима је Трећи рајх пре више од пет година започео 
најкрвавији од свих ратова у људској историји, надмоћност антихит-
леровске коалиције (укупно око 38 милиона људи) није оствљала 
могућност ни за какву сумњу у погледу крајњег исхода рата. То је 
нарочито било очигледно на најважнијем, европском ратишту, где је 
Немачка била притешњена између четири фронта - два која су непос-
редно налегала на њене границе (Источни и Западни), један у Италији 
и један у Југославији.374 

Окончавши до краја те године борбе у готово целој Србији и Вој-
водини, на Косову и Метохији, Македонији, Црној Гори, Санцаку, 
већем делу Херцеговине и у Далмацији, јединице НОВ и ПОЈ створиле 
су фронт од Драве и Дунава, преко Срема, Босне и јужне Лике, до 
Јадранског мора, на којем је непријатељ држао приближно исте снаге 
као и на фронтовима у Италији и Мађарској. 

Тада су - управо као израз постигнутих резултата у протеклим 
борбама и нараслих потреба за прилагођавањем захтевима даље борбе, 
особито у завршници рата, када је требало дејства оружаних снага на 
југословенском ратишту повезати са савезничким фронтовима - нас-
тале нове формације здружених јединица Народноослободилачке вој-
ске Југославије. Биле су то армије, способне и за највеће стратегијско-
оперативне захвате, које су, одлуком Врховног шатаб НОВ и ПОЈ, 
образоване 1. јануара 1945. на Сремском, Дринском и Дравском фронту 
(Прва, Друга и Трећа армија НОВЈ). 
374.Милован Џелебџић, Друга југословенска армија, Војноиздавачки и новински 
центар, Београд, 1989, стр. 11; М.Цолић, нав. дело, стр. 316. 



Марш на Дрину 

Друга југословенска армија, створена на Дринском фронту, нас-
тала је, заправо, од јединица Јужне оперативне групе дивизија, која је 
основана месец дана раније (тачније 3. децембра 1944), када је дошло до 
реорганизације крупних војних састава у Србији. Тринаести корпус је 
расформиран; Друга пролетерска, 22, 24,46. и 47. дивизија стављене су 
непосредно под команду Главног штаба Србије; а од Четрнаестог кор-
пуса (23, 25. и 45. дивизија) и Седамнаесте источнобосанске и 28. 
славонске дивизије образована је Јужна оперативна група и упућена 
преко Дрине, правцем Зворник - Тузла - Добој, с главним циљем да 
спречи одступање немачких трупа из Групе армија "Е" на северозапад, 
према Брчком, одакле би биле угрожене не само снаге НОВЈ на 
Сремском фронту него и много шире, на већ ослобођеним подручјима 
источне и централне Босне. Тај задатак се, потом, пренео и на Другу 
југословенску армију (којој је у оперативном погледу био потчињен и 
Трећи ударни корпус са 27. и 38. дивизијом НОВЈ), јер - према речима 
њеног начелника штаба Љуба Вучковића, који је исту дужност обав-
љао и у Јужној оперативној групи дивизија - "основна намера 
непријатеља је била да поново успоставити фронт на левој обали р. 
Дрине, северно од Зворника до ушћа Дрине у Саву, и на тај начин десно 
крило свог фронта (у Срему) продужи у источну Босну, а да кон-
центричним дејством из својих полазних база према главном центру 
источне Босне, Тузли, разбије снаге 2. армије, осигура и обезбеди 
сарајевску групацију да не буде одсечена у долини р. Босне и да, напос-
летку, овлада слободном територијом".375 

И немачко и југословенско командовање, схватајући све већи 
значај Дринског фронта за исход борби на југословенском ратишту, 
изводили су честа прегруписавања снага на том подручју, тако да су се 
у једном тренутку, једна насупрот другој, тамо нашле две 22. дивизије: 
немачка гренадирска и југословенска ударна. А прва јединица 22. 
дивизије НОВЈ која је избила на Дрину била је - Осма српска бригада, 
мада је ишла наоколо, не својом кривицом, мењајући неколико пута 
правац кретања. 

Трећег јануара, као што је било брижљиво испланирано, Осма 
бригада је кренула из Рашке у две маршевске колоне. Деснокрилна 
(Први и Трећи батаљон), коју је предводио командант бригаде, пошла 
је у осам часова ујутро и ишла левом обалом Ибра до раскршћа код Лу-
375.Љубо Вучковић, Карактеристике дејстава Друге армије од Тузле до Цеља, 
часопис "Војно дело", 3/1975, стр. 120. 



чице, а одатле право према Ушћу, где се исте вечери сместио Трећи 
батаљои (са обезбеђењем према Камењанима), док је Први потражио 
преноћиште у најближем селу Пешићима (обезбеђујући се према 
Голом брду и Краљеву). Левокрилна колона (Други и Четврти 
батаљон), под командом заменика команданта бригаде, пошла је из 
Рашке пола сата касније и преко Варева, долином реке Брвенице, те кроз 
села Горњи Градац, Крушевицу и Буче, стигла истог дана до Рудна. Ту 
су оба батаљона заноћила, истурајући обезбеђења према Голији и 
Радочелу. 

Четвртог јануара, настављајуђи покрет левом обалом Ибра, прва 
колона је доћрла до Лопатнице (с Првим батаљоном) и Богутовца (с 
Трећим батаљоном), обезбедила се према Троглаву, а потом успос-
тавила везу са 28. српском бригадом у Краљеву. Друга колона, пак, 
поделила се тог дана у две потколоне: Други батаљон је ишао правцем 
Рудно - Каменска - Голо брдо (кота 1188) - Јела - Рудине, обезбеђујући 
се према Чемерној планини, а Четврти батаљон правцем Рудно - Ерци 
- Крљани - Раденковићи - Маринковићи - Усиље, водећи и даље рачуна 
о обезбеђењу према Голији. 

Петог јануара, и прва колона разделила се у две потколоне: Први 
батаљон је наступао правцем Лопатница - Пекчаница - Лазац - Мајсторо-
вићи - Мрка стена - Властеница, са обезбеђењем према Брезовици и 
Петници, а Трећи батаљон правцем Бугутовац - Чуђак - Станче - Каона 
- Горњи Дубац, обезбеђујући се према Доњем Дупцу. Друга колона је за 
то време, у више четних потколона, претраживала терен између Руди-
на, Орље Главе, Голог брда, Понора, Савова, Нединог крша, Страиња и 
Доброг Дола (Други батаљон), то јест између Усиља, Пејовића, Беле 
Стене, Перишића, Селишта, Дукића и Љешковице (Четврти батаљон). 

Шестог јануара настављено је претресање Голије и Чемерне 
планине и тог дана су остварени први (и једини) "опипљиви" резул-
тати читаве акције: прва колона је открила 12 четника ("... Штаб Првог 
батаљона добио је од штаба бригаде кратко обавештење да је расфор-
мирана једна четничка летећа бригада, која је деловала на том терену, 
и да су се многи њени припадници вратили својим кућама, а да је наш 
задатак да их пронађемо ...")376, од којих је неке предала ОЗНИ (Одељење 
заштите народа) у Чачку; док је друга колона ухватила пет есесоваца 
из дивизије "Принц Еуген", који су одмах стрељани. 

Седмог јануара, распоред јединица Осме бригаде био је следећи: 
Први батаљон у Властеници, Други у Рудини, Трећи у Горњем Дупцу 
376.Белешке Петронија Стошића, политичког комесара Прве чете Првог батаљона 
Осме бригаде (власништво аутора). 



и Четврти у Добром Долу. Изузев патрола које су крстариле унаоколо, 
друге акције нису предузимане. 

Осмог јануара, обе колоне крећу даље, свака опет у две потколоне: 
Први батаљон правцем Властеница - Саборишта - Губеревци - Живица 
- Гуча, постављајући обезбеђења према Рогачи и Тијању, а Трећи 
батаљон правцем Горњи Дубац - Доњи Дубац - Вича - Кривача до прос-
торије Рајићи - Протићи - Бугарчићи, са обезбеђењем према Голупцу; 
односно Други батаљон правцем Рудина - Грдан - Ободине - Петловац -
Горње Ржиње - Доње Ржиње - Ивањица, обезбеђујући се према северу; 
а Четврти батаљон правцем Добри До - Будожеља - Бедина Варош, са 
обезбеђењем према југу. 

Деветог јануара, прва колона остаје на истоме месту (у Гучи и 
њеној околини), док се друга са подручја Ивањице преместила на прос-
торију Латвица - Богојевићи - Ариље. 

Десетог јануара, после подне, обе колоне стижу у Ужичку Пожегу. 
Како се на том подручју већ налазила Шеста српска бригада, која је са 
Ужичком НОП одредом штитила сектор према Вишеграду, батаљони 
Осме бригаде су размештени у околиним селима (Први у Глумачу и 
Бакијаници, Други у Висибаби, Трећи у Горобиљу и Четврти у Расној), 
где су у очекивању даљих наређења провели следећа четири дана. 
Покушај да се, за то време, испитају узроци невеликог ученика у 
минулом "прочешљавању" Голије и Чемерне планине свео се, углав-
ном, на тражење изговора у томе да су "четничке групице" биле "веома 
мале", да су на време обавештаване о потерама, као и да су највећи 
кривци што "није могло бити успешнијих акција" - мештани "сим-
патизери реакционарног четничког покрета" (о сопственом уделу у 
неуспешним акцијама као да није било ни говора).377 

Петнаестог јануара, пре подне, бригада је, напокон, примивши 
наређење за покрет, кренула даље, према Ужицу, и истог дана се смес-
тила у његовој близини (Први батаљон у Буару, Други између Забучја 
и Љубања, Трећи у Севојну и Четврти у Дријетању). Два дана касније 
(17. јануара), Првом батаљону је наређено да сутрадан "са целокупним 
својим снагама" пређе на Мокру гору, источно од Вардишта, и тамо 
смени делове Шесте српске бригаде на фронту од Бијелог Брда, Мацуте, 
Батковца, Опаве и Царевине до Станишевца, Загорнице, Столца, Опан-
ка и Јелаца. И само што је ујутро, 18. јануара, батаљон кренуо према 
Вардишту, маршевску колону је сустигао курир бригаде и вратио у 
Ужице команданта Петра Денду, који је одређен да иде у Београд на 
Виши официрски курс, тако да је батаљон на предстојеђи задатак повео 
заменик команданта Живко Младеновић.378 

377.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 3/5. 

318.Исто, бр. рег. 3/4 и 4/4; дневници П.Денде и А.Антанасијевића (18. јануар 1945). 



Деветнаестог јануара, Први батаљон Осме бригаде преузео је по-
ложаје Трећег батаљона Шесте бригаде и са линије Кршање - Градина 
- Пањак, окружен, лево и десно, са два батаљона Ужичког НОП одреда, 
већ сутрадан ујутро успоставио ватрени додир с Немцима (из састава 
365. пука 181. немачке дивизије), који су обезбеђивали продор 22. грена-
дирске дивизије преко Власенице, Дрињаче и Зворника ка Бијељини. 

Тада је 22. српска дивизија добила задатак да преузме цео сектор 
према Вишеграду, па је, у том смислу, и штаб Осме бригаде издао 
заповест својим батаљонима за покрет ка Бајиној Башти (19. јануара), 
да би дан касније (20. јануара), због тешке ситуације на Сремском 
фронту, све било промењено и батаљони су упућени у супротном 
правцу, преко Ужичке Пожеге за Чачак (с тим да први батаљон сачека 
да га на положајима код Вардишта смени "неки батаљон" Дванаесте 
српске бригаде), а одатле (22. јануара) "отпочеће пребацивање јединица 
наше бригаде возом за Београд".37'' 

Али, ни тако измењен план није могао да буде остварен, јер се у 
међувремену и ситуација на Дринском фронту нагло "компликовала", 
што је изискивало хитно упућивање нових снага тамо, па је 22. српској 
дивизији, која је стављена под непосредну команду Врховног штаба 
НОВ и ПОЈ, наређено да уместо за Београд оде у Обреновац и оданде 
преко Шапца дође на Дрину код Лознице и Зворника. Ипак, део Осме 
српске бригаде био је бржи од тог наређења и стигао у Београд пре него 
што му је промењен правац кретања. Ево, уосталом, како је све ишло. 

Двадесет и првог јануара, батаљони Осме бригаде (иузимајући 
Први, који је још чекао смену у Бијелој и Велетову) прикупили су се у 
Чачку, а већ сутрадан (22. јануара), са железничке станице Љубић, 
кренули за Београд. Штаб бригаде и Други батаљон успели су да се 
"убаце" у јутарњу композицију (која је пошла у 8,30 часова), тако да су 
до вечери (у 18 часова) стигли у Београд. Око подне кренуо је Четврти 
батаљон, а тек увече и Трећи, али њих је на путу стигло ново наређење, 
којим се мења претходно, те су оба батаљона остала у Обреновцу. 

Истог дана после подне, и Први батаљон Осме бригаде, пошто је 
предао своје положаје Првом батаљону Дванаесте бригаде, могао је да 
пође за главнином своје бригаде. 

Двадесет и трећег јануара, Трећи и Четврти батаљон, на путу за 
Шабац, стигли су до У шћа и Дебрца, штаб бригаде и Други батаљон пре-
2>19.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 5/4,6-1/4,6-2/4 и 7/4. 



бацили су се из Београда у Обреновац, док је Први батаљон хитао ка 
У жицу. Сутрадан (24. јануара), први делови бригаде дошли су у Шабац 
(Четврти батаљон) и Јеленчу (Трећи батаљон), да би тек четири дана 
касније (28. јануара), задржавши се збоиг завејаних путева и велике 
хладноће у Рибарима и Прњавору, стигли у Лозницу (Трећи и Четврти 
батаљон). Штаб бригаде и Други батаљон били су им стално "за 
петама", а у међувремену се и Први батаљон приближио само на 
"корак" (тј. дан) иза њих. Коначно, у поноћ између 29. и 30. јануара, 
Други, Трећи и Четврти батаљон са штабом бригаде кренули су да 
савладају и последњу деоницу пута (Лозница - Бања Ковиљача - Звор-
ник), и на крајње одредиште, у рејон Зворника, стигли пре подне у десет 
часова (30. јануара). Истог дана, после подне, батаљони су се 
распоредили на десној обали Дрине (Трећи батаљон од Малог Зворника 
до брда Тезга, Други од Тезге до села Амајић, Четврти од Амајића до 
Гулине), са задатком да се укопају на положајима и "по цену живота" 
спрече сваки покушај непријатеља да пређе реку.380 Штаб бригаде смес-
тио се у селу Будушићу, на средини запоседнитог сектора. 

Последњег јануарског дана, главнини Осме бригаде придружио се 
и њен Први батаљон, који је као бригадна резерва задржан на простору 
Жарковића, са обезбеђењем према Рујевој глави (на котама 521 и 203), а 
онда су, почетком фебруара, на десну обалу Дрине пристигле и остале 
бригаде 22. српске дивизије. 

На зворничком сектору 

Доласком на Дрину, са Осмом бригадом у претходници, 22. ударна 
дивизија, која се налазила у стратегијској резерви Врховног штаба НОВ 
и ПОЈ, практично се укључила у прегруписвање снага НОВЈ на звор-
ничком сектору. "Требате учинити крајње напоре са груписањем снага 
за уништење непријатеља јужно од Зворника", наређује Врховни штаб, 
2. фебруара те године, штабу Друге југословенске армије и додаје: 
"Имајте у виду да је ситуација непријатеља тежа него ваша. Сада се 
ради ко ће више издржати у таквој тешкој борби. По нашем мишљењу, 
ви имате услова да издржите дуже од непријатеља и да га заиста 
набаците на Дрину и изложите потпуном уништењу".381 

Прегруписавање јединица Друге армије, међутим, текло је спорије 
него што је било предвиђено и што је то ситуација допуштала. Наиме, 
З80.#сго, бр. рег. 9/4; Зборник докумената, том IV, књ. 33, док. 104, стр. 474. 



немачка 22. пешадијска дивизија са 963. тврђавском бригадом и 1004. и 
1005. тврђавским батаљоиом, наступајући правцем Власеница -
Дрињача - Зворник, избила је, управо, тих дана у рејон Зворника, с 
очевидном намером да настави пробијање према Бијељини и Брчком и 
споји се с немачким снагама на том подручју (у севроисточној Босни 
тада су се налазиле Седма СС дивизија "Принц Еуген" и пуковска група 
21. СС дивизије "Скендербег", затим Дванаеста усташко-домобранска 
дивизија, делови белогардијског Руског заштитног корпуса, 
Мајевичког четничког корпуса и других четничких снага, као и мус-
лиманске месне оружане формације из састава тзв. Зеленог кадра)382, 
што је престављало опсаност не само за снаге НОВЈ у Босни (Друга 
армија) него и у Срему (Прва армија). И уместо да штаб Друге армије, 
у таквој ситуацији, убрза припреме за коначан обрачун са већ добрано 
изнуреним и опкољеним немачким трупама на простору између 
Дрињаче и Зворника, дозволио је да буде изненађен и да Немци први 
пређу у напад, па чак и да успоставе мостобран на десној обали Дрине. 

Било је то 8. фебруара 1945, на сектору који је дан уочи немачког 
напада, а према наређењу штаба своје дивизије, напустила Осмасрпска 
бригада. 

Прве фебруарске дане, иначе, сви батаљони Осме бригаде провели 
су на истим положајима који су им одређени још након избијања на 
Дрину (од Цулина до Малог Зворника). Ту су се добро укопали, а ради 
бољег утврђивања њихових ровова и запречавања могућих места 
преласка реке - у помоћ им је упућен Инжињеријски батаљон дивизије, 
што само потврђује важност која се придавала том делу Дринског фрон-
та. Држећи под сталном ватреном контролом пут између Дрињаче и 
Зворника, борци Осме бригаде су, за кратко време, нанели непријатељу 
губитке од 12 убијених војника и два уништена мотоцикла, али су и 
сами били изложени артиљеријској и минобацачкој ватри с друге стра-
не реке, те су два борца била рањена (од којих је један подлегао ранама). 

Тих дана је - с обзиром на развој ситуације у Срему, где се за неко 
време могло очекивати стабилозовање фронта - одлучено да се и Друга 
пролетерска дивизија премести јужно од Саве, па је једна њена бригада 
(Шеста српска) привремено стављена под команду 22. ударне дивизије, 
са задатком да преузме одбрану Дрине северно од Малог Зворника. У 
исто време, да би се учврстили и положаји дивизије на њеном супрот-
ном крилу, "активиран" је из резерве и Први батаљон Осме српске 
бригаде, којем је наређено да се размести на просторији села Читлук и 
Бушница, истури обезбеђења на Врањаково брдо (кота 375) и, нарочито 
382.Завршне операцијезаослобођење Југославије, стр. 427; Љ.Вучковић, нав. дело, 
стр. 120; М.Џелебџић, Друга армија, стр. 94. 



ноћу, "контролисати добро десну обалу реке Дрине јаким патролама, 
тако да се не би десило изненађење од стране непријатеља".383 

Све је, међутим, почело да пада у мутне воде Дрине 6. фебрура 1945, 
када је штаб 22. српске дивизије, погрешно процењујући појаву око 800 
усташа код Братунца и њихов напад на Сребренички НОП одред као 
"најаву" напријатељског насилног преласка реке према Љубовији, 
обавестио о томе Врховни штаб НОВ и ПОЈ, а овај, истог дана, радио-
депешом, наредио да 22. дивизија по сваку цену спречи непријатељски 
прелазак на десну обалу Дрине, одређујући јој, при том, следећи бор-
бени поредак: "Једну бригаду поставити на сектор Црнча, главнина да 
буде код Љубовије; једну бригаду на сектор Црнча - Цулине. Трећа 
бригада нека остане на досадашњем задатку Дрињача- Зворник".384 Али, 
држећи се упорно своје претпостваке да ће непријатељ покушати да 
пређе Дрину код Љубовије, штаб 22. ударне дивизије доноси одлуку да 
ту "трећу бригаду" (тј. Осму српску) не остави на "досадашњем задат-
ку" између Дрињаче и Зворника, већ да је замени другом (Десетом 
српском), а њу упути према Љубовији, што може значити и да је штаб 
дивизије сматрао да је Осма бригада у том часу најспремнија за најтеже 
задатке, али што ће се у даљем току догађаја показати као одлука с 
кобним последицама, јер ђе до непријатељског преласка реке доћи, 
управо, на делу фронта на којем су се смениле две бригаде. 

Седмог фебруара, наиме, док су се на левој обали Дрине Седамнаес-
та, 25, 27. и 38. дивизија НОВЈ још увек припремале за напад на 22. 
немачку дивизију, она је кренула у одлучан противнапад из рејона 
Зворника према Бијељини, да би, сутрадан ујутро, два батаљона 47. 
гренадирског пука насилно прешла реку и на њеној десној обали, код 
села Будишића, успоставила мостобран, наносећи тешке губитке 
Десетој српској бригади (изгинуо је цео један вод Првог батаљона). 

Сазнавши за продор непријатља на десну обалу Дрине, врховни 
командант НОВ и ПО Ј упућује, истог дана (8. фебруара), оштре прекоре 
штабовима Друге армије и 22. дивизије. "То што се догађа на вашем 
одсјеку фронта испод сваке је критике. Имате шестоструку бројчану 
надмоћност, имате много више артиљерије и одличне теренске 
могућности одбране, а Нијемци вам пређоше чак и Дрину. Шта радите 
и зашто оваква аљкавост и немоћ"?, поставља питање маршал Тито у 
депеши штабу Друге армије. Штабу 22. дивизије, пак, поручује: "Нисте 
смјели дозволити да вас непријатељ изненади. Ви имате 4 бригаде на 
том сектору од Љубовије до Малог Зворника, са њима морате спријечи-

ЗЗЗ.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 10/4. 
Ш.Исто, кут. 1052, бр. рег. 4/4. 



ти прелазак иепријатеља на десну обалу Дрине".385 

Али, Шеста и Десета српска бригада биле су развучене на широком 
фронту, Дванаеста је тек пристизала на поприште борби, док се Осма (и 
сад се, заправо, видело колико су биле погрешне неке предходне 
процене) налазила далеко на југу, потпуно изван главних догађања. 

Предавши положаје код Малог Зворника и Дрињаче Десетој 
бригади, у ноћи између 6. и 7. фебруара, Осма бригада је кренула уз 
Дрину и запосела њену десну обалу од села Црнча до Доње Букавице 
(Први батаљон у Љубовији, са обезбеђењем према Братунцу, на котама 
325 и 387; Трећи у Црнчи, контролишући Осаоничко поље; Четврти у 
Доњој Буковици; а Други, као општа бригадна резерва, у Пољани, но 
који је с извесним закашњењем стигао на одређену просторију, што је 
штаб бригаде протумачио као "неизвршење наређења" и захтевао од 
штаба батаљона да поднесе "писмено изјашњење које ђемо проследити 
штабу дивизије").386 

Три дана, потом, Осма бригада је провела не мењајући распоред, 
али поприлично удаљена од борби које су водиле северно од ње, на 
једној и на другој обали Дрине. Што је било још горе, Осмој бригади је 
додељен и један артиљеријски дивизион, који би, свакако, у то време 
могао бити много боље употребљен на другим местима. 

Прелазак на другу обалу 

Најзад, 10. фебруара, Осмој бригади је наређено да се са два 
батаљона пребаци на леву обалу Дрине, протера непријатеља из 
Братунца и настави његово гоњење према Новој Касаби и Дрињачи. 
Штаб бригаде је, истог дана, као да је једва чекао наређење за покрет, у 
размакау од само петнаест минута (од 17,30 до 17,45) издао две наредбе: 
једну својим батаљонима, а другу Сребреничком НОП одреду, који је 
"до даљег наређења" стављен под његову команду. Први и Четврти 
батаљон одређени су за насилан прелазак реке (управо тим редоследом) 
и наступање ка Братунцу; Други да преузме дотадашње положаје Првог 
батаљона код Љубовије; Тређи да појача будност на своме сектору, не 
мењајући положај (код села Црнча); док је Сребреничком партизанском 
одреду наређено да, после заузимања Братунца, остане са делом снага у 
њему, дејствујуђи према Сребреници и Фаховићима, а са делом да 
продужи са батаљонима Осме бригаде ка Новој Касаби.387 

385.Ј.Б. Тито, нав. дело, том 26, стр. 72-73. 
386. Нојни архиц кут. 1053, бр. рег. 11/4,12/4 и 3/5. 



Око поноћи (између 10. и 11. фебруара), Први батаљон Осме 
бригаде прешао је чамцима Дрину код порушеног моста. Како су борци 
доживели ноћ свог првог десанта на другу обалу велике реке, описано 
је у батаљонским новинама "Напред", крајем истог месеца:"Нечујно 
пролази Први вод Прве чете и седа у чамце, који се несигурно љушкају 
по води. Борце хвата страх не од борбе него од чамаца... Чамци мали, 
узани, пропуштају воду, а Дрина широка, дубока, без краја, а на другу 
страну се мора ићи... Без речи седају борци у чамце, спремни да и овога 
пута достојно испуне свој задатак, на лицима се огледа воља, 
одлучност, спремност да се савлада свака препрека. Први чамац се 
отиснуо, затим други, трећи, четврти и пети. Мало-помало, изгубише 
се у магли и само се чује пљусак весала која секу дубоку воду. Остали 
борци немо стоје на обали и чекају први пуцањ, први знак отпора, 
борбу. Тишина. Нестрпљиво очекујемо час када ће први чамац стићи. 
На какав ће отпор наићи? Хоће ли се моћи задржати на другој обали? 
Да ли ће на време стићи појачања? Само док искрцамо једну чету, а 
после ће све бити лако. Ово је наш први десант, прво насилно 
прелажење велике реке. Како ли ће испасти? Сва та питања и безброј 
других наметала су нам се несвесно. Мртва тишина... Шта ће сад бити? 
Чекамо нестрпљиво повратак чамаца. Они ће нам најбоље казати како 
је на другој страни. Пажљиво слушамо и зуримо у густу и непрозирну 
маглу не би ли некако видели први чамац. Збијамо се још гушће поред 
обале и нестсрпљиво очекујемо повратак чамаца..."388 

Али, ништа се није збило. Нашавши се без борбе на другој обали, 
батаљон је у три колоне наставио покрет према Братунцу. Једна чета 
наступала је са северне стране градића, преко села Суха, друга путем 
што од Дрине води ка источним прилазима вароши, а трећа се кретала 
у позадини, као батаљонска резерва, предвиђена да се укључи у напад 
на месту најјачег отпора непријатеља (делови Првог усташког здруга, 
највероватније његове Треће бојне).389Како је, међутим, изостао било 
какав његов отпор, јер су усташе после краткотрајног дејства ар-
тиљерије с десне обале Дрине одступиле у правцу Сребренице и 
Фаховића, друга и трећа колона су, већ исте ноћи (у 2,30 часова после 
поноћи), ушле у Братунац, да би им се, ујутро, придружили Четврти ба-
УОЛ.Исто, бр. рег. 13/4 и 14/4; Зборник докумената, том IV, књ. 33, док. 104, стр. 481. 
388.Прелаз преко Дрине 10. II1945.год. код Љубовије, лист "Напред", број 3,25. II 
1945, стр. 7-8 (примерак код уредника листа Андре Антанасијевића). 
389.Зборник докумената, том IV, књ. 33, док. 37, стр. 175, напомена 3 (према 
извештају штаба Сребреничког НОП одреда, од 12. фебруара 1945), и док. 172, стр. 
845-846 (бојна релација заповједништва Првог усташког дјелатног здруга, од 19. 
фебруара 1945). 



тал>он н Сребренички НОП одред. Прва колона Првог батаљона остала 
је у селу Суха. 

Дванаестог фебруара, оба баатаљона Осме бригале, уз садејство 
сребреничких партизана, који су поставили бочна обезбеђења на поло-
жајима изнад села Подбрђе, настављају наступање комуникацијом 
Нова Касаба - Дрињача и, преко Коњевића и Паљевића, не наилазећи 
успут на непријатеља, стижу истог дана у испражњену Дрињачу ("... 
Само наилазимо на две буле са једним дететом ...")390, мада је у изводу 
из операцијског дневника штаба 22. дивизије, послатом неколико дана 
касније Главном штабу НОВ и ПО Србије, написано како су "после 
борбе наше јединице заузеле... Дрињачу".391 

Истовремено, са одступањем задњих делова немачких снага из 
Дрињаче, почело је и повлачење пуковске групе са десне обале Дрине 
на леву, тако да је до краја тог дана (12. фебруара) престао да постоји 
немачки мостобран код Будишића и Малог Зворника. Сутрадан су и 
Шеста, и Десета, и Дванаеста српска бригада са десне обале Дрине 
поново дејствовале свим ватреним средствима по немачким колонама 
на левој обали, које су се налазиле у све тежој ситуацији (па се тако, у 
једном тренутку, како наводе поједини аутори, позивајући се на 
немачке изворе, цела 22. немачка дивизија нашла "на ивици нервног 
слома", пролазећи ту, у источној Босни, кроз најтежа искушења од свог 
оснивања). 

"У свом надирању са југа наше јединице заузеле Дрињачу и на тај 
начин непријатељску опкољену групу још више сузиле", каже се у 
прегледу ситуације штаба Друге пролетерске дивизије, од 13. фебруара 
те године,који потом наређује двема својим бригадама (Другој 
пролетерској и Тећој српској) да пређу реку "да бисмо помогли нашим 
јединицама са леве обале Дрине да коначно ликвидирају опкољене 
непријатељске групе".393 Истог дана, и штаб 22. српске дивизије нар-
едио је Осмој бригади да продужи гоњење непријатеља левом обалом 
390.Дневник Д.Антанасијевића (12. фебруар 1945). 
391 .Зборник докумената, том IV, књ. 33, док. 104, стр. 482; с напоменом да 
операцијски дневник штаба Осме српске бригаде не спомиње никакве борбе, већ 
наводи "приликом наступања наших снага непријатељ је одступио и наше 
јединице су заузеле Дрињачу" (Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 3/5). 
392.М.Целебцић, Друга армија, стр. 174 (према ГпесИсН-Аи&ш \>оп Месгзсћ, [Ме Сез-
сШсНсе Оег 22.1п^мепе Итаоп 1939-1945, Уег1а§ Нап$-Нептп§ РоЉип, Кје1, 1952). 
393.Зборник докуменатл, том I, књ. 18, док. 78, стр. 293-294; с напоменом да се из 
операцијског дневника штаба Друге пролтерске дивизије (исто, док. 89, стр. 354) 
види да су, тог дана, ипак, на леву обалу Дрине упућене Трећа српска и Четврта 
пролетерска бригада, које су прешле реку, "под борбом", северно од Ј1ознице,код 
села Брањева. 



Дрине (реч је о заштитним јединицама 22. немачке дивизије), па су, већ 
сутрадан (14. фебруара), Први и Четврти батаљон, продирући према 
Зворнику, достигли линију Млађевац - Липље - Марчићи (први нас-
тупајући из села Зе лиње, а Четврти са просторије Сопотник - Дрињача), 
дабизатимреку прешаоиТрећибатаљон, којемје наређено да поправи 
мост код Дрињаче. 

Значајно је, при том, уочити да је само у једном дану (том истом, 
14. фебруару, када се и Трећи батаљон Осме бригаде нашао на левој 
обали Дрине), врховни командант НОВ и ПОЈ упутио чак три наредбе 
штабу Друге армије поводом тренутног стања на Дринском фронту. У 
првој, тако, наређује да се три батаљона 22. ударне дивизије, који су 
прешли на леву обалу Дрине, употребе "према ситуацији" (чиме је, 
заправо, удовољено захтеву штаба Друге армије, од претходног дана, да 
се Осма српска бригада стави под његову команду); док у трећој, поред 
осталог, подвлачи: "За нас је од великог значаја не само оперативног, 
већ и нарочито политичког, да се уништи 22. њемачка дивизија у 
рејону Зворника. Зато нашим трупама које воде борбу на том сектору 
требате ово ставити до знања".394 Маршал Јосип Броз Тито је, рекло би 
се, имао посебних разлога да, уз оперативни, истиче и политички 
значај уништења немачке дивизије, јер су му, у другој половини 
фебруара, предстојали сусрети са др. Иваном Шубашићем, председ-
ником краљевске избегличке владе у Лондону (те разговори са њим о 
стварању јединствене југословенске владе у земљи), и фелдмаршалом 
Харолдом Александером, врховним командантом савезничких снага на 
Средоземљу (ради договора око заједничких операција, пружања 
метеријалне помоћи савезника Народноослободилачкој војсци Југос-
лавије и сл.). 

Па ипак, 22. немачка дивизија неће бити уништена. У критичним 
тренуцима, кад се нашла у готово безизлазној ситуацији, без погонског 
горива и с муницијом на измаку, у помоћ јој је из Брчког, преко 
Бијељине и Јање, упућена борбена група "Векер" (734. ловачки пук 104. 
немачке дивизије). То је и био разлог што су заштитне јединице 
немачких колона у долини Дрине водиле огорчене борбе на свим 
комуникацијским правцима, а посебно на саобраћајницама око Звор-
ника, Козлука, Јање и Бијељине. Стога ни покушаји два батаљона Осме 
српске бригаде (Први и Четврти) да у ноћи између 15. и 16. фебруара 
пробију линију непријатељске одбране јужно од Зворника (коју су 
упорно бранили делови 65. гренадирског пука) нису уродили плодом. 
Додуше, не би се могло рећи ни да су батаљони нарочито жестоко 
наваљивали, о чему сведоче и ратне белешке политичког комесара Пр-

394.Ј.Б. Тито, нав. дело, том 26, стр. 87-88 и 174, напомена 329. 



вог батаљона:"Напад за наш и4. батаљон био је заказан заЗ часа изјутра. 
Нешто касније отворили су наши ватару, која је била слаба, као и код 
4. батаљона. Убрзо се и утишало".395 

Следеће ноћи батаљони Осме бригаде су поново јуришали на 
непријатељске положаје код Зворника, али у нешто измењеним окол-
ностима. Претходно им је, наиме, преко штаба Трећег корпуса НОВЈ, 
саопштено да су стављени под команду штаба Друге армије, а потом и 
да их је армијски штаб потчинио штабу Седамнаесте источнобосанске 
дивизије (Шеста пролетерска, Друга крајишка и Петнаеста мајевичка 
бригада), од којег су одмах (тј. исте вечери, 16. фебруара) примили 
наређење за напад на немачке заштитне снаге на простору Млађевац -
Зворник - Кучићкула.390 

Ради обезбеђења за њих тада "животне" комуникације Зворник -
Козлук, немачке снаге су држале положаје на линији Млађевац -
Маричићи - Лишина - Глумине - Грбавци - Вјеначац - Гредина - Висока 
глава, затим на потезу Стан - Змајевац - Вратоломац - Липовац -
Каракаја, као и на више истурених тачака дуж тих положаја. На 
међупростору Каракаја - Грбавци била је смештена непријатељска 
комора; у рејонима Суљиног Хана, Јардана и Кучићкуле - његова 
моторизација; а негде између Јардана и Кучићкуле, према сазнању 
штаба Седамнаесте дивизије НОВЈ, налазио се штаб немачке 22. 
гренадирске дивизије. 

Осма српска бригада је, пак, уочи поласка на задатак који је добила 
од штаба Седамнаесте дивизије, имала следећи распоред: Први батаљон 
на Власињу (кота 394), насупрот немачким снагама које су запоселе 
Млађевац (кота 527) и Липље (кота 356), Четврти батаљон на Ахметовом 
брду (кота494), Трећи у Дрињачи и Други у Љубовији (на десној обали 
Дрине, те он једини неће бити укључен у предстојећа дејства на другој 
страни реке). Њен задатак је био да с јачим снагама наступа правцем 
Перуника - Лишина - Стан - Змајевац, а са слабијим да нападне 
Млађевац, односно, после спајања код Змајевца, оба дела бригаде нас-
тавила би продирање ка Зворнику. 

Лево од Осме бригаде била је Шеста пролетерска (са задатком да 
избије на просторију Кордуни - Пандури, одакле би у две колоне, с две 
стране, напала Каракају, те преко Липовца заузела Вратоломац и 
продужила према Зворнику), а лево од ње Друга крајишка (која би, 
наступајуђи, такође, у две колоне, заузела Јардан и, уколико се укаже 
прилика, продужила гоњење непријатеља у правцу Козлука). Тиме се, 
395.Дневник А. Антанасијевића (16. фебруар 1945). 
396. Зборник докумената, том IV, књ. 33, док. 89 и 91, стр. 398 и 419-424. 



у ствари, фроит Седамнаесте дивизије протезао од реке Дрине до реке 
Сапне, где је својим левим боком налегао на десно крило 27. 
источнобосанске дивизије. 

Напад је на том делу Дринског фронта требало да почне истов-
ремено за све јединице предвиђене да у њему учествују (17. фебруара у 
пет часова), али није познато зашто је Четврти батаљон Осме српске 
бригаде кренуо са својих полазних положаја сат раније. Он је успео да 
у првом налету протера непријатеља са Лишине (заштитне јединице 
65. гренадирског пука), но овај се брзо прибрао и, у противнападу, 
повратио пређашње позиције. Две чете Четвртог батаљона (који је у 
тим борбама имао једног погинулог и шест рањених бораца) упућене 
су затим у рејон Царина и Перунике (кота 528), где су смениле са 
борбених положаја делове Осамнаесте српске бригаде (из састава 25. 
дивизије НОВЈ, која је извучена из борбе и прикупила се на ширем 
подручју Тузле ради одмора и сређивања).397 

Али, док је Четврти батаљон Осме бригаде, ако се тако може ређи, 
поранио са нападом, њен Први батаљон је - такође из неутврђених 
разлога - закаснио са избијањем на полазне положаје и (премда је имао 
једног рањеног борца) није постигао никакав успех. Што се, пак, тиче 
Трећег батаљона, он се тек из Дрињаче, преко Каменице, пребацио на 
просторију села Снагова, не долазећи у борбени додир са 
непријатељем. 

За то време, иако су постигле извесне почетне успехе, ни друге две 
бригаде Седамнаесте дивизије нису овладале предвиђеним 
положајима (који су бранили делови Шеснаестог гренадирског пука). 
Шеста пролетерска је заустављена на главном сектору непријатељевог 
отпора између Чоловника и Липовца, а Друга крајишка пред линијом 
Хоцићи - Грбавци - Вјеначац. Истог дана, због појаве непријатеља у 
Гуњи и Брчком, штаб Седамнаесте дивизије покреће из Букиња и своју 
трећу (Петнаесту мајевачку) бригаду и упућује је преко Тузле, 
Симиног Хана, Горње Тузле и Лопара на просторију Мачковац - Козјак 
- Вукосавци,398 али је мало недостајало да остане без (привремено му 
397. Светислав Савковић, Борбени пут 25. српске дивизије (јун 1944 - јул 1945. 
године), "Лесковачки зборник", XXVI, 1986, стр. 127; уз напомену да аутор наводи 
како би се могло рећи да је 25. дивизија, у поређењу с другим дивизијама НОВЈ 
ангажованим на уништењу немачке групације у долини Дрине, поднела највећи 
терет и жртве, што може бити, на неки начин, и илустрација борбених задатака које 
је требало да преузме Осма српска бригада. 
398.Зборник докумената, том IV, књ. 34, док. 30, стр. 181 (извод из операцијског 
дневника штаба Седамнаесте дивизије НОВЈ о дејствима у другој половини 
фебруара 1945); ГлигоМандић, 17. источнобосанска НОУдивизија, Војноиздава-



додсљене) Осме српске бригаде, која је од штаба своје "матичне" (22. 
српске) дивизије добила налог да се врати на десну обалу Дрине. 

Како је до тога дошло? 
Због могућности да "притешњене" јединице непријатеља, између 

Зворника и Козлука, покушају да поново насилно пређу реку, Врховни 
штаб НОВ и ПОЈ наредио је 22. ударној дивизији да по сваку цену 
спречи такве непријатељске покушаје, па је њен штаб издао у том 
смислу одговарајуђе наредбе свим потчињеним јединицама, 
укључујући и Осму бригаду, којој је наређено да се "одмах по добијању 
заповести" (а она је написана у 16,15 часова истог дана, тј. 17. фебруара) 
пребаци на десну обалу Дрине и продужи усиљеним маршем за Лоз-
ницу. При том, штабу Осме бригаде је скренута пажња "да је Врховни 
штаб данас телефонски наредио пребацивање и стављање под нашу 
команду", али је и додато да о том пребацивању на нови сектор извести 
штаб Друге армије, "а уколико би бригада већ имала одређени задатак 
од стране Армије, извршиће га, тежећи да што пре крене на 
новоодређени сектор".399 

Управо та последња "ставка" из наредбе дивизијског штаба, 
задржаће још неко време три батаљона Осме српске бригаде на левој 
обали Дрине - док не изврше постављене задатке. 

Повратак на "своју " обалу 

Исцрпљене дуготрајним борбама, јединице Друге југословенске 
армије испољавале су све видније знаке малаксалости. Било је само 
питање дана (а можда и часа) када ће се немачке колоне с југа (ојачана 
22. гренадирска дивизија) и севера (борбена група "Векер", тј. 734. пук 
104. ловачке дивизије) повезати и тиме спасити од уништења. То је 
нарочито било приметно 18. фебруара 1945, јер тада су нешто јаче борбе 
вођене још једино на јужном крају Дринског фронта, где се под коман-
дом штаба Седамнаесте источнобосанске дивизије налазила и Осма 
српска бригада. 

Тог дана, наиме, њени батаљони, савлађујући отпор немачких 
заштитница, избили су на Змајевац (Трећи батаљон) и Кулу Град 
(Четврти батаљон), а после повлачења немачких снага са Липља и 
Млађевца - ушли у Зворник (Први и Трећи батаљон), и продужили 
гоњење непријатељасве до Вратоломца(Први батаљон). Бригадаје има 
чки завод, Београд, 1976, стр. 314. 
3993борник докумената, том IV, кн>. 33, док.100, ст. 453-454. 



ла једног погинулог и седам рањених бораца, док су Немцима (делови 
65. гренадирског пука) нанети губици од 12 убијених војника, два су 
заробљена, а заплењена су четири пушкомитраљеза, 13 пушака и 15.000 

400 метака. 
Још жешће борбе, у исто време, вођене су на секторима Шесте 

пролетерске и Друге крајишке бригаде, које су (упркос више против-
напада Шеснаестог гренадирског пука), успеле да овладају линијама 
Суљин Хан - Пашино брдо - Јардан - Челопек (Шеста пролетерска) и 
Кучићкула - Петковци (Друга крајишка), али су ту, потом, заустављене. 
У међувремену се (у ноћи између 18. и 19. фебруара) борбена група 
"Векер" спојилакод селаБрањевасапретходницом22. немачке дивизије 
(47. гренадирски пук), чиме је практично могло да отпочне њихово 
извлачење према Јањи и Бијељини, а тиме и да буду окончане 
педесетодневне борбе у долини Дрине. Иако су се немачке снаге за све 
то време, трпећи огромне губитке, кретале једва око 4,6 км на дан, оне 
су успеле да се пробију на север и сместе у међуречју Саве и Дрине (22. 
немачка дивизија), односно пребаце на Сремски фронт (963. тврђавска 
бригада са 1004. и 1005. тврђавским батаљоном).401 

Деветнаестог фебруара почело је и пребацивање делова Осме 
српске бригаде са леве на десну обалу Дрине. Тог дана је Четврти 
батаљон прешао реку код села Амајића, одакле је извео марш до Малог 
Зворника, а дан касније већ је био у селу Руњани, покрај Лознице. Први 
и Трећи батаљон прикупили су се, за то време, у селу Дивичу, јужно од 
Зворника, да би, два дана касније (21. фебруара), и они прешли на другу 
страну реке и сместили се, у току дана, у Малом Зворнику (Први 
батаљон) и Жарковићу (Трећи батаљон). Увече су оба батаљона 
кренула даље и преко Бање Ковиљаче (где су рањена четири борца од 
ватре коју је непријатељ отварао с друге стране Дрине) и Лознице 
стигла, у току ноћи, до Липнице (Трећи батаљон, са којим су се кретали 
штаб бригаде и приштапске јединице) и Обрежја (Први батаљон). 
Сутрадан је, према наређењу штаба дивизије (а то је, опет, 22. српска), 
бригада требало да са три батаљона дође у мачванска села Бадовинце, 
Клење и Црну Бару, те да поседне десну обалу Дрине све до њеног ушћа 
у Саву; али јој је на пола пута, преко Шеснаесте македонске ударне 
бригаде, која је привремено била пребачена са Сремског на Дрински 
фронт, уручено ново наређење да преузме њене положаје на сектору од 
Курјачице до Грутањиђа аде, па се, истог дана (22. фебруара), Први 
батаљон задржао у Лешници, Трећи у Јелову, а Четврти у Прњавору. 

400.Исто, кн>. 34, док. 45, стр. 287 (извод из операцијског дневника штаба22. дивизије 
од 13. до 28. фебруара 1945). 
401.Исто, док. 13, стр. 83, напомене 3 и 5; М. Џелабцић, Друга армија, стр. 228. 



Примивши положаје "од Македоиаца и наших Врањанаца"402 (јер 
Шеснаеста македонска бригада је насатала од бораца с крајњег југа 
Србије и Скопске Црне горе), који су враћени у Срем, Први и Трећи 
баталон Осме бригаде настојали су да се у неколико следећих дана што 
боље утврде, запречавајући све могуће прелазе преко реке, док се 
Четврти батаљон, за то време, преместио из Прњавора у Доњи Добрић 
(24. фебруара) и служио као бригаднарезерва. Штаб бригаде, који је био 
смештен у Лешници, наредио је, затим, и свом Другом батаљону да из 
Љубовије, преко Крупња, Костајника и Лознице дође у село Стражу, 
подно Цера, где се разместио (25. фебруара) до даљег наређења. 

"Даље наређење" је стигло већ сутрадан и, поступајући по њему, 
батаљони Осме српске бригаде предали су, дан касније (27. фебруара) и 
у ноћи иза њега, своје положаје Трећој српској бригади Друге 
пролетерске дивизије (која је тих дана, такође, враћена на десну обалу 
Дрине и са 22. ударном дивизијом преузела одбрану Подриња), да би се 
усиљеним маршем померили још више на север, на десно крило своје 
дивизије, надовезујући се на фронт Дванаесте српске бригаде. При том, 
Четврти батаљон је отишао најдаље, у Црну Бару, и преузео сектор 
Дрине од њеног ушћа у Саву до Нове аде; Други батаљон је стигао у 
Салаш Црнобарски (где се сместио и штаб бригаде) и "развукао" на 
потезу од Нове аде до Радне аде; док су Први и Трећи батаљон задржани 
у Глоговцу и Совљаку као општа бригадна резерва. 

Прво што су борци са предње линије одбране морали да ураде, било 
је, опет, да се дубоко укопају на положајима и израде читав систем 
утврђења и склоништа. На мекој и растреситој мачванској црници то 
и није било тако тешко, али су обилне падавине и велике воде од наглог 
топљења снега, кад су почеле да пуне њихове ровове, представљале 
већу опасност од непријатеља с друге стране Дрине. 

А тамо, преко реке, у Семберији, није био нико други него - исти 
онај противник што их "прати" још од Санцака, дуж целог Дринског 
фронта - немачка 22. гренадирска дивизија (са Шеснаестим пуком у 
рејону Јање, 47. пуком у селу Међаши и 65. пуком у Бијељини). Али, 
какоје, већ краје.м фебруара, Друга југословенска армија преузела већа 
дејства према Добоју, Грачаници и Модричи, угрожавајући комуни-
кације на ширем простору североисточне Босне, штаб 22. немачке 
дивизије био је принуђен да део својих снага (47. гренадирски пук) 
пребаци у рејон Брчког, а на ослобођени сектор, уз Дрину, доведе што 
више четника (три бригаде из Мајевичког четничког корпуса), нас-
тојећи, у исто време, да их убацује преко реке, у дубину борбеног поре-
402Дневник А. Антанасијевића (22. фебруар 1945). 



тка јединица НОВЈ. Једна таква четничка група откривена је код 
Бадовинаца и Салаша Нрнобарског, непосредно пре пристизања Осме 
српске бригаде на тај сектор. 

Нису, међутим, седеле скрштених руку ни обавештајне службе 
бригада и дивизија Народноослободилачке војске Југославије (однос-
но, од 1. марта те године, Југословенске армије) на десној обали Дрине. 
Све старешине и борци имали су обавезу да појачају "до максимума" 
мере будности и безбедности, да непрестано мотре на непријатеља с 
друге стране реке и да не дозволе да буду затечени "на спавању". Такође, 
по могуђству, требало је организовати извиђачке активности ради 
прикупљања података о распореду, кретању и намерама 
непријатељевих команди и трупа, како би се предупредила њихова 
дејства и на време организовале противакције. 

Тако је, већ 2. марта, кад је примећено гомилање четничких фор-
мација на левој обали Дрине, једна чета Другог батаљона, ојачана 
Пратећим и Извиђачким водом штаба Осме бригаде, прешла реку код 
села Међаши и дошла у сукоб са четницима на том простору (један 
четник је убијен, а три рањенај.^Протерујући их према Дворовима, 
извиђачи су успели да ухвате једног четника и од њега сазнају да се у 
том селу, надомак Бијељине, прикупило око 200 четника (углавном из 
околине Прибоја, који су се, протерани од снага КНОЈ-а и других 
јединица НОВ и ПОЈ, пребацили на подручје Вршани - Црњелево, па у 
Бијељину и Дворове). Пред мрак, без губитака, чета се вратила на 
"своју" обалу Дрине. 

Прикупљени подаци били су довољни да се направи план за раз-
бијање четничке групе у Дворовима. За то је одређен цео Други батаљон 
Осме бригаде. Али, мада је дан уочи нове акције (3. марта), посебна 
извиђачка десетина, предвођена једним од обавештајних официра у 
бригади, прешла реку да "на лицу места" још једном провери све услове 
за њено извођење, десило се, ипак, да су све три чете Другог батаљона, 
кад су се већ нашле тамо (4. марта), биле на неки начин изненађене. 
Уместо четника, на левој обали Дрине дочекали су их - Немци (око 120 
војника из састава 65. гренадирског пука). 

За прелазак реке, батаљонје располагао са свега три чамца, који су 
403. Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 3/5 (операцијски дневник штаба Осме српске 
бригаде), С. Стошић, Ј. Петковић, нав. дело, стр. 157-158; Ж. Николић, 22 дивизија, 
стр. 421-422; И. Матовић, нав. дело, стр. 188-189; с напоменом да је у операцијском 
дневнику штаба 22. српске дивизије унето да је акција на другој обали Дрине 
изведена 1. марта 1945, док је, за2. март те године, о Осмој бригади наведено: "На 
сектору ове бригадестање непромењено" (Зборникдокумената, том IV, књ. 34, док. 
70, стр. 388-392). 



могли да приме по двадесетак људи, тако да се десант (почев од пет сати 
ујутро) одвијао у деловима. Како се која чета искрцавала на другу 
обалу, тако је прихватала борбу и тек кад је цео батаљон прешао 
Дрину - непријатељ је потиснут у правцу Дворова. Тамо су, међутим, 
чете наишле на јаче немачке снаге, па су се тада оне нашле у ситуацији 
да организују повлачење и "одвајање" од Немаца, како не би биле 
"бачене" у Дрину. И управо тада, у најкритичнијим тренуцима, 
појавили су се четници (из села Попова), те је батаљон морао да уложи 
крајње напоре како би се повукао до реке и (тек с падом мрака) прешао 
на супротну обалу. 

Други батаљон је, тог дана, у борбама на левој обали Дрине, имао 
12 погинулих и 17 рањених бораца (од којих је један подлегао ранама); 
док је један немачки војник заробљен, а 30 је било убијено или 

404 рањено. 
Сутрадан је Први батаљон сменио на положајима Други, а Трећи 

батаљон Четврти. Смењени батаљони повукли су се на просторију 
Совљак - Глоговац и тај је распоред задржан у следећих неколико дана. 

Борци са прве линије су се утврђивали, маскирали, осматрали, 
патролирали, а они са друге - обучавали у руковању оружјем, слушали 
разна иредавања, организовали митинге, сусрете и приредбе са 
мештанима, посебно омладином, неретко и игранке у вечерњим 
сатима. Дашак слободе као да се осећао на сваком кораку и премда се 
ненријатељ још налазио на пушкомет од њихових ровова, с којим су се 
свакодневно препуцавали, нико није могао слутити да се 
приближавају часу у којем ће бити изложени највећим искушењима 
од почетка рата. 

Пре тога, требало је још "претурити преко главе" и март, месец који 
ће - у складу са започетом реорганизацијом југословенских оружаних 
снага - развити у свим јединицама Осме српске бригаде живу актив-
ност, усмерену ка стварању војних колектива способних да одговоре 
захтевима што их намећу дејства на фронту и сложеност ратовања у 
новим, увелико друкчијим условима од дотадашњих. 

Преуређење по новој формацији 

Првог марта 1945. учињен је још један крупан корак у организаци-
404.#сго, с истом иапоменом да је у операцијском дневнику штаба 22. српске 
дивизије акција опет померена за један дан, али овога пута унапред, тј. на 5. март 
1945. (Зборник докумсната, том IV, књ. 34, док. 70, стр. 394). 



оном уобличавању свих ослободилачких снага на југословенском 
простору. Тог дана, наиме, одлуком повереника народне одбране и 
врховног команданта маршала Југославије Јосипа Броза Тита, 
преименована је Народноослободилачка војска у Југословенску ар-
мију, Морнарица НОВЈ у Југословенску морнарицу, а Врховни штаб 
НОВ и ПОЈ у Генералштаб ЈА, као непосредни орган Повереништва 
народне одбране за сву оружану војну силу. Сутрадан, у Лици и 
Хрватском приморју основанаје иЧетвртајугословенскаармија, даби 
још неки дан касније, 7. марта 1945, када у Београду буде образована 
привремена влада Демократске Федеративне Југославије, 
Повереништво народне одбране прерасло у орган те владе - Мини-
старсктво за народну одбрану. Тиме су, углавном, створени сви предус-
лови да се, упоредо са припремањем операција за коначно ослобођење 
земље, приступи и завршној изградњи војне организације Народноос-
лободилачког покрета. 

И заиста, тог истог дана (7. марта), Генералштаб Југословенске 
армије наредио је 22. ударној дивизији да преформира јединице по 
новој организацији и формацији, што је претпостављало увођење више 
новина у састав дивизије и њено уклапање у прописане оквире за све 
"стрељачке дивизије" (како је гласио њихов нови назив). Према том 
уједначавању, заправо, свака стрељачка дивизија требало је да има три 
стрељачке и једну артиљеријску бригаду, затим противтенковски ар-
тиљеријски дивизион, батаљон везе и пионирски батаљон, као и 
противавионску, извиђачку и хемијску чету; а од позадинских 
јединица и установа - санитетски батаљон, транспортну чету, пољску 
пекару, пољску болницу, ветеринарску станицу, покретну радионицу 
и војну пошту. 

За 22. стрељачку дивизију, практично, то је значило да је први пут 
требало да добије снажну артиљеријску подршку (мада је прве ар-
тиљеријске јединице, мањег обима, она имала још од лане), али стигло 
је само људство из Артиљеријског центра у Нишу, топове ће добити тек 
у мају, док ће Артиљеријска бригада у потпуности бити оформљена 
после завршетка рата. Биће то велики недостатак који ће нарочито доћи 
до изражаја на Сремском фронту и тамо бити "плаћен" исувише 
високом ценом. 

Хемијска чета, такође, није могла да буде образована, јер за њу још 
нису постојала потребна средства, нити опрема. 

Две уистину нове јединице које је дивизија добила, према томе, 
биле су Противтенковски дивизион (са топовима од 75 мм) и 
Противавионска чета (са митраљезима од 12,5 мм). Инжињеријски ба-



таљон (основан у децембру 1944) преименован је у Пионирски; Чета за 
везу (настала у октобру 1944) прерасла је у Батаљон везе са три чете 
(две линијске и једна радио-чета); дотадашње санитетске јединице об-
једињене су у Санитетски батаљон; Дивизијска болница реор-
ганизована је у Пољску итд. 

С обзиром на предвиђена ојачања у артиљеријским, против-
тенковским, противавионским и другим средствима, бројчано стање 
дивизије требало је знатно смањити (тј. свести на 6300 људи), али се у 
22. дивизији (која је тада имала 9292 борца), после свих престројавања, 
ипак застало на нешто већој бројци (7319 бораца и старешина).405 

Да би преформирање 22. дивизије могло да се изведе "на миру", 
њене положаје уз Дрину преузела је Друга пролетерска дивизија 
(Друга пролетерска, Трећа српска, Четврта пролетерска и Шеста српска 
бригада), а она се прикупила на простору Лешнице (Осма бригада), 
Бање Ковиљаче (Десета бригада) и Лознице (Дванаеста бригада). Ипак, 
ни о каквом "миру" није могло бити речи, па су тако сви батаљони Осме 
бригаде били размештени на сектору од Циганлије до Скокића аде, "јер 
је ситуација захтевала да се цела бригада постави на том простору" 
(како је стајало у операцијском дневнику штаба22. дивизије), односно, 
"јер је непријатељ у неколико махова покушавао да се пребаци на десну 
обалу Дрине" (како је назначено у операцијском дневнику штаба Осме 
српске бригаде).406 

У ноћи, између 9. и 10. марта, "комбиноване снаге Немаца и чет-
ника" (тј. двадесетак Немаца и двапут више четника) насилно су 
прешле реку код Грутанића аде с намером да на десној обали Дрине 
успоставе мостобран за убацивање непријатељских група у западну 
Србију и дестабилизацију Дринског фронта, али су их после више-
часовне борбе делови Треће српске бригаде одбацили на супротну оба-
лу, наневши им веће губитке (38 немачких војника и четника нестало 
је у таласима реке). Трећа бригада је, потом (11. марта), кренула у 
кантонман (око Белотића), а њене положаје је у потпуности преузела 
Осма српска бригада (Други батаљон насупрот острву Међувођу; Четв-
405.Ж. Николић, 22. дивизија, стр. 426-427. 
406 Зборник докумената, том IV, књ. 34, док. 70, стр. 396; Војни архив, кут. 1053, 
бр.рег. 3/5; уз напомену да се размештај Осме бригаде на новој просторији у 
операцијском дневнику штаба 22. дивизије везује за 7. март 1945, док се у 
операцијском дневнику штаба Осме бригаде наводи да је то било у раздобљу од 5. 
до 10. марта те године, али се из наредбе тог штаба, од 9. марта 1945, може 
закључити да је пребацивање бригаде на нову просторију започело тек 10. марта 
(Војни архив, кут. 1053, бр.рег. 17/4), што потврђују и забелешке политичког 
комесара Првог батаљона (Дневник А. Антанасијевића). 



рти од Личког поља до Коњске аде, с главиом обавезом да контролише 
Грутанића аду; Први од Коњске аде до Сипуље, са сталним патролама 
наПејинојади; иТрећи кодСофићааде, належућисвојимдеснимбоком 
на лево крило Друге пролетерске бригаде).407 

У таквом борбеном распореду, Осма бригада је дочекала 16. март, 
када је у Лешници, недалеко од Лознице, започело њено преформирање 
по новој формацији и трајало до сутрашњег дана. 

Према тој формацији, иначе, стрељачка бригада је требало да има 
тачно 1485 људи (од чега 184 официра и 378 подофицира), па је део 
људства, углавном старијих годишта, издвојен како би се упутио у 
позадину (али који се, стицајем околности, нашао у јединицама Прве 
армије и, с њима, после пробоја Сремског фронта, учествовао у борбама 
за ослобођење Славоније и Хрватске, све до Загреба). Руковођење и 
командовање бригадом пренело се на команду, која се састојала од 
командног дела и штаба. Командни део бригаде сачињавали су коман-
дант (Никола Звицер), политички комесар (Јован Милошевић 
Милован), заменик команданта (Исидор Козодеровић) и помоћник 
политичког комесара (Миле Банић Прни), док се на челу штаба бригаде 
налазио начелник штаба (Тодор Колев) са оперативним (оперативни 
официр Милан Ћопић) и обавештајним одсеком (обавештајни официр 
Драгољуб Станковић Коћура), као и са одсецима за везу, за ор-
ганизацију и попуну и за шифру, а штабује припадао економат. Коман-
да бригаде је, уз то, морала да има политичко-просветни одсек, клуб, 
инжињеријског официра, шефа хемијске службе, команданта ар-
тиљерије са одсеком за артиљеријско наоружање и команданта 
позадине са војнотехничким и финансијским одсеком, интендатуром, 
бригадним лекаром и ветеринаром. Све то, разуме се, за тако кратко 
време није могло дасе постигне, пасе реорганизација бригаде, у ствари, 
спроводила "у ходу", упоредо са борбама које су се још водиле, све до 
краја рата (да би у потпуности била спроведена тек после рата). 

Бригада је, наравно, имала и Агитационо-пропагандни одсек 
(АГИТПРОП), којим је руководио Миодраг Станковић Доктор, затим 
омладинског руководиоца (Дара Грубиша), а, такође, омладинског 
руководиоца приштапских јединица (Радомир Алавантић Раде). 

Како је нова формација бригаде предвиђала само три стрељачка 
батаљона (сваки са по 359 бораца и руководилаца), Четврти батаљон је 
расформиран и његово људство је распоређено у преостала три 
батаљона. Поред њих, бригада је од самосталних јединица имала Изви-
407.Војни архиц кут. 1053, бр. рег. 18/4; Милорад Мадић; Корчагин и његови 
другови, Народна армија, Београд, 1968, стр. 168-169. 



ђачки вод, Чету аутоматичара, Чету противтенковских пушака, Чету 
за везу, Санитетску чету и Транспортну чету, са "перспективом" ос-
нивања артиљеријске батерије (са топовима од 76 мм), пионирског вода 
и вода за хемијску заштиту. 

Стрељачки батаљон, као ударна снага бригаде за извођење самос-
талних тактичких радњи, имао је у свом саставу три стрељачке чете 
(свака са по три стрељачка вода од по три стрељачке десетине, укупне 
јачине око 80 бораца и старешина), чету минобацача (од 82 мм), 
митраљеску чету, вод противтенковских пушака, вод аутоматичара, 
вод за везу, санитетски вод и вод за снабдевање. 

Команда Првог батаљона, после реорганизације у Лешници, 
изгледала је овако: командант Јордан Петковић Фиља, политички 
комесар Станко Тасић, заменик команданта Живко Младеновић, 
помоћник политичког комесара Радомир Минић Цоља, омладински 
руководилац Илија Богдановић Ика, ађутант Светомир Петковић Цене, 
интендант Милија Цветковић, обавештајни официр Драгољуб 
Јовановић. 

У команди Другог батаљона налазили су се: командант Јован 
Симоновић, политички комесар Станоје Јанковић Цаке, заменик 
команданта Душан Родић, помоћник политичког комесара Градимир 
Николић, омладински руководилац Бранко Тасић, интендант Милан 
Митровић. 

Најзад, команда Трећег батаљона била је у следећем саставу: 
командант Божа Качавенда, политички комесар ЈБубомир Михајловић 
Корчагин, помоћник политичког комесара Ђорђе Галић, омладински 
руководилац Стојан Трајковић, ађутант Димитрије Анђелковиђ Мита, 
интендант Миле Стефановић Брка. 

У склопу преформирања по новој формацији, бригади је следовало 
и ново оружје из "контигента" совјетске помоћи Југословенској ар-
мији. Иако бригада није у потпуности наоружана како је било пред-
виђено (са четири топа, 18 минобацача, 26 противтенковских пушака, 
18 митраљеза, 82 пушкомитраљеза, 526 аутомата и 614 пушака), 
преоружање које је том приликом спроведено (тређе од постојања 
бригаде) умногоме је увећало њену ватрену моћ, нарочито у погледу 
располагања аутоматским оружјем. Такође, било је од немале важности 
да је дотадашња шароликост наоружања (немачког, бугарског, 
италијанског, енглеског и другог порекла) донекле превазиђена 
допремањем оружја из једног (совјетског) извора, чиме су створене 
претпоставке за ефикасније дејство у предстојећим борбама за коначно 
сламање фашизма на европском тлу. 



А њему су, управо у то време, одбројавани последњи дани. 
Продужење борбе, уосталом, и према налазима врховног команданта 
савезничких инвазионих снага у Европи, америчког генерала Двајта 
Ајзенхауера, било је, тада, још само "доказ Хитлеровог фанатизма".408 

Сремска утврђена зона 

Уочи завршних операција за ослобођење Југославије, које су -
према усклађеном плану Генералштаба Југословенске армије са савез-
ничким плановима- започеле 20. марта 1945, први пут, одпочеткарата, 
народноослободилачке снаге на југословенксом ратишту (са око 
700.000 бораца) оствариле су бројчану надмоћност над непријатељским 
трупама (око 450.000 окупаторских и око 230.000 квислиншких вој-
ника).409 

Нашавши се, тада, у крајње неповољној оперативно-стратегијској 
ситуацији, особито пошто су му пропале последње велике операције у 
јужној Мађарској и северозападним деловима Југославије (као што су: 
"Пролећно буђење","Брдски ветар", "Почетак пролећа", "Крај зиме" и 
сл.), од којих се очекивало веома много (па, чак, од неких и да доведу до 
преокрета у Другом светском рату!), немачко командовање је било 
присиљено да повуче више изнуђених потеза у већ изгубљеној 
позицији на југоистоку Европе. Команда Групе армија "Ф" пребачена 
је из Загреба у Немачку, а команда Групе армија "Е" наименована је за 
врховну команду Југоистока и њој су потчињене све немачке и 
колаборационистичке оружане формације између Драве и Јадранског 
мора (тј. 34,91. и 97. армијски корпус, Петнаести и 21. брдски армијски 
корпус , 69. армијски корпус за нарочиту употребу, полицијске и СС 
јединице Хрватске, Истре, Словеначког приморја и Алпског предгорја, 
усташко-домобранске, четничке, белогардејске и друге снаге), које су 
својим распоредом и организацијом одбране имале да повежу леви бок 
Групе армија "Ц" у северној Италији и десни бок Групе армија "Југ" у 
западној Мађарској.410 

Тежиште немачке одбране у Југославији налазило се на простору 
западног Срема, источне Славоније и североисточне Босне, где је под 
408.Ајзенхауер, Од инвазије до победе, Војно дело, Београд, 1951, стр. 188. 
409.Н. Антић, С. Јоксимовић, М. Гутић, нав. дело, стр. 537. 
410.Љубивоје Пајовић, Душан Узелац, Милован Целебџић, Сремски фронт 1944-
1945, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1979, стр. 301-302. 



командом немачког 34. армијског корпуса било око 120.000 
непријатељских војника са око 700 топова, великим бројем тешког и 
лаког наоружања и више од 700 вучних и транспортних моторних 
возила. Њихов распоред, почетком априла 1945, био је следећи: 
Једанаеста ваздухопловно-пољска дивизија, ојачана са 606. пуком за 
осигурање, два полицијска батаљона, једним пионирским батаљоном 
и пуком усташке милиције "Барања", држала је фронт на Драви и 
Дунаву између Доњег Михољца и Даља; до ње, на потезу од Даља до 
Вуковара, била је распоређена борбена група "Шнајдер" (86. немачки 
пук за осигурање, италијански артиљеријски дивизион "Сани", пук 
усташке милиције "Вука"); затим, између Дунава и реке Спачве, била 
је 41. тврђавска дивизија, ојачана с више борбених група и самосталних 
батаљона; а од Спачве до Саве и даље према југу, на подручјима 
Бијељине, Брчког, Срнице, Градачца, Модриче, Босанског Шамца и 
Орашја, налазила се 22. гренадирска дивизија са Дванаестом усташко-
домобранском дивизијом, с пет батаљона усташке милиције, 
јединицама Мајевичког и Требавског четничког корпуса и деловима 
Руског заштитног корпуса.411 

Целокупна дужина фронта износила је око 300 
километара.Позади, у дубини одбране 34. армијског корпуса, на линији 
Осијек - Винковци - Жупања, као и дубље, на простору од Валпова до 
Јаруге на Сави, и даље у зонама обезбеђења позадинских јединица и 
саобраћајница, налазиле су се, такође, бројне немачке и усташко-
домобранске снаге, а постепено су пристизале и трупе 21. брдског 
армијског корпуса, које ће бити распоређене у рејону Добоја и око 
Славонског Брода. 

Најбрањенији део немачког фронта била је тзв. сремска утврђена 
зона, која се у то време (након свих претходних борби на Сремском 
фронту, током којих су савлађиване једна по једна непријатељска 
утврђена линија) свела на два последња одбрамбена појаса: 
"Нибелуншку линију" (између Дунава и Босута, са предњим редом 
утврђених положаја од Мохова преко Ловаса, Товарника, Илинаца и 
Градине до Батроваца и Липовца, те са резервним положајима на потезу 
Опатовац - Јелаш - Илача - Нијемци - Подграђе) и "Зелену линију" 
(Сотин - Грахово - Берак - Оролик - Комлетинци - Оток, са уређеном 
дубином све до Вуковара, Старих и Нових Јанковаца, Привлаке и 
Спачванских шума). Све линије биле су, у целини или делимично, 
поседнуте (предња линија у сваком случају потпуно, а остале "по сис-
тему упоришта"); сви положаји добро утврђени (пешадијским и 
противтенковским рововима, бункерима од земље, дрвета и бетона, жи-

411.#сго, стр. 309; М. Цолић, нав. дело, стр. 349. 



чаним и минско-експлозивним препрекама); сва важнија места и 
салаши уређени за кружну одбрану; сви шумски и мочварни предели 
нарочито надгледани и испресецани сталним патролама; обале свих 
река и канала, по ободима утврђене зоне, на време обезбеђене, а могуђи 
прелази водених токова посебно препречени. 

План југословенског Генералштаба за пробој немачке утврђене 
зоне у Срему, стога, морао је уважавати све те чињенице и поћи од 
стварне претпоставке да би једнострани фронтални напад на 
непријатељске положаје, између Дунава и Босута, био унапред осуђен 
на пропаст и Прву југословенску армију, чије су снаге непосредно биле 
супростављене немачким трупама на Сремском фронту, изложио 
великим ризицима и несагледивим губицима. У исто време, положаји 
Друге и Треће југословенске армије (у источној Босни, односно у 
Барањи) отварали су простор за шире маневарске захвате с бочних 
позиција, па се као остварљиво решење "сремске енигме" наметнуло 
комбиновано дејство фронталног удара са крилним обухватима, што ће 
рећи, изманеврисати непријатељски фронт у Срему и довести његове 
снаге на том простору у окружење, а потом их уништити. 

Главни терет у остваривању те замисли требало је да поднесе Прва 
армија (десет дивизија и четири самосталне бригаде, са укупно 111.078 
бораца, 355 топова, 55 тенкова, 1152 минобацача, 4999 пушкомитраљеза 
и 52.742 пушке),412 која је за предстојећу операцију образовала три прив-
ремена оперативна састава: Северну, Босутску и Босанску оперативну 
групу дивизија (с тим да се две последње, у каснијој фази операције, 
обједине у једну - Јужну оперативну групу). У састав прве од тих група 
(Северне), која је имала најтежи задатак да пробије сремску утврђену 
зону и што пре избије на линију Вуковар - Винковци, ушла је (поред 
Прве пролетерске, 21. српске, 42. и 48. македонске дивизије, Друге 
тенковске и Инжињеријске бригаде) и 22. српска дивизија (са три своје 
стрељачке бригаде на десној обали Дрине и једном артиљеријском 
бригадом још увек "на папиру"), управо реорганизована, преоружана и 
спремна за покрет. 

На Сремском фронту 

Наређење за покрет 22. стрељачкој дивизији, међутим, иако се март 
ближио крају, није још стизало. У ствари, пре ње, са Дрине је "опозвана" 
412.НиколаЛнић, Основниподациоармијама, узборникурадовасаокруглогстола 
Армије у стратегијској концепцији НОР и револуције, Војноиздавачки и 
новински центар, Београд, 1986. стр. 61. 



Другапролетерскадивизија,којој је, 28. марта, саопштено даје стављена 
под команду Прве југословенске армије, те "у циљу припреме и 
извршења предстојећих задатака...настојте да вас хитно смијени XXII 
дивизија"; да би јој, 30. марта, било речено да ће "по извршеној смјени 
са XXII дивизијом" кренути "са садашње просторије",413 што значи да -
упркос наглашеној потреби да се смена што пре изврши - до ње није 
одмах дошло. Двадесет и друга дивизија, уосталом, тек је 29. марта 
примила наређење да смени Другу пролетерску дивизију на десној 
обали Дрине, како би ова могла прећи на леву обалу и са Петом и 
Седамнаестом ударном дивизијом, као и са потребним ојачањима, 
дејствовати на бок и позадину непријатељских снага у Срему.414 

Последње мартовске дане, иначе, после свих активности око 
преформирања својих батаљона, чета и водова (16. и 17. марта) и замене 
наоружања (26. марта), борци Осме стрељачке бригаде провели су у 
привикавању на ново оружје, обуци за фронталне борбе, осматрању 
непријатељских положаја и редовном упућивању патрола на супротну 
обалу реке. Прве покрете са дотадашњих положаја, делови бригаде 
извели су 30. марта, када је Други батаљон прешао у Прњавор (такође, 
и команда бригаде), а Трећи у Бадовинце. Сутрадан се и Први батаљон 
преместио у Ново Село, док се Други придружио Трећем у Бадовин-
цима. А онда, првог априлског дана, сви батаљони су се опет нашли на 
Дрини (Први од Софића аде преко Скокића аде до Адице; Други од 
Адице преко Куртовића аде и Брајновића до Његованча; Трећи од 
Његованча до Кучишта, закључно са котом 879, где се повезао са 
јединицама Десете српске бригаде), са задатком да спрече сваки 
покушај непријатеља ("комбиноване снаге од Немаца, белогардејаца и 
четника") да насилно пређе реку и дохвати се церских масива.415 

Напокон, 4. априла и 22. дивизији је пренето да је одлуком 
Генералштаба Југословенске армије стављена под команду Прве ар-
мије, од које је, 5. априла, добила наређење да у наредна два дана пређе 
Саву и у рејону Батровци - Липовац - Моровић преузме положаје 
јединица Шесте пролетерске дивизије. Пре истека тог дана, 
одговарајуће наредбе за покрет издали су и штаб 22. дивизије и штаб 
Осме српске бригаде. 

Сутрадан ујутро (6. априла), сви батаљони Осме бригаде кренули 
су према Сави и већ истог дана стигли до села Мстковића (Први бата-
413. Зборник докуманата, том I, књ. 18, док. 108 и 112, стр. 427 и 434. 
414.Ж. Николић, 22. дивизија, стр. 428-429; Јово Д. Вукотић, Друга пролетерска 
дивизија, Војноиздавачки завод, Београд, 1972, стр. 496. 
415 .Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 19-1/4. 



љон, који је ишао правцем Прњавор - Змињак - Дубље - Белотић) и 
Глушаца (Други и Трећи батаљон, који су се кретали путем Бадовинци 
- Клење - Богатић).416 

Седмог априла, пре подне, бригада је код Сремске Митровице 
прешла Саву скелом, после подне се возом пребацила до Кукујеваца, а 
одатле пешице до Моровића и ту се разместила у очекивању даљих 
наређења. На њих се, међутим, није дуго чекало. Претходне ноћи, 
наиме, Десета српска бригада се пре свих других јединица 22. дивизије 
превезла преко Саве у Срем и на подручју Батроваца (ослобођен дан 
раније) и Липовца (још у поседу непријатеља) сменила Прву личку 
бригаду Шесте пролетерске дивизије. Али, како се при том испоставило 
да је преузети сектор одбране (од Босута до ушђа речице Љубањ у 
Спачву) развучен на прилично широком, испресецаном и тешко 
прегледном простору (густе храстове шуме, мочварно тло, подземне 
воде), тамо су, већ 8. априла, упућени Први и Трећи батаљон Осме 
бригаде, који су с падом мрака (јер би по дану то било опасно) запосели 
положаје Другог батаљона Десете бригаде (на десној обали Босута све 
до речног завијутка код засеока Градина), и тако упола скратили њен 
фронт. Сутрадан, у Батровце је пристигао и Трећи батаљон Осме 
бригаде, као и Дванаеста српска бригада, па је тог дана, практично, 
приведено крају груписање јединица 22. дивизије на Сремском фронту. 

Лево од 22. српске дивизије, преко Босутских шума, налазила се 
Шеста пролетерска дивизија из састава Босутске оперативне групе, а 
десно 42. македонска дивизија и, даље, све остале јединице Северне 
оперативне групе. Оне су, према оперативном плану штаба Прве ар-
мије, требало да на десном крилу армијског распореда пробију сремску 
утврђену зону и, после избијања на линију Вуковар - Винковци, споје 
се са левим крилом Треће армије. У духу те оперативне замисли, главни 
удар је предвиђен да се изведе на делу фронта између Дунава и коте 141 
(североисточно од Трунићевог салаша), са Првом пролетерском и 21. 
српском дивизијом и Другом тенковском бригадом у првом ешелону и 
48. македонском дивизијом у другом ешелону, уз подршку артиљерије 
и авијације; док су за напад на помоћном правцу, између Трунићевог 
салаша и Липовца, одређене 42. македонска и 22. српска дивизија. 

Све непријатељске трупе на том прос гору (ширине око 30 км) биле 
су под командом штаба 41. нех«ачи.е дивизије и располагале су са укупно 
19 пешаплјолих батаљона и 25 артиљеријских батерија. На десној обали 
дунава, између Сотина и Опатовца, налазила се борбена група "Бренер" 
(један "ландесшицен" батаљон и слабији делови Тређе усташко-
домобранске дивизије); од Дунава до близу Товарника - борбена група 
416.#сго, бр. рег. 20/4. 



"Клоц" (немачка 963. тврђавска бригада), у чијој резерви је, код села 
Ловаса, стајао један пешадијски батаљон 41. немачке дивизије; а одатле 
па све до Батроваца и Липовца - главнина 41. немачке дивизије (три 
пешадијска и један артиљеријски пук) са ојачањима, чије је командно 
место било у селу Ђелетовци.417 

Део фронта од Батроваца до Липовца (ширине десет км) био је 
бочно постављен у односу на утврђену линију Дунав - Батровци, 
управо ради заштите њеног десног крила. Ту су, насупрот 22. српској 
дивизији, која се налазила на левом крилу борбеног распореда 
јединица предвиђених запробој немачке утврђене зоне у Срему, стајале 
следеће непријатељске снаге (из састава 41. немачке дивизије): 1230. 
пешадијски пук (са око 2.200 војника, осам топова, 20 минобацача, 16 
митраљеза, сто пушкомитраљеза и већим бројем аутоматског оружја), 
од Илинаца до Липовца; Први дивизион 41. артиљеријског пука (са 
тешким хаубицама, пољским топовима и минобацачима од 120 мм), 
северозападно од Илинаца; 842. севернокавкаски и 845. немачко-
арапски (оба са око 300 људи), западно од Липовца и на левој обали 
Спачве; батаљон "Родос" (са више од 600 војника и официра), у 
позадини снага на левој обали Босута; те 41. допунски пољски батаљон 
(као дивизијска резерва), јужно од Доњег Новог Села, на ивици шуме 
Нарача. У селу Нијемцима, пак, били су штабови и пешадијског и 
артиљеријског пука.418 

Усусрет најцрњој ноћи 

Због спорог напредовања Јужне оперативне групе дивизија, која је 
у претходним (уводним) борбама имала даразбије непријатељске снаге 
у Посавини и створи услове за напредовање према Винковцима, ради 
одсецања немачке групације у Срему, пробој Сремског фронта је 
неколико пута одлаган. Тако су, већ 9. априла увече, делови Дванаесте 
српске бригаде, која је тог дана пристигла у Батровце, сменили на 
положајима уз Босут Осму српску бригаду, јер је овој било наређено да 
се припреми како би, у току ноћи, насилно прешлареку и успоставила 
мостобран на њеној супротној обали. За њом, у другом нападном 
таласу, преко Босута би се пребацила и Дванаеста бригада, а онда би, у 
садејству са јединицама42. македонске дивизије, обе бригаде наставиле 
дејства према Апшевцима и Подграђу (Осма бригада), односно Илин-
цима (Дванаеста). 
417.Милутин Морача, Прва армија у завршним операцијама за ослобођење Југос-
лавије, часопис "Војно дело", 3/1975, стр. 102. 
418.Ж. Николић, 22. дивизија, стр. 431; Р. Тимотијевић, Десета бригада, стр. 423-424. 
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Накнадно је јављено да се напад те ноћи одлаже. 
Сутрадан после подне (око 14 часова), заједничком састанку 

чланова штабова Осме и Дванаесте бригаде у Батровцима 
присуствовали су политички комесар 22. дивизије Живко Живковић 
и начелник њеног штаба Валентин Хорватић, који су саопштили ново 
време десаната на другу обалу Босута - поноћ која долази. Међутим, 
предвече истог дана (у 18 часова), и тај је напад одгођен. 

Користеђи, ипак, мрак који се спустио, борци Осме бригаде су 
распоредили и укопали на десној обали Босута, уз саму реку, тешке 
митраљезе и минобацаче (поред својих, добили су, као ојачање, и 24 
митраљеза и минобацача Дванаесте бригаде), а довучени су из села и 
сакривени на погодним местима уз обалу понтони за прелазак реке. 
Иако је непријатељ, с времена на време, засипао минама с друге обале 
положаје бораца који су се припремали за десант, жртава није било. 

Напокон, тог истог дана, штаб Прве армије издао је заповест за 
пробој Сремског фронта, према којој је напад Северне оперативне групе 
дивизија требало да почне прекосутра, 12. априла, у 4,45 часова, ар-
тиљеријском припремом, потом да уследи налет авијације, да 
инжињеријске јединице отворе пролазе кроз минска поља на предњем 
делу непријатељске одбране и, коначно, тачно у пет часова, да крене на 
јуриш пешадија са тенковима. Две бригаде, међутим, на два супротна 
краја фронта, морале су да пређу у напад пре свих осталих јединица -
Пета бригада 21. српске дивизије преко Дунава, између Опаттовца и 
Сотина, и Осма бригада 22. српске дивизије преко Босута, између 
Липовца и Батроваца. 

Ево, уосталом, како је гласио део армијске наредбе који се односио 
на 22. дивизију: "У нођи 11/12. априла врши форсирање р. Босут 2 км 
источно од Липовца, гдје пребацује главнину снага и 12. априла изјутра 
главнином снага врши напад на непријатеља у селу Апшевци и 
Подграђе, у коме обавезно заузима мост на р. Босут у циљу даљег 
дејства према с. Нијемци, мањим снагама напада неријатељске 
положаје на лијевом крилу 42. дивизије, изолује непријатељске снаге 
у с. Липовац и ликвидира их фронтално и од правца Апшевци. Ове 
операције Дивизија завршава 12. и нођу 12/13. априла. 13. априла 
Дивизија врши даље наступање правцем: Нијемци - Комлетинци и у 
току 13. априла ликвидира непријатељске снаге у овим селима, 
обезбеђујуђи се од правца с. Оток. У ноћи 13/14. априла Дивизија се 
припрема за напад на непријатељске снаге у с. Оток - Привлака са 
општмм дејством према с. Роковци. Зона ширења: десно - лијева зона 42. 
дивизије, а лијево - Босутске шуме".419 



У допуни те заповести, сутрадан (11. априла), 22. Д И В И З И Ј И ЈЕ ЈОШ 

наређено "да нађе могућности пребацивања лаких јединица кроз 
Босутску шуму, како би с леђа напала непријатељске снаге на сектору 
Подграђе - Нијемци".420 Али, већ тог дана, и штаб 22. дивизије издао је 
одговарајућа наређења својим јединицама, одређујући, при том, за 
најтежи задатак - ноћни десант преко Босута - Осму бригаду. Ојачана 
Трећим батаљоном Дванаесте бригаде и Дисциплинским батаљоном 
дивизије, она је у ноћи која је долазила, један сат пре поноћи (дакле, 
скоро шест сати пре почетка општег напада), требало да се код Батрова-
ца отисне преко реке ка њеној другој обали; најкасније до четири часа 
после поноћи (још увек сат пре одлучујућег јуриша за пробој Сремског 
фронта) успостави тамо мостобран; а затим да, пред зору, пробије 
напријатељску линију одбране "са циљем да се у налету овлада Апшев-
цима" и продужи у правцу Подграђа, Нијемаца, Комлетинаца и Отока. 
Десета бригада је добила задатак да насилно пређе Спачву на окуци 
реке западно од Липовца, код манастира Свети Лука, да настави 
продирање кроз шуму Нарача и савлада непријатељско упориште у 
Подграђу; а Дванаеста да нападне Липовац и после његовог заузимања 
пређе на леву обалу Босута, наступајући даље као дивизијска резерва. 
На крају наредбе, као "општа напомена" свим јединицама, стајало је: 
"ове операције у склопу наше Армије имају велику политичку и 
војничку важност, морају потпуно и на време успети. Сви руководиоци 
имају се заложити до крајњих граница за хитро и тачно извођење 
плана. Не може и не сме бити никаквих препрека на путу пуног 
извршења задатака. Јединице водити најенергичније, упорно, смело и 
одлучно".421 

Истог часа, наравно, чим је примио дивизијску наредбу (а она је 
написана у 15,50 часова), штаб Осме српске бригаде почео је да пише 
заповест за своје (и привремено јој потчињене) јединице. 

Првом батаљону је наређено да до 22 часа мора бити у рововима 
западно од цркве у Батровцима, те "у првом моменту ускочити у чамце 
и без обзира на непријатељску ватру прећи преко реке, напасти 
непријатеља и овладати са његовим положајима". Након успостав-
љања мостобрана, батаљон ће га проширити у правцу кота 83 и 84, 
настојећи да искористи постојеће ровове и природне заклоне, како не 
би био изложен непријатељској артиљеријској ватри и претрпео 
непотребне губитке. Пре сванућа, у четири сата, мора се кренути даље, 
према Апшевцима, и после његовогзаузимањапродужити каПодграђу, 
420.Исто, док. 51, стр. 264. 
421.Исто, док. 58, стр. 299-300. 



"где садејствовати са једииицама 10. бригаде у циљу ликвидације ис-
тога". 

Други батаљон је, такође, до 22 часа морао да се прикупи код цркве 
у Батровцима, али северно од ње, и буде спреман да се пребаци преко 
реке десно од коте 84, тј. између Првог батаљона и јединица 42. 
дивизије, која ће нападати Градину. Служећи као деснокрилна 
побочница своје бригаде, батаљон ће кад освоји ровове код Селишта, 
продужити наступање према Подграђу и тамо са Десетом бригадом, као 
што је то назначено и Првом батаљону, садејствовати "у циљу лик-
видације истог". 

Трећи батаљон је за то време, док се прва два пребацују преко 
Босута,имао да се размести у најближим куђама до реке, "при томе 
бирајући најјаче и најтврђе куће како не би непријатељска артиљерија 
нанела беспотребне губитке", а кад се мостобран учврсти - прешао би 
реку на простору између Првог и Другог батаљона, овладао 
непријатељским рововима и, преко Апшевца, стигао до Подграђа. 

Између Првог и Другог батаљона предвиђено је и дејство Чете 
аутоматичара Осме бригаде. 

Трећем батаљону Дванаесте бригаде, пак, дато је најпре да пређе 
реку на сектору Првог батаљона Осме бригаде и у четним колонама, 
усиљеним маршем, крећући се левом обалом Босута, учествује у 
заузимању Апшеваца, а потом "у задатак вашем батаљону поставља се 
да енергично нападнете са северне стране с. Липовац у циљу коор-
динације борбе са јединицама ваше бригаде". После тога, батаљон би се 
вратио у састав своје бригаде. 

Најзад, Дисциплински батаљон дивизије, придодат за предстојећи 
пробој Сремског фронта Осмој бригади, стављен је под команду њеног 
Трећег батаљона, "који ће га употребити за бацање бомби у ровове и 
код наступања у првом стрељачком строју". 

Знак за почетак јуриша на непријатељске ровове биле су две беле 
ракете у правцу непријатеља; за обележавање предњих линија и за 
садејство са авијацијом - серија од три до пет зелених ракета, такође, у 
правцу непријатеља; и за прекид ватре - две црвене ракете увис. 

На крају, штаб бригаде је сматрао за потребно да скрене пажњу - с 
обзиром на то да се "врши генерални напад на целом фронту" - да ће 
успех бити већи "уколико се све јединице ангажују што јаче" и да ни у 
ком случају "не сме у борби да број избачених другова из строја 
поколеба морал и тиме ослаби борбеност", па да се због тога "задатак 
не би у потпуности извршио".422 

422.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 21/4. 



Да ли је то зиачило да је штаб бригаде, свестан изузетности 
задатака који је стајао пред свим борцима и старешинама, "предосећао" 
драматичне тренутке што су наилазили? 

Далеко је зора 

Иако је тежина задатка изискивала посебне напоре већ у приступу 
његовом остваривању, за неке велике припреме, нажалост, није било 
времена. Једва да је остало неколико сати до почетка напада и они су 
искоришћени да се (претежно на карти) договоре и усагласе многе 
појединости и отклоне све недоумице око предстојећих дејстава. 
Отежавајућа околност је била и та што се нису најбоље познавали 
непријатељски положаји с друге стране Босута, јер су минулих ноћи 
пропали покушаји извиђачких група да се домогну супротне обале. 
Али, зато је примећена нешто живља активност код непријатеља на 
учвршћивању, преправљању и доградњи фортификацијских објеката и 
ватреног система, што је упућивало на закључак да се и он (а реч је о 
деловима 1230. пешадијског пука, јачине око два батаљона, који су се 
налазили насупрот Осмој бригади) убрзано припремао за одсудне 
окршаје. Све је то наговештавало да се - упркос настојањима да се 
припремана акција сачува у највећој тајности - неће постићи никакво 
изненађење, те да се тамо, на другој обали реке, могу (и морају) 
очекивати само изузетно тешке и неизвесне борбе. 

У предвиђено време, сат пре почетка десанта, команда бригаде и 
јединица одређене да наступају у првом борбеном ешелону, налазиле 
су се у рововима код цркве у Батровцима. Радило се на послењим 
проверама свега договореног. Борци су се преслишавали у познавању 
борбених знакова, којису задан што је био на измаку (11. април) били: 
"Борба - Победа"; са сутрашњи дан (12. април): "Срем - Србија"; а за 
наредни (13. април): "Зора - Загреб". 

Тачно у 23 часа, спуштањем пет понтона и десет чамаца у воду, 
започео је десант Осме бригаде преко Босута. Најпре су се укрцали 
припадници Првог вода Прве чете Првог батаљона и једног вода Чете 
аутоматичара. Али, тек што су прешли половину реке, која је ту широка 
окобО метара, непријатељ је открио њихово присуство и осуо паљбу из 
свих расположивих оруђа и оружја. Био је то, уједно, знак за 
митраљесце и минобацачлије Осме бригаде да унакрсном ватром из 
ровова у Батровцима подрже десантни талас, који се успешно докопао 
супротне обале и, савлађујући њене стрме и блатњаве прилазе, упао у 
прве непријатељске ровове. 



"Тешко је описати каква је то била ураганска ватра наших 
митраљеза", сећа се помоћник комесара Митраљеске чете Трећег 
батаљона Ђорђе Манасијевић. "Ни једног тренутка није било прекида, 
а сама река је практично била сва осветљена".423 

Први који су се искрцали на другу обалу Босута били су аутомат-
ичари. Они су бомбама разорили немачке бункере уз саму реку и на 
јуриш кренули да освајају стопу по стопу утврђеног и добро брањеног 
земљишта, ширећи се у правцу одређених кота (83 и 84). Њихов коман-
дир Александар Антић Прма, јуришајући на челу својих бораца, пао је 
као прва жртва у десанту Осме бригаде. Неколико бораца било је 
рањено. 

Раме уз раме са аутоматичарима, кретао се Први вод Прве чете, а 
одмах за њим долазили су Други и Трећи вод, тако да је ускоро цела чета 
(командир Јоца Арсић, политички комесар Стојиљко Златковић, 
помоћник комесара Аритон Качаревић) била на левој обали Босута, 
омогућивши Другој (командир Дончо Настасијевић, политички 
комесар Влада Митић, помоћник комесара Радојко Богатиновић) и 
Трећој чети (командир Таса Додић, политички комесар Јован Ристић 
Тотош, помоћник комесара Миодраг Анђелковиђ Гуне) да се без 
губитака пребаце преко реке и учврсте на мостобрану. Тиме је Први 
батаљон, у незадрживом налету, успео да потисне непријатеља са обале 
(шест намчких војника се удавило у Босуту, 22 су убијена, а пет је 
заробљено), и запоседне први ред његових ровова. 

Али "драма на уском мостобрану"424 тек је улазила у заплет. 
Средивши своје редове, непријатељ покушава да заустави (или бар 

успори) напредовање првог ешелона Осме бригаде. Преко реке се тада 
пребацио и Други батаљон, који је у први мах осујетио сва настојања 
Немаца да спрече ширење мостобрана. Наступајући из окуке Босута 
према северу и севрозападу, Други батаљон је убрзо стигао надомак 
шуме Драгановице, стварајући, у исто време, услове Првом батаљону 
да настави продор ка пошумљеним пределима Дубовице. Изгледало је 
да више ништа не може и неће зауставити снажан притисак Осме 
бригаде на лево крило "Нибелуншке линије". 

Мало-помало, међутим, непријатељска артиљерија из рејона 
Илинаца и Јагме успела је да "пронађе" положаје нападача. Њихови 
редови почели су да се повијају, ломе и кидају, поготово што нису има-
423.Ђорђе Мансијевић, 8. српска ударна бригада форсира реку Босут, у нав. делу 
Сурдулица у НОБ, књ.1, стр. 403. 
424.Милорад Гончин, У рововима Сремског фронта, Војноиздавачки и новински 
центар, Београд, 1988, стр. 405. 



ди чиме да узврате иа убитачна топовска зрна. Команда бригаде, 
немајући више шта да чека, убацује "у ватру" свој Трећи батаљон и 
Трећи батаљон Дванаесте бригаде, као и Дисциплински батаљон 
дивизије, премешта на леву обалу Босута Митраљеску и Минобацачку 
чету Првог батаљона (командир прве Милан Марковић, командир 
друге Тодор Стојановић), а потом се њен оперативни део и сам пребацио 
на мостобран. 

Нашавши се пред другом линијом немачких ровова, на брисаном 
простору, батаљони су заустављени у наступању и били приморани да 
се на брзину укопају. "Положаји су по неколико пута прелазили из 
руку у руке", сећају се учесници драматичних збивања која су 
претходила пробоју Сремског фронрта.425 У тим тренуцима нису били 
ретки подвизи поједних бораца, што је доприносило да се и најтеже 
ситуације, кад је изгледало да горе бити не може, успешно преброде. 
Један такав подвиг свога саборца Стоице Новковића, из села Бацијевца 
код Сурдулице, описао је Милоје Павловић, командир одељења против-
тенковских пушака у Противтенковском воду Првог батаљона: "Из 
једног немачког бункера пушкомитраљез је стално тукао и онемогућа-
вао извршење било каквог задатка у нападу. Један борац из 2. чете 1. 
батаљона, у току јуриша, успео је дасе приближи том бункеру, заобиђе 
га и скочи у ров, а затим уђе у бункер. Успео је да убије немачког 
војника који је био у бункеру и одузме му ЗОРКУ. Тим истим 
пушкомитраљезом, из истог бункера, отворио је ватру на немачке вој-
нике који су се још налазили у рововима".426 

Или (пише бригадни лист "Препород" у првом броју): "Рика топова 
мешала се са јауцима рањеника, језивим фијуцима мина и граната, 
митраљеским рафалима. А једна од светлих тачака у том паклу био је 
Дуле. Час га видиш баца бомбе, час ... огорчен од мржње сипа рафал за 
рафалом. И онда, када је ускочио у ровове... стигла га је смрт. Изненада. 
Неочекивано. Није ни јаукнуо ... Тече Босут и даље".427 

Или (у истом броју истог листа): "Борба. Тешка. Славна. Чета 
полако, кроз грање што срља у нос и очи, напредује. И сваки се осећа 
нераздвојним делом ове велике заједнице што је зову чета. Свако врши 
своју дужност. Тако иза нас, на пет-шест метара, на средини чете, иде и 
425.Ђ.Манасијевић, 8. бригада форсира Босут, стр. 403. 
426.Милоје Павловић, Мој друг је отео ЗОРКУ, у нав. делу Сурдулица уНОБ, књ. 
1, стр. 402. 
427.Божидар Николић, Душко - I ађутант, лист "Препород", бр. 1, јун 1945 
(примерак у Цеитру за војнонаучну документацију и информације, инв. бр. 
550/287). 



Бора Гледа и његовом оку ие измиче ниједан рањеник, ниједан јаук... 
И дивио сам се том човеку који је вршио најтежу дужност за време 
најтеже борбе. И јесте била најтежа. Без заклона, под страшном 
непрекидном ватром, превијати. Ту у првој борбеној линији. А када 
није имао посла, тукао би шмајсером. Није се пазио. И погоди га. Из-
ненада... Тако је пао Бора, санитетски инструктор 2. чете".428 

Надмоћ непријатеља у артиљерији долазила је све више до 
изражаја. Хаубице су просто "преоравале" отворен и раван простор 
поред Босута, наносећи све веће губитке слабо заклоњеним 
нападачима. Ноћ је била на измаку, али "светлост зоре, 12. априла, била 
је помућена минобацачком и артиљеријском ватром и експлозијама 
ручних бомби".429 

Шта ли ће донети нови дан? 

Ако постоји пакао 

Крећући се тешко проходним мочварама, западно од Липовца, 
Десета српска бригада је, пред зору, стигла надомак Спачве, а насилан 
прелазак реке започела у три сата 12. априла, дакле читава четири часа 
пошто се први десантни талас Осме бригаде отиснуо у - неизвесност. 
Савлађујући отпорне тачке непријатеља на левој обали Спачве (845. 
немачко-арапски батаљон), Десета бригада је успорено напредовала у 
дубини шуме Нарача и, у току преподнева, избила на Босут и Крек-
манов стан (кота 77). 

Дванаеста српска бригада је још касније започела своја дејства 
(изузимајући батаљон који је био придодат Осмој бригади). Чекајући 
да дође време напада за све јединице Прве југословенске армије, она је 
(без једног батаљона) у пет сати 12. априла напала непријатељско 
упориште у Липовцу (842. севернокавкаски батаљон), али ни после 
четорочасовне жестоке борбе није успела да га освоји. Први њени 
делови ушли су у Липовац сат пре него што је куцнуло подне, а село је 
сасвим ослобођено два сата доцније. 

Најближи сусед 22. српске дивизије, 42. македонска дивизија, 
такође, имала је да крене у напад кад и остале јединице Прве армије, 
наносећи главни удар непријатељу на свом десном крилу. Шеснаестој 
428.Александар Анђелковић, Санитетски инструктор II чете Бора, лист 
"Препород", бр. 1, јун 1945. 



македонској бригади, пак, која се налазила на левом крилу своје 
дивизије, поред Осме српске бригаде, стављено је у задатак да напада 
на помоћном правцу и само везује снаге непријатеља (делови 1230. 
пешадијског пука). Њеном Трећем батаљону, који је био најближи 
Осмој бригади, наређено је да(без једне чете и једног митраљеског вода, 
који су остављени у рејону Градине) наступа у правцу Селишта и ту се 
развије према југу, као бочно осигурање своје бригаде, све док јединице 
22. дивизије не дођу у висину батаљона, који би тада продужио правцем 
Селиште - Јагма - Ферковићев стан, те избио на линију Нијемци -
Језерац. 

Ни једна, ни друга, ни трећа јединица из најближе околине Осме 
српске бригаде није, дакле, у прво време, непосредно угрожавала 
непријатељске снаге пред мостобраном на левој обали Босута. У таквој 
ситуацији, процењујући да, управо, са тог мостобрана долази највећа 
опасност за стабилност јужног крила Сремског фронта (како за 41. 
тврђавску, тако и за 22. гренадирску дивизију), немачко командовање 
доноси одлуку да тамо упути резервне трупе и, уз снажну подршку 
артиљерије, уклони што пре десантне снаге које су одатле претиле. 
Стога је 1230. немачки пук најпре, "активирао" своју резерву, а онда је 
из Доњег Новог Села покренута и дивизијска резерва, те су све распо-
ложиве снаге непријатеља, подржане главнином дивизијске ар-
тиљерије, кренуле у одлучан противнапад на положаје Осме бригаде. 

У пет сати ујутро (12. априла), кад је дуж целе немачке утврђене 
зоне у Срему започео општи напад јединица Северне оперативне групе 
дивизије, за Осму српску бригаду наступили су критични тренуци. У 
првом налету непријатељ је успео да потисне њене батаљоне до 
претходне линије ровова, једном већ заузете и напуштене. Не чекајући 
дуго, борци Осме бригаде се подижу из ровова и, уз велике напоре, али 
и жртве, враћају на раније достигнуте положаје. 

Два сата касније, Немци предузимају нови противнапад, али 
митраљеском и минобацачком ватром бивају заустављени на от-
вореном простору између ровова Развила се борба прса у прса, у којој 
борци Осме бригаде успевају да одбију и други јуриш непријатеља. 

У осам часова, канонада непријатељске артиљерије најавцила је 
нова и још тежа искушења за веђ проређене редове Осме бригаде. У 
потрази за заклоном, борци су ускакали у кратере настале експлозијом 
граната, које су правиле све већу пустош. Као да се ноћ вратила на леву 
обалу Босуту. "Снажна непријатељска артиљеријска ватра стварала је 
430.Бора Митровски, Петнаести (македонски) ударни корпус НОВЈ, Војноиз-
давачки завод, Београд, 1983, стр. 394. 



на простору мостобрана густе димне завесе, од којих се ништа није 
видело. Ако пакао постоји, требало га је овде потражити. Сви чланови 
штаба Првог батаљона били су рањени", сећа се командант тог 
батаљона Јордан Петковић Фиља.431 

Лево од Првог батаљона налазио се Трећи батаљон Дванаесте 
бригаде, а десно Трећи батаљон Осме бригаде, до њега Дисциплински 
батаљон дивизије, па Други батаљон, који је једним крајем допирао до 
Шеснаесте македонске бригаде. У таквом борбеном распореду 
батаљони су са стрепњом очекивали нови удар непријатеља, 
приковани за земљу изровану гранатама и натопљену крвљу све већег 
броја погинулих и рањених бораца. И, док су непријатељу пристизала 
појачања, десетковане јединице на мостобрану су знале да им нема 
друге него да се ослоне на своје снаге, ма колико ситуација била тешка 
и, на тренутке, чинила се безизлазна. "На овај мостобран непријатељ је 
одмах добио појачање", јавља штаб 22. дивизије штабу Прве армије, 
додајући да је, већ око осам часова, непријатељ успео дасузи мостобран, 
"код војника настала је паника, коју смо решавали на тај начин што су 
се старешине истицале и одржале ред".432 

А, онда, после артиљеријске и минобацачке припреме, уследио је 
јуриш немачке пешадије, трећи и најжешћи од јутрос. Крајњим 
напором је и он одбијен, непријатељ је враћен у ровове, а пред једним 
бункером пао је, пресечен рафалом, командант Дисциплинског 
батаљона Димитрије Стојановић Миџа, радник из Врања, донедавно 
борац и руководилац у Осмој српској бригади. Занимљиво је да је његов 
лик ушао и у један литерарни запис из рата, на начин који га умногоме 
не одваја од стварности: "Миџа је био невероватно харабар момак... Тог 
јутра на Миџиној страни пуцало је као у паклу... Погинуо је као херој 
водећи своје другове на утврђени немачки бункер ,.."433 

Проређени стројеви Осме бригаде, међутим, нису могли још дуго 
издржати против непријатеља с неупоредиво јачом ватреном моћи. 
Пред његовим четвртим налетом, који је по јачини употребљених 
снага и усредсређености ватре превазишао све претходне, бригада је 
стала да узмиче према Босуту. Више се није радило о опстанку на 
мостобрану, који се свео на узан појас земљишта уз саму реку, веђ о 
спасавању огромног броја рањеника, чија је даља судбина била у 
рукама њихових другова. "Извлачећи ове рањенике, добар део снага 
431.МиодрагПешић, Успела ратна варка, "Политика", 11.У 1975, стр. 12. 
432.Војни архив, кут. 185, бр. рег. 27-1/2. 
433.Мирољуб Вуле Алексић, Црвена петокрака, Четврти јул, Београд, 1978, стр. 112. 
и 123. 



бригаде морао је иапустити положаЈ, те је тако наша снага на мос-
тобрану опала", стајало је у већ споменутом извештају штаба 22. 
дивизије штабу Прве армије434; као што је, затим, у својој релацији о 
борбама на Сремском фронту, и Штаб Прве армије - на месту 
посвећеном Осмој српској бригади - нагласио да је "у току ових борби", 
бригада претрпела "велике губитке у мртвим и рањеним".435 

У таквој, више него критичној ситуацији, команда Осме бригаде 
уводи у борбу све расположиво људство, изузев дела санитетског 
кадра, који је збрињавао рањенике; а команда 22. дивизије, немајући 
никаквих других снага у резерви, упућује на обалу Босута свој Батаљон 
за везу да прихвати рањенике и пренесе их до болнице у Моровићу. У 
исто време, дати су му задаци да организује превоз и дотур муниције 
на најугроженије положаје, као и то да - уколико устреба (а брзо се 
показало да је и те како требало) - својим оружјем штити пребацивање 
рањеника преко реке. 

Ипак, повлачење са мостобрана 

Тако се, у преподневним сатима 12. априла 1945, у време кад је 
Сремски фронт на главном правцу удара Прве југословенске армије 
увелико био пробијен, развила на Босуту (буквално и на реци, јер је 
непријатељ усмерио своју артиљеријску и минобацачку ватру на 
пловила која су превозила рањенике и борце с једне на другу обалу) 
беспоштедна борба, у којој је Осма бригада успела да главнину својих 
снага, са свим рањеницима, пребаци у Батровце, остављајући на мос-
тобрану Чету аутоматичара и митраљеска гнезда, како би се 
онемогућио непријатељ да избије на саму обалу реке. 

На левој обали Босута остали су и делови Трећег батаљона 
Дванаесте српске бригаде. Према неким изворима, они "од штаба 8. 
бригаде нису били обавештени о њеном повлачењу на другу обалу", па 
су на мостобрану били све до 14 часова, истога дана, када су се у 
Липовцу вратили у састав своје јединице.436 У операцијском дневнику 
штаба Првог батаљона Осме бригаде, пак, могу се наћи и следећи 
редови о садејству тог батаљона са деловима Дванаесте бригаде: "Услед 
грешке 12. бригаде, која се налазила на нашем левом крилу, а која је 
пустила да непријатељ, кроз јако организован и утврђен положај, заби-
434.Војни архив, кут. 185, бр. рег. 27-1/2. 
435 .Исто, кут. 257, бр. рег. 2-14/1. 
436.Д.Мирчетић, нав. дело, стр. 319. 



је клин између распореда 12. бригаде и нашег, и тиме угрози наш бок, 
били смо принуђени да извршимо постепено пребацивање батаљона до 
првобитно заузетих положаја. Ово смо учинили због тога што смо 
добили ватру у леви бок и што смо приметили да се јединице 12. 
бригаде у нереду повлаче са положаја, тако да је било случајева 
пливања преко реке, у нестрпљењу да се сачека превоз понтонима".437 

Једно је у сваком случају неспорно: кад је већ дошло до тога да се 
Осма бригада повуче на десну обалу Босута, то је морало имати утицаја 
на оба њена суседа - како на левом крилу, где су достигнути положаји 
Првог и Другог батаљона Дванаесте бригаде код Липовца били "опасно 
угрожени", тако и надесном крилу, на"угроженом сектору" Шеснаесте 
македонске бригаде, чије је даље напредовање било заустављено.438 

Постепено јењавање ватре с непријатељске стране, што је дан више 
одмицао, био је поузадани знак да се ситуација на другим деловима 
фронта убрзано мења. "Пошто није било на располагању никаквих 
резерви ни код неке друге команде, 41. дивизија се од 13 часова почела 
да повлачи на припремљене положаје на источној ивици Винковаца и 
јужно од тог града", пише начелник штаба Групе армија "Е" Ерих Шмит 
Рихберг у својој књизи "Крај на Балкану".439 До краја тог дана, јединице 
Прве пролетерске дивизије продрле су више од 30 километара у дубину 
одбране немчког 34. армијског корпуса и тиме испуниле задатак који 
је био предвиђен и за сутрашњи дан. Стога је, исте вечери, штаб Прве 
југословенске армије могао да изда нову заповест за 13. април, у којој 
је, између осталог, 22. српској дивизији речено да "треба користити 
пробој фронта на левом крилу и убациваће снаге преко Босута на 
најбољем и најефикаснијем правцу".440 

У зору, 13. априла, Осма бригада је поново на Босуту. Прешавши 
реку кодБатроваца, наступалаје правцем Апшевци - Подграђе - Нијемци 
- Комлетинци, без додира са непријатељем, али не и без жртава. Од 
нагазне мине на путу погинуо је један борац, а један је лакше рањен -
били су то последњи страдалници бригаде на Сремском фронту. 

Тачан број погинулих и рањених бораца на Босуту, тој својеврсној 
голготи кроз коју је прошла Осма српска бригада, тешко да ће икада 
бити докраја изведен. Према првим извештајима са бојног поља, који 
су унети у операцијске дневнике штабова Осме бригаде (посебно њеног 
Првог батаљона) и 22. дивизије, 18 руководилаца и 49 бораац бригаде је 
погинуло, 105 руководилаца и 279 борацаје рањено и десет борацаје 
АЗЛ.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 2-31/5. 
438.Д.Мирчетић, нав. дело, стр.319; Б.Митровски, нав. дело, стр. 395. 
439.Љ.Пајовић, ДУзелац, М.Џелебџић, нав. дело, стр. 401. 



нестало (од чегаје само из Прпог батаљона био 21 погинуо, 136рањених 
и један нестао).441 Доцнијим истраживањима, разуме се, ти су се подаци 
стално допуњавали, те се дошло до бројке (која, такође, није коначна) 
од 211 погинулих бораца и руководилаца Осме бригаде на Сремском 
фронту, чија су имена уписана на спомен-обележју "Сремски фронт", 
док се број рањених попео на око 400. 

Исто би се могло рећи и за укупне губитке 22. српске дивизије 
приликом пробоја Сремског фронта. Штабу Прве армије и Главном 
штабу Србије јављено је, 14. априла 1945, у извештају за који се каже да 
ће бити кратак и непотпун "због наглости и неприкупљених података", 
да је 150 бораца и руководилаца дивизије погинуло и још 20 подлегло 
ранама у болници, а да су 643 борца и руководиоца рањена и то око 200 
теже. Дивизија је, при том, изгубила четири тешка митраљеза "мак-
сим", десет пушкомитраљеза "шарац", 25 аутомата и 30 пушака. 
Непријатељу су нанети губици од 320 убијених и 250 заробљених вој-
ника и официра; број рањених није установљен, али је према сведочењу 
заробљеника био, такође, велики; док се плен, углавном, састојао од 
лаког оружја, експлозива и ратне опреме, без икаквог оруђа и 

447 моторизациЈе. 
Касније су, дабоме, и те бројке умногоме измењене. Тако је за 

Десету српску бригаду утврђено да је имала 70 погинулих и 143 рањена 
борца и руководиоца, а Дванаеста српска (са батаљоном који је био 
придодат Осмој бригади) 146 погинулих и 68 рањених. Најближи сусед 
Осме бригаде на супротном крилу, Шеснаеста македонска бригада, 
имала је 52 погинула и 111 рањених бораца и руководилаца.443 

У дводневним борбама за пробој Сремског фронта Северна 
оперативна група дивизија претрпела је губитке од 606 погинулих и 
2200 рањених бораца и старешина, а непријатељ 5177 убијених и 2044 
рањених војника и официра. Целокупни губици Прве југословенске 
армије, у раздобљу одЗ. до 13. априла, износили су 1713 погинулих, 5948 
рањених и53 нестала борца, докје непријатељ у исто време имао 13.003 
убијена, 5468 заробљених и више хиљада рањених војника.444 

Свакако да велики обострани губици, сами по себи, говоре о жес-
тини борби које су се водиле у последњим данима Сремског фронта, а 
441 Зојниархив, кут. 1053, бр. рег. 3/5 и 2-32/5; кут. 185, бр. рег 35-5/2. 
442.Исто, кут. 185, бр. рег. 27-1/2. 
443.Р.Тимотијевић, 10. бригада, стр. 447; Д.Мирчетић, нав. дело, стр. 329; 
Б-Митровски, нав. дело, стр. 396; Драгољуб Тмушић, Сремски фронт, Дневник, 
Нови Сад, 1987, стр. 145-146. и 158. 
444.М.Гончин, нав. дело, стр. 410 и 448. 



особито за време његовог пробоја. Оии су и својеврсни показатељи 
значаја који је, и једна и друга страна, придавала том фронту. Први пут, 
наиме, на југословенском ратишту су извођена крупна војна дејства у 
којима је преовлађивао фронтални облик борбе, што је, несумњиво, 
чинило стратегијску особеност употребе свих снага на простору обух-
вађеном тим дејствима. При томе, завршни фронтални удар био је само 
један од елемената сложеног маневра, чију је другу компоненту 
представљао обухват са крила ради одсецања и уништења немачких 
снага у сремској утврђеној зони. Премда се то није у потпуности пос-
тигло, треба знати, како то примећује начелник штаба Прве југос-
ловенске армије Милутин Морача, да је извођење двоструког обухват-
ног маневра у склопу насилних прелазака река "својеврсни феномен 
операција" у Другом светском рату. Уз то, према његовим речима, 
"десант 22. дивизије на лијевом крилу, преко р. Босута, није успио због 
њеног слабог искуства за ову врсту акције, а и због тога што је штаб 
дивизије развукао дивизију на широк фронт напада"; али је дивизија, 
зато, као што ће исти високи војни руководилац рећи једном другом 
приликом, "привукла на себе снаге непријатеља на том одсјеку 
сријемске утврђене зоне".445 

Првомајска парада 

Преко Отока, Привлаке и Роковаца, све јединице 22. ударне 
дивизије стигле су, 14. априла, у Винковце, које су дан раније ос-
лободиле 21. српска и 48. македонска дивизија. Осма бригада је добила 
размештај у северном делу града, између тадашње Павелићеве и 
Кватерникове улице; Десета у рејону Качићеве, а Дванаеста у Хит-
лоровој и Павелићевој улици.46 Према нарђењу штаба Прве армије, од 
претходног дана, оне ће се у граду на Босуту "налазити као армијска 
резерва и вршиће гарнизонску службу, као и прикупљање ратног 
плена".447 

Већ сутрадан (15. априла), претресајући поверени јој део града и 
шуме према Мирковцима, Осма бригада је ухватила 23 Немца и три 
усташе, а наредног дана (16. априла) - још два немачка војника 
преобучена у цивилна одела. Једна чета Другог батаљона "позајмљена" 
је команди места за обезбеђење града. 
445.ММорача, нав. дело, стр. 106-107; Милутин Морача, Операције Прве и Трећа 
армије у завршној офанзиви ослобођења Југославије, у зборнику радова са 
научног скупа Завршне операције за ослобођење Југославије, Војноиздавачки и 
новински центар, Београд, 1986, стр. 137. 
446.Војни архив, кут. 252, бр. рег. 9/4. 



Седамнаестог априла извршена је смотра целе бригаде, те попуна 
основних јединица "дефицитарним" кадром, прерасподела оружја и сл. 
Том приликом је расформиран Дисциплински батаљона дивизије, који 
се дотле налазио под командом штаба Трећег батаљона, а његово 
људство распоређено је у стрељачке чете. 

Према наређењу штаба бригаде, Други и Тређи батаљон су, 18. 
априла, упутили по једну чету на "прочишђавање околних шума и 
насељених места од противнародних елемената". Иако нису открили 
такве "елементе" (Други батаљон се кретао у кругу Острово - Тординци 
- Пачетин - Нуштар, а Трећи на потезу Церић - Мартинци - Бршадин), 
наишли су наразличита расположења у појединим селима, па се, тако, 
у извештајима команди чета може наћи да села Тординци и Нуштар 
"нису расположени за нашу борбу", а да је у Пачетину и Острову 
"расоложење народадобро" итд.44в Први батаљон је, зато време, с једном 
четом обезбеђивао електричну централу у Винковцима, с другом излаз 
из града према Сремској Митровици, док су остали делови батаљона (и 
све друге јединице бригаде) изводили стројеву обуку. 

Слично се радило и у току сутрашњег дана (19. априла), с тим што 
је једна чета Другог батаљона обилазила терен у захвату села Церића, 
Мирковаца, Јанковаца и Петроваца, а једна чета Трећег батаљона прос-
торију Иванково - Јармина - Габош - Острово, налазећи успут разне 
делове војничке опреме, али не и трагове који би их одвели до још неког 
заосталог непријатељског војника. 

Највећима у даљој обуци, анализи минулих борби, подели од-
ликовања онима који су се у тим борбама истакли, као и критиковању 
оних што се нису најбоље показали, протекло је неколико следећих 
дана до - наређења за покрет. А, оно је дошло 22. априла, предвече, када 
је штаб бригаде, на основу наређења штаба дивизије, први пут издао 
заповест са назнаком "строго поверљиво: само за штабове батаљона".449 

Одлуком Генралштаба ЈА, наиме, 22. дивизији је наређено да се 
врати у Србију и стави под команду Главног штаба Србије, а једна од 
првих обавеза које су дивизију тамо чекале (с разлогом међу борцима 
схваћена и као својеврсно признање) - била је да учествује на прослави 
Првог маја, међународног празника рада, у главном граду нове Југос-
лавије. Заповешћу штаба Осме српске бригаде, стога, "зацртана" је и 
маршута пре.ма Београду: Винковци - Шид - Сремска Митровица - Рума 
- Стара Пазова. 

На пут се кренуло сутрадан ујутро, у шест часова, у више маршев-
448.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 22/4 и 3/5. 
449.Исто, бр. рег. 23/4. 



ских колоиа, и до вечери стигло у Шид. Комора је исте ноћи наставила 
покрет друмом ка Сремској Митровици и Руми, а пешадија се, тек 
следеће вечери (у 21 час), укрцала у воз и у Стару Пазову дошла рано 
изјутра 25. априла. У току преподнева, после ноћи проведене у Путин-
цима, главнини бригаде придружила се и њена комора. Пре Осме, 
иначе, у Пазови су се већ разместиле Десета и Дванаеста српска 
бригада. 

Чим су се све јединице 22. дивизије нашле у Старој Пазови, почело 
се са стварањем свечаног одреда. Свака бригада добила је у њему места 
за један парадни ешелон, за који је требало да издвоји батаљон одабран-
них бораца (са три чете од по 150 људи и једном "резервном" четом). Они 
су већ истог дана, после подне (тј. 25. априла), пошли за Земун и касно 
увече сместили се у коњичким касарнама у том граду. И док су ти 
борци, наредних дана, неуморно увежбавали парадни марш ("... Свима 
нама чинило се да је увежбавање корака много теже од ма каквог 
јуриша ...")450, остали делови бригаде проводили су време у кантонману, 
бавећи се војностручном обуком, идејно-политичким радом, културно-
просветним делатностима и спортско-рекреативним активностима. 

Пре него што су продефиловали у свечаној првомајској поворци, 
парадни ешелони су имали, чак, две генералне пробе. Једном на 
Бањици у Београду (28. априла), а други пут на Бежанији у Земуну (30. 
априла). Обе су показале да су војници и старешине с великим 
прегалаштвом приступили испуњењу свог првог мирнодопског задат-
ка, не заборављајући ниједног трена да рат није завршен и управо зато 
решени да достојно репрезентују и оне припаднике Југословенске ар-
мије који су у другим крајевима земље још водили одсудне бојеве за 
њено коначно ослобођење. Уз то, на разним састаницима и конферен-
цијама, више пута је истицано "да наш народ на нашој првомајској 
паради у нама мора видети не само ослободиоце, већ и своје заштитнике 
који ће, ако то затреба, поново са оружјем у руци бранити ову нашу 
крвљу стечену слободу".451 

У таковом расположењу дочекан је и 1. мај 1945. године. На 
београдским улицама врило је као у кошници. Свечане колоне кретале 
су се од Ауто-команде каТеразијама. Беспрекорним парадним кораком, 
у новим сивомаслинастим униформама, прошао је и ешелон Осме српс-
ке бригаде испред трибине на којој су били врховни командант, на-
јвиши државни и партијски руководиоци, представници савезничких 
450.Ђорђе Манасијевић, Како сам доживео првомајску параду 1945. године. у нав. 
делу Сурдулица у НОБ, књ. 1, стр. 206. 
451.Исто, стр. 205-206. 



војних мисија и многобројни гости, бурно поздрављен од хиљада 
Београђана. И у тој маси раздраганих људи, која је клицала слободи и 
ослободиоцима, једном од најмлађих бораца из ешелона Осме бригаде 
није промакао наоко ситан детаљ који је, на особен начин, као 
својеврстан контрапункт јарко обојеним тренуцима славља и радости 
због извојеване победе, казивао о њеној другој страни, о мукотрпном 
путу да се до ње дође, о патњама и непреболима са тог пута: "Остађе ми 
у успомени једна постарија жена којаје, не знам зашто, покушавалада 
иде упоредо са нама, а како је била поред мене, лепо сам јој видео сузе 
у очима. Зашто је покушавала да иде упоредо са нама? Да ли је можда 
ималасина који јој се није вратио, а у намаје видела њега, паје уместо 
њега она хтела у строј?"452 

До одговора, вероватно, младић из Осме бригаде никада није 
дошао. 

У исто време, у Старој Пазови, на првомајској прослави 
уприличеној за њене грађане, продефиловала је свечана јединица сас-
тављена од бораца који су се тамо налазили. Тако су сви припадници 
Осме бригаде, на одређени начин, узели учешћа у прослави првог 
празника у слободи. 

А, већ сутрадан, бригада је заједно са осталим јединицама своје 
дивизије морала да се прихвати нових обавеза - заштити ослобођених 
крајева у западној Србији од непријатељских група и формација које су 
се, иако разбијене, криле по шумама и планинама. Према распореду 
штаба 22. дивизије, Осмој бригади је припао сектор за надгледање 
оивичен Колубаром од њеног ушћа у Саву до Лајковца, пругом Љиг -
Горњи Милановац, путем Горњи Милановац - Чачак, Западном 
Моравом до спајања са Јужном Моравом и Великом Моравом до њеног 
ушћа у Дунав.45? Она се, стога, не оклевајући, прикупила у Земуну (још 
у току 2. маја), да би ујутро следећег дана (3. маја) прешла у Београд и 
одатле се пругом уског колосека, преко Умке, Обреновца и Лајковца, 
пребацила до Аранђеловца. Даље је морала пешице, тако да је, тек увече, 
стигла у Тополу, која је одређена за њено пребивалиште. Ту се повезала 
са Командом места, Народном милицијом и органима ОЗНЕ, упознала 
са ситуацијом на терену и направила план даљих активности. 

Штаб бригаде је, у ноћи између 4. и 5. маја, поделио батаљонима 
задатке: Први да оде у рејон села Рогача, на Космају; Други у село 
Рудник, на истоименој планини; Трећи у Крагујевац; сви са истовет-
ним задацима - "свакодневно крстарити са патролама у саставу једне 
452.Исто, стр. 206. 
453.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 2/4. 



десетине у свим правцима од свога смештаја ради испитивања терена 
и прикупљања података непосредно на терену о кретању 
непријатељских група и дезертера". Посебно је напоменуто да 
"приликом биваковања треба бити врло опрезан и избацивати 
предстраже за осигурање бивака"; обавезно "постављати заседе изван 
села, а највише скренути пажњу на забачене путање и стазе"; те 
"приликом чишћења села по могућству пребацити јединице у току 
ноћи и блокирати село конспиративно и у зору приступити 
чишћењу".454 

Међутим, само што су батаљони запосели одређене просторије, 
или су би ли на путу, као и остале јединице 22. дивизије (Десета бригада 
у Бајиној Башти, Рогачици и Љубовији; Дванаеста у покрету из 
Ваљева), стигло је неређење да се врате. Четвртог маја те године, наиме, 
"по указаној службеној потреби", маршал Југославије Јосип Броз Тито 
наредио је "да се одмах формира V армија", у чији састав су ушле: Друга 
пролетерска, 22. и 24. српска, 37. санџачка и 49. и 50. македонска 
дивизија. Истом наредбом, укинути су главни штабови Србије и 
Македоније, који су били дужни да дају потребан кадар и материјална 
средства "за брзо функционисање Штаба армије".455 

За седиште новоосноване армије одређено је Скопље, а најпречи 
задатак јој је био да очисти подручја југоисточне Србије, Космета и 
Македоније од заосталих непријатељских снага и заштити границе на 
југу земље. Што се, пак, тиче 22. ударне дивизије, њој је наређено да што 
пре дође у Битољ и запоседне део граничног сектора на југословенско-
грчкој граници, па је штаб дивизије, веђ 6. маја, издао одговарајуће 
наредбе својим јединицама за покрет. 

Прва је на пут кренула Осма српска бригада. Седмог маја, у шест 
сати ујутро, у Тополи је образован маршевски поредак (Други батаљон 
са штабом бригаде, Трећи, па Први батаљон, Чета аутоматичара, Чета 
противтенковских пушака, остали приштапски делови и позадина), 
којим се, истог дана, стигло у Младеновац. Бригада је овде сачекала 
посебну железничку композицију и њоме наставила путовање ка 
Нишу и Скопљу. 

После подне, 8. маја, борцима је приређен незабораван дочек у 
Врању. И старо и младо изашло је на железничку станицу да, макар и 
на неколико минута, колико се воз ту задржао, поздрави јунаке са 
Сремског фронта. 

Исте нођи, транспорт је прошао Скопље и упутио се даље на југ. 
454.Исто, бр. рег. 25/4. 
455.Исто, кут. 25-А, бр. рег. 37/2. 



На железничкој станици у Велесу, док је композиција прелазила на 
колосек за Прилеп, стигла је вест о капитулацији Трећег рајха, која је 
све борце подигла на ноге и изазвала неописиву радост. Кроз прозоре 
и врата вагона одјекивали су пуцњи славља. 

Али, рат у Европи још није био завршен. Противно одредбама 
безусловне капитулације, немачке снаге у Југославији нису хтеле да 
положе оружје. Наставиле су повлачење ка југословенско-аустријској 
граници, у жељи да се предају Енглезима и Американцима. 

Брзом акцијом јединица Југословенске армије и тај је 
непријаељски план осујећен. Петанестог маја 1945. и последња немачка 
групација на Балкану (све што је остало од Групе армија "Е"), са својим 
командантом на челу, предала се југословенским јединицама. 

Тог последњег ратног дана у Југославији, којим је означен и крај 
рата на европском тлу, Осма српска бригада је већ увелико била у 
Битољу, с једним батаљоном стално истуреним према граници, у селу 
Брод на Црној реци. 

* * * * * * * * * * 

Сложена ситуација око Трста и присуство британских трупа у 
Грчкој налагали су да се предузму одлучне мере ради јачања одбрам-
бене способности земље (поред Пете армије, у мају 1945, приступило се 
и стварању Шесте и Прве тенковске армије). Затегнустост са 
дојучрашњим ратним савезницима попустила је, тек, 9. јуна те године, 
када је у Београду потписан војни споразум са владама САД и Велике 
Британије. 

После тога, Југословенска армија је прешла на мирнодопски 
распоред. 





VIII 
БОРБЕНА ИЗГРАДЊА 

* 

Сремски фроит - то највеће искушење Осме српске бригаде у њена 
434 ратна дана - био је, на веома упечатљив начин, њен завршни испит 
у великој ратној школи, у којој је током минулих ратних дана и месеци 
свака борба била једна лекција, свака операција - тешка испитна 
провера. Упоредо са борбеним дејствима, дакле, текла је све време и 
борбена изградња - како бригаде у целини, тако и њених основних 
јединица, од водова и чета до батаљона. Само у том контексту, а никако 
изван свакодневних обавеза и задатак, може се говорити о војној обуци, 
као некаквој посебној делатности, јер је и она била подређене 
јединственом циљу: оспособљавању бораца и руководилаца за успешно 
вођење борбе у свим условима и у свим могућим (а показало се, често, 
и у немогућим) ситуацијама. 

Илузорно је, стога, расправљати о томе да ли је обуци увек била 
посвећивана довољна пажња, да ли се за њу, док се маршевало и 
крварило, уопште имало времена, кад се зна да је сваки тренутак из 
живота и рада бригаде, у ствари, био и својеврстан вид стицања војних 
знања, вештина и навика, сталног и "неприметног" развијања 
одређених способности и својстава преко потребних за деловање у 
рату. Разуме се, кад су за то постојали повољни услови, у предасима 
између борби, на застанцима и у кантонману, а поготово на ос-
лобођеним територијама и за време гарнизонске службе (у Нишу, 
Рашкој, Винковцима, Старој Пазови, Битољу), та је делатност и те како 
била "приметна", о чему сведоче многи изводи из операцијског днев-
ника штаба Осме српске ударне бригаде. 

Ратна служба и егзерцир 

"У свим јединицама наше бригаде изводио се егзерцир, стражарска 
служба, окретање на месту и у кретању и пушчане радње", стоји у 
операцијском дневнику штаба Осме српске бригаде за 23. октобар 1944. 
године. 



"Јединице наше бригаде радиле су пешадијски егзерцир, стража-
рску службу, теорију гађања и борбену обуку. Није се показао неки 
нарочити успех, јер су борци били већином боси, тако да нису могли 
дуго да издрже егзерцир и ратну службу на терену ..."(30. октобар 1944). 

"У току наведених дана одржан је састанак са штабовима 
батаљона, на којему је одржано предавање о фронталним борбама 
ширих размера у садејству са артиљеријом, тенковима и авијацијом, 
онда читање и оријентација помођу секција (детаљно проучавање, 
пројектовање земљишта на паниру). По батаљонима рађено је следеђе: 
став мирно, на месту вољно са оружјем и без оружја, пушчане радње, о 
десно раме, к нози са разделом и без раздела, прилажење, поздрављање, 
ословљавање старешина, окретање на месту и у кретању, јединачна 
паљба, шта треба борци да раде на команду ЗБОР, основно развијени 
фронт, разбрајање и престројавање по десетинама и водовима, 
наоружање, обука на аутоматском оружју, војничка дисциплина, 
држање бораца у борби и ван борбе, ратна служба. За време извођења 
ове обуке, није се могла детаљно спровести, јер временске прилике 
нису дозвољавале. Код војних руководилаца осећа се недовољна 
теоретска спрема, па и оно искуство с којим располажу врло га тешко 
преносе на борце ..."(1-15. новембар 1944). 

"По јединицама се радило на војно-политичком уздизању бораца 
и руководилаца ..."(23. новембар 1944). 

"Са батаљонима се радило војнички и политички по одређеном 
плану ..."(2-6. децембар 1944). 

"Радило се војнички и политички по предвиђеном плану ..."(2. 
јануар 1945). 

"Све јединице ове бригаде искоришћују сваки моменат на уз-
дизању војно-политичких руководилаца, као и у обуци бораца ..."(28. 
фебруар 1945). 

"Батаљони и делови око штаба бригаде радили су јединачну 
обуку, како је било предвиђено од стране штаба дивизије ..."(21-25. март 
1945). 

"У току овога дана прешло се од јединачне обуке у десетиначну..." 
(26. март 1945). 

"У периоду овог времена све јединице ове бригаде радиле су 
десетиначну обуку, како је било предвиђено распоредом рада од стране 
штаба дивизије ..."(28-30. март 1945). 

"Пре подне радило се са војском војнички и то четна обука ..."(19. 
април 1945). 



"Са деловима који су у Старој Пазови, пре подне изводио се 
војнички рад, а по подне делови су ишли у биоскоп, који је даван за 
војнике. Са четама које се налазе у Земуну, у току целога дана, вршена 
је припрема у погледу парадног марша на егзерциришту које се налази 
изван касарне ..."(27. април 1945). 

"Изводили смо водну обуку, престројавање у месту и у покрету, 
коју су обављали са војском командири чета и водници у присуству 
чланова штабова батаљона и бригаде. Од 9 до 11 часова одржан је 
командирима, водницима, десетарима, члановима штабова, час о реду 
и дисциплини у касарни, о дужностима деж. официра и подофицира од 
чете до бригаде. После подне, овога дана, одржан је политички час..." 
(15. мај 1945).456 

Иако се настојало да војностручна обука и политичко образовање 
буду прихваћени као делови јединсвеног процеса борбеног оспособ-
љавања свих припадника бригаде, што се види из коришћених израза 
(као што су "војно-политичко уздизање" или "војнички и политички 
рад"), могле су се уочити појаве (углавном, већ при крају рата) које су 
доводиле до њиховог раздвајања. "Откуда то долази да поједини војни 
руководиоци не показују интересовање за политички и културни рад, 
а политички не показују за војни?", пита се у уводнику другог броја 
бригадног листа "Препород" њен политички комесар Јован Мило-
шевић Милован, да би, потом, приметио: "Многи другови заборављају 
да је често пута долазило до тога да у некој борби погине комесар, и 
војни руководилац поред своје дужности обавља и његову дужност. 
Или обратно. Погине војни руководилац, и политички комесар мора да 
ради његов посао". 

У истом чланку, стога, политички комесар бригаде дотиче се 
питања међуљудских односа у колективу ("... Код многих наших 
руководилаца нема узајамног помагања, немаразумевања за целокупан 
рад у бригади, нема схватања задатака који нам сада предстоје... Потреб-
но је интересовање за сав рад у бригади и узајмно помагање и 
разумевање за сваки посао. Ако се тако ствари поставе, онда ће се и 
односи поправити и рад ће тећи правилно..."); критике и самокритике 
међу борцима и старешинама ("... Потребна је стална контрола над 
самим собом. Потребно је пазити на сваки гест, на сваки покрет. 
Потребна је самокритичност... Сви грешимо, од највећих па до бораца, 
али исто тако многи од нас знају да се ми кроз критику и самокритику 
поправљамо ..."); као и подизање одговарајућег кадра, ^способног да 
одговори стално нарастајућим обавезама ("... Са приливом све већег 
броја нових бораца у наше редове појавила се потреба за нове кадрове, 
нове руководиоце. Захваљујући храбрости многих бораца, њиховој бор-

А56.Исто, кут. 1053, бр. рег. 2/2, 3/2, 7/2 и 3/5. 



бсној вештини и вештини војних руководилаца, мада онда није било 
никаквог теоријског војног рада, а није га могло бити у оно време, 
другови су примали дужности војних руководилаца и правили чудеса 
са својим јединицама... Исто тако, захваљујући политичком раду међу 
борцима, издизали су се и постављали нови политички руководиоци, 
који су подизали свест новодошлих бораца, упознавали их са дога-
ђајима у свету, издизали себе и издизали нове политичке руководиоце 
и издижу их и данас... Створио се и ствара се нови кадар ...").457 

Све то показује, поред осталог, да се борбеној изградњи у 
јединицама и командама Осме српске бригаде настојало да приђе све-
обухватно, не занемарујуђи при том ниједан од сегмената те сложене 
проблематике; напротив, прихватајући сваки од њих као претпоставку 
развијања таквих односа у колективу који ће бити поуздана залога 
извршавања свих ратних задатака. Човек је, у свему томе, био и остао у 
средишту схватања борбе која ће недвосмислено истаћи борбени морал 
као пресудан у њој ("... Данас наши борци, прекаљени у борбама, под-
носећи најсуровија искушења, добили су нови и чврст однос према 
земљи, према човеку ...")458; човек са свим својим способнистима што су 
га чиниле непобедивим и у најтежим ратним ситуацијама ("... И као за 
чудо почиње песма. Песма и поред свих тешкоћа ...).459 А те његове 
способности, у којима се огледала особеност његове моралне снаге, од 
борбеног расположења до високе свести о циљевима борбе, од поверења 
у сопствене снаге и снаге колектива до спремности на сва могућа 
лишавања и жртве, чиниле су основу борбене изградње припадника 
Осме (Шесте) бригаде, изражавале њихову решеност да одговоре свим 
постављеним задацима. 

У непрестаним борбама, у офанзивама и противофанзивама, у нас-
тупањима и повлачењима, стицала су се многа ратна искуства, ствара-
ла одређена правила понашања бораца у јуришима, на положајима, у 
заседама и рововима, изграђивала заједничка представа о непријатељу, 
издајницима и кукавицама, с једне стране, и о јунацима, херојима и 
доследним борцима за слободу, правду, част и достојанство, с друге. 
Тако је, упоредо са борбеном изградње основних јединица и колектива 
у целини, стасвао и сваки борац бригаде понаособ, усвајајући дубоко у 
457.Јован Милошевић, Нашиуспеси инаша слабост, лист "Препород", бр. 2, год. I, 
стр. 3-5. 
458.Драгољуб Брадић, Новидух наше просвете, бригадни лист "Препород", бр. 1, 
јун 1945. 
459.Дневник Миодрага Кречковића (10. децембар 1944), борца Првог батаљона 
Осме бригаде (власништво аутора дневника). 



себи вредиости као што су јунаштво и непоколебљивост, смелост и 
одумност, истрајност и издржљивост, истинитост и савесност, мржња 
према непријатељу и - љубав према слободи и отацбини (која усред боја 
зна да заискри у чежњи за далеким завичајем: "Наша чета је на левом 
крилу. Развијени смо у сгрелце ... Сунчан је дан, те видимо далека и 
далека брда, нарочито она према Србији ...").460 

Склад речии дела 

"Пред нама је јасан циљ: уништити непријатеља и ослободити 
земљу. Неће дуго потрајати и ми ћемо бити слободни. Пред нама је нов 
живот, лепши и срећнији", стоји у уводнику првог бројацепних новина 
"Напред", гласника Првог батаљона Осме српске бригаде.461 

Увереност дасе ти циљеви могу постићи једино борбом, најчешће 
неравноправном борбом против надмоћнијег непријатеља (бројчано, 
организационо-технички, у наоружању, опреми итд), била је снажно 
извориште борбеног морала, оне неисцрпне снаге бораца што их је 
водила даље, стално, даље и даље ("... Мрак је. Зима је ... Не осећаш да 
газиш својим ногама, као да су туђе и као да идеш сатима и сатима по 
орасима. Сваки корак доноси бол, доноси промене лица, тајни уздах у 
теби ... Ипак даље ...")462, али и онај одлучујући чинилац од којег је 
увелико зависила активност бораца у свакој борбеној ситуацији. 

Разумљиво је, стога, што се у таквој борби није могло остати само 
код војничких обавеза и задатака ("... Већина наших другова мисли да 
је Народноослободилачкој борби био једини циљ уништити непријате-
ља који је одступао из наше земље. Време је да сви знају да то није 
једини задатак, већ да пред нама стоје многи задаци за чије решавање 
треба да прегнемо сви, свим силама и то одмах ...)463; бригада је морала 
имати (и она је то, доиста,имала) и своју незаменљиву улогу у 
придобијању широких народних маса за Народноослободилачки пок-
рет, у развијању дру гарства, солидарности и заједништва ("... Први пут 
сам дубоко осетио како смо сад чврсто везани један с другим ...")464, по-
460.Исто, (14. децембар 1944). 
461Ј1ист "Напред", бр. 1, септембар 1944, издање Културно-просветног одбора 
Првог батаљона Осме српске бригаде, који је и потписан испод уводника (влас-
ништво уредника листаАндре Антанасијевића). 
462.Дневник М.Кречковића (28. новембар 1944). 
463.Д.Брадић, нав. дело у "Препороду". 
464.Дневник М.Кречковића (11. и 12. децембар 1944). 



жр гвовања, самопрегора, високог борбеног морала и, што је било од 
изузетне важности, у неговању традиција и патриотизма ("... По чемер-
ним путевима, голи, боси и гладни, без оружја, по снегу су корачали 
синови напаћеног народа у нове борбе, преко успеха и неуспеха у нове 
победе. Завичај је остао иза нас, завијен у црно, под сенком болног 
растанка. И што смо дубље залазили у Санцак, Босну, Хрватску, наши 
су били радоснији, јер су знали да одлазимо као ударници, као носиоци 
заставе победе. У крвавој борби коју смо водили, наши храбри другови 
су падали, не штедећи своју крв, своје младе животе. А ми смо корачали 
даље ... идући напред, јер смо знали да пут којим смо пошли није ни 
мален, ни кратак и да наше стазе не смеју загрнути снежне мећаве. Тако 
су падали синови Србије за братство и јединство са осталим народима 
Југославије ... И данас спавају они чврсто, спавају вечним сном, као и 
њихови преци по косама Грчке и Албаније. А Осма бригада живи и 
живеће даље, поносна на такве хероје, ударна...").465 

Продирући кроз све поре живота и рада бригаде, питања њене 
борбене изградње неминовно су се сабирала у жижу актиности свих 
снага у колективу, а особито партијске организације, која је у њима 
(тим питањима) налазила основну садржину свога рада. 

У бригади је, иначе, на дан оснивања, било око сто комуниста, 
кандидата за Партију и скојеваца.466 Целокупним партијским радом у 
њој руководио је Бригадни комитет КПЈ, који су сачињавали помоћник 
политичког комесара бригаде, као секретар комитета, те политички 
комесар бригаде, омладински руководилац бригаде (који је био и сек-
ретар скојевске организације) и помоћници политичких комесара 
батаљона. На челу партијске организације батаљона налазио се 
Батаљонски биро КПЈ, којим је по правилу руководио, као секретар, 
помоћник политичког комесара батаљона, а чији су чланови били 
политички комесар батаљона, омладински руководилац батљона (тј. 
секретар СКОЈ-а у батаљону) и помоћници политичких комесара чете. 
Сви комунисти у чети, пак, чинили су партијску ћелију, чији је сек-
ретар био помоћник политичког комесара чете. 

Појачана партијска активност у Шестој јужноморавској бригади, 
нарочито у погледу организационог прилагођавањарешењима која су 
важила за све јединице 22. дивизије, могла је да наступи, разуме се, тек 
465.Драгомир Стефановић, Како се бори8. ударна, бригадни лист "Препород", бр. 
1, јун 1945. 
466.С.Стошић, Ј.Петковић, нав. дело, стр. 83. 



после завршетка Пролећне офанзиве и доласка бригаде у састав 
дивизије. Први извештај Бригадног комитета Покрајинском комитету 
КПЈ за Србију датира од 13. августа 1944, и у њему је наведено да је Осма 
српска бригада имала у јулу и августу, тог лета, 59 чланова КПЈ и 19 
кандидата за партију.467 Те бројке су се у септембру удвостручиле, што 
је свакако последица далекосежних организационих и других промена 
у партијско-политичком раду, па је тада у бригади било 117 комуниста 
и 42 кандидата, а евидентирано је и 140 скојеваца.468 

Тог месеца, са извесним закашњењем, оснива се Дивизијски 
комитет КПЈ у 22. дивизији НОВЈ, али се зато укидају бригадни 
комитети и батаљонски бирои. Број чланова КПЈ и кандидата за Пар-
тију у Осмој српској бригади остаје исти и у следећем мсецу (с тим што 
је десет комуниста лежало рањено у Дивизиској болници, шест је било 
на Првом омладинском конгресу Србије, два су похађали Средњи, а 16 
Кратки политички курс), док се број чланова СКОЈ-а повећао на 151 (од 
чега се осам налазило у болници).464 Још један месец касније, у 
новембру, Осма бригада је имала 147 чланова КПЈ, чији је социјални 
састав био следећи: 81 сељак, 35 радника, 27 ђака и инетелктуалаца и 
четири подофицира бивше Југословенске војске.470 

Веома исцрпан и критички обојен месечни извештај о раду пар-
тијске организације у Осмој српској бригади поднео је њен партијски 
руководилац Миле Банић Црни, 4. новембра 1944, а односио се на 
претходни месец. Бригада је, у то време, имала, како се види из 
извештаја, 23 партијске ћелије, које су бројно биле веома мале: десет их 
је имало по четири комуниста, а 13 по три. Сваки батаљон је имао 
штапску ћелију и пет четних (изузев Првог батаљона, где није било 
ћелије у Другој чети; и Другог батаљона, чија Пратећа чета није имала 
ћелију; али и тамо се очекивало да се то среди, чим се у јединице врате 
полазници партијских течајева). За радне састанке се, пак, наводи да су 
одржавани редовно у Другом и Трећем батаљону, док су Први и 
Четврти стигли да организују само по три таква састанка. На њима се, 
углавном, дискутовало о организационим, идејно-политичким и 
другим проблемима (као што су: "завођење војничког поретка и од-
носа", ред и дисциплина, затим "о правилном прихватању и односу 
према новим друговима, као и друговима који су дошли из редова 
Драже и Недића"), или се прорађивао тзв. директивни материјал. 
467.Архив Србије, фонд ПК КПЈ за Србију, бр. 659. 
468. Исто, бр. 712. 
469.Зборник докумената, том IX, књ. 7, док. 90, стр. 465-466. 
470Лрхив Србије, фонд ПК КПЈ за Србију, бр. 733. 



И, ту сад следи прва озбиљна примедба партијског руководиоца 
бригаде: "Партијност код другова је врло слаба, што се огледа у слабом 
подизању нових чланова, као и у погледу личне изградње и уочавања 
и исправљања грешака, због неактивности кажњено је у овом месецу 6 
другова партијским укором, а један пол. ком. чете је избачен из Партије, 
јер је непажњом убио једног борца". 

Иако се за рад скојевске организације у бригади каже да је 
побољшан ида у свим батаљонима постоје комитети, а у четамаактиви, 
није изостала критика ни на рачун скојеваца: "Руководиоци СКО Ј-а су 
врло млади, тешко се сналазе у својој дужности, особито сада када су 
јединице постале много веће. "Али, помоћник политичког комесара 
бригаде примећује и да се "недовољно пажње од стране Партије ... 
поклања СКОЈ-у"; ипак, "уз бољу помоћ и контролу, тим пре што су 
јединице сређене, мишљења сам да ће СКОЈ кренути напред". 

Посебно је, чини се, оштрица критике најодговорнијег партијског 
радника у бригади била усмерена на војно-политички рад "по једи-
ницама", јер "тај рад ни издалека не задовољава и из разлога што су 
сами нижи руководиоци слабо упознати са стварима, а немогућа је 
свуда стална лична помоћ и контрола од стране чланова штаба 
бригаде". Стога је разумљиво што се у извештају истиче да се нарочита 
пажња поклања уздизању четних и водних старешина, како војних, 
тако и полтичких, и да је један број тих руководећих људи послат на 
војне и политичке течајеве. 

Критике није био поштеђен ни културно-просветни рад у бригади, 
за који је речено да се не осећа "довољно по свим секторима свога 
деловања", да се ради "доста, но, још неповезано и неорагизовано, тако 
да се поједини људи претрпавају, не умејући да запосле друге". За 
разлику од тога, "са народом се радило мало", тврди Миле Банић Црни, 
додајући да је то зато што је бригада била у граду (мисли се на гар-
низонску службу у Нишу), а да су одржане свега две конференције у 
селима око Алексинца.471 

Према свему,изгледа да готово и није било питања из живота и 
рада бригаде која на неки начин нису заокупљала пажњу њене пар-
тијске организације. Све што је доприносило борбеној изградњи и 
морално-политичком јединству колектива, посредно или непосредно, 
улазило је у "сферу интересовања" комуниста. О томе сведочи и подела 
целокупног партијског рада на поједине секторе: политички, војни, 
културно-просветни, омладински, обавештајни, будност и безбедност, 
ред и дисциплина, идеолошка изградња, рад на терену и сл. Теме прора-



ђиване на теоретским састанцима, пак, говоре о једној широј димензији 
партијско-политичког рада у бригади:"Развитак друштва", "Фашизам 
и радничак класа", "Непријатељи народа и њихова повезаност за 
окупатора", "Циљеви ослободилачког рата", "Братство народа Југос-
лавије и балканских народа", "Национално питање", "Сељачко 
пиатње", "Учење о партији", "О кадровима", "Држање пред класним 
непријатељем", "Прво и друго заседање Антифашистичког већа народ-
ног ослобођења Југославије", "Улога КПЈ у НОБ-у", "СКОЈ у суровој 

'школи рата", "Ослободилачки рат и положај нове Југославије" и др. 
Део тих тема, особито актуелније проблематике, обухватао је цео 

састав путем разних облика политичког образовања и васпитања 
(четне, ређе батаљонске конференције, предавања, дискусије, савето-
вања, састанци, рад по кружоцима, индивидуални рад итд.), којима се 
утицало на подизање борбене готовости, учвршћивање морално-
политичког јединства и јачање уверења о неопходности борбе до 
канчне победе. Тако се, у упутству политичког комесара 22. дивизије 
НОВЈ за политички рад у раздољу од средине новембра до средине 
децембра 1944, налаже да целокупну делатност у јединицама треба 
развијати у такмичарском духу (под геслом "Ми се такмичимо!"), дају 
се теме које се за то време морају прорадити ("Југославија од 1918. до 
1941. године" и др.), па и тезе за сваку од тих тема.472 Из једног наређења 
штаба Осме српске бригаде, од 11. јануара 1945, види се да штаб 
препоручује политичким комесарима батаљона да за време одмора 
организују са комесарима чета и делегатима водова "разрађивање" 
претходних тема, уколико већ раније нису довољно прорађене, уз нове 
које се додају: "Грчки народ у борби за слободу" и "Задаци Ан-
тифашистичке скупштине народног ослобођења Србије". Посебно се 
наглашава да "при прорађивању ових тема нарочито пазити да се не 
фразира, већ да се другови после прочитаног пасуса пажљиво испитају, 
тако да би се имао резултат ту, на лицу места, јер ће се онда знати како 
ће другови спроводити или преносити ово борцима".473 

Уочљива је тежња, рекло би се, да се дође до тога да сваки припад-
ник бригаде схвати суштину борбе у којој учествује, даразуме тешкоће, 
слабости и отпоре што је прате, да у њој јасно види своје место и улогу. 
При томе, опет, основна снага комуниста (као борбеног језгра у 
подстицању и развијању борбености јединица и појединца) и скојеваца 
(који су били један од главних ослонаца Партије у неговању борбеног 
духа) огледала се колико у њиховој способности да на време открију 
политичке, војне и друге проблеме, толико и, још више, у њиховој 
решености да предњаче у савлађивању тешкоћа, доказујући својим ли-
АИ.Архив Србије, фонд НОР-а, бр. 66. 
473.Војни архив, кут. 1053, бр. рег. 2/4. 



чним примером (храброшћу у борби, одговорношћу пред задацима, 
моралним ликом) да између њихових речи и дела не сме бити рас-
корака. Ипак: "Опет сам размишљао о себи. Зашто сам час борац, час 
командант, час курир, па у Партији, па из Партије, час критикован, час 
похваљиван? Шта мени недостаје?" Тако говори о себи борац и 
комуниста Стратије Аризановић Праћка474, који је у првом строју Шесте 
јужноморавске бригаде био командант њеног Трећег батаљона, а 
годину дана касније први командант Дисциплинског батаљона 22. 
српске дивизије. 

Речи комуниста мериле су се њиховим делима; склад речи и дела 
био је неизбежни показатељ утицаја и угледа партијске организације 
у бригади, али и шире - у народу и на терену који су њени борци 
натапали својом крвљу. 

Сарадња и стваралаштво 

Политичкирад са народом сматрао се саставним делом политичке 
делатности јединица НОВ и ПОЈ за све време рата. Ту није смело бити 
неспоразума: "Рад ваше дивизије на додељеном вам сектору треба да 
обухвати како војничку, тако и политичку организацију целога 
додељеног вам сектора", пише Главни штаб Србије, крајем августа 1944, 
Штабу 22. српске дивизије475; да би штаб Тринаестог корпуса НОВЈ, 
почетком септембра те године, наредио својим јединицама: "На слобод-
ној територији, као и на територији коју ослобађамо, свакодневно 
продужити много више него што је то било до сада са зборовима, 
конференцијама, приредбама итд".476 

Прихватајући циљеве НОП-а, широке народне масе су престав-
љале неисцрпан извор борбене моћи Народноослободилачке војске 
Југославије. Без чврсте повезаности војске и народа, поготово у ус-
ловима вођења оружане борбе сопственим снагама, и то боребе непрес-
тане, до коначне победе, не би, јамачно, било ни те борбе. Њу је могла 
да води само она војска која је била дубоко укорењена у народу, коју је 
народ прихватио као своју и која није имала других циљева осим оних 
што су извирали из вековних тежњи народа на овоме тлу - да опстане 
и остане свој на своме. "Народним масама које су свакодневно прежив-
љавале тешке дане робовања, зверства окупатора и издајника, који су 
474.С.Аризановић, нав. дело, стр. 121. 



покушавали да унесу страх међу њима, омогућавали су политички и 
војни руководиоци, и не само они него и борци, на јавним и тајним 
зборовима и конференцијама, да схвате у каквој се ситуацији налази 
наша земља и потребу оружане борбе против свих тих зликоваца", 
гшше политички комесар Осме српске бригаде Јован Милошевић 
Милован, у већ споменутом уводнику другог броја бригадног листа. 
"Увиђао је народ да су партизани његови рођени синови, који се 
херојски боре за његову слободу и бољу будућност. Дизали су се људи 
на оружје; и старо и младо, и му шко и женско, сви, како је ко брзо увиђао 
праведност борбе. Будила се свест код народа. На такав начин су 
мобилисане масе за борбу против окупатора и домаћих издајника, на 
начин убеђивања".477 

А, ево, како се то, листајући пожутеле странице ратних дневника, 
може и на друкчији начин представити. 

Десети март 1944: "Одржали смо збор у Буштрању ..."(дневник В. 
Вујовића). 

Тридесети март 1944: "Црна Река - збор и прилази 11 н<>»»« ДРУ-
гова..." (дневник В. Вујовића). 

Тридесет и први март 1944: "Луке - македонско село. Народ нас 
добро прима..." (дневник В. Вујовића). 

Двадесет и девети мај 1944: "Марма Плана у Грчкој ... Грчки народ 
у овом селу, иако поробљен и у веома тешким ратним и животним 
условима, пријатељски је примио наше борце..." (дневник Н. Пејовића). 

Пети јун 1944: "Село Кушкулија је настањено мештанима турске 
народности... Примили су нас по својим кућама и дали нам храну ..." 
(дневник Н. Пејовића). 

Четврти септембар 1944: "Покрет из Падежа за Репиште. Кон-
ференција са народом..." (дневник П. Денде). 

Пети септембар 1944: "Покрет за село Јасребац. Одржана конферен-
ција. Народ одушевљен нашом војском,која први пут долази у њихово 
село..." (дневник Ј. Манасијевића). 

Седми септембар 1944: "Устајање у 5 сати и покрет за Белишево. 
Одржана масовна конференција. Народ необично одушевљен нашом 
војском..." (дневник Ј. Манасијевића). 

Десети септембар 1944: "Наш батаљон свечано улази у град Врање. 
Музика, цвеће, народ говори и поздравља војску..." (дневник П. Денде). 

Петнаести новембар 1944: "У Куршумлији давали смо једну прире-
дбу. Рецитовао сам иједну песму. Салаје била пуна... После је настала 
игранка..." (дневник М. Кречковића). 
477.Ј.Милошевић, нав. дело у "Препороду", стр. 3-4. 



Двадесет и први новембар 1944: "Приштина ... Одвојили смо 
најобученије другове, постројили их и кренули на параду. Народ се 
скупљао са свих страна... Све је било у неком свечаном расположењу... 
Поворка је кренула... На тргу пред биоскопом смо застали да саслушамо 
говоре. Говорило је неколико другова. Сви су саслушани пажљиво, 
пропраћени бурним клицањем ... Највише је клицала приштинска ом-
ладина Срба, која говорницима просто није двала говорити. Говорио је 
и један нашиптарском... Певала је нашаомладина. Певала је шиптарска 
омладина. Одушевљење је било на свим странама..." (дневник А. Ан-
танасијевића). 

Двадесет и девети новембар - седми децембар 1944: "Десет дана смо 
се задржали у Рашкој... Имало је стално нешто да се ради. Упознали смо 
се и са младима Рашке. Настало је добро другарство. Скоро сваке вечери 
смо се састајали. Увек је била нека приредба ..." (дневник М. 
Кречковића). 

Осми децембар 1944: "Знали смо да ће данас бити велика прослава 
бршаде, дељење одликовања храбрим борцима. Сви батаљони су 
дошли у Рашку ... I Ге.па бригада је постројена на тргу. Одавно нисмо 
тако сви на окупу ... После смо прошли у парадном маршу, те се све 
завршило игранком, колом на пијаци..." (дневник М. Кречковића). 

Десети децембар 1944: "Рано покрет из Н. Пазара, правац Сјеница. 
Циљ нам је био село Бачица... Најзад смо стигли у село - муслиманско 
- где су нас сјајно дочекали. Село је доста мало и сиромашно, али то није 
ништа чинило. Народ нас је волео ..." (дневник А. Антанасијевића). 

Двадесети децембар 1944: "Ту доле,у тој тами је негде и Сјеница. 
Одједанпут се појаве пред нас одборници. Јављено им је, већ раније, да 
има да дође један батаљон. Већ је три сата ујутро. Последњу нашу чету 
смештају..." (дневник М. Кречковића). 

Шестнаести децембар 1944: "Народбаш тим што је сиромашан, тим 
више даје нама. То нас потреса, те не жалимо што подносимо толико 
напоре..." (дневник М. Кречковића). 

Седми јануар 1945: "Божић. Војска одмара распоређена по кућама... 
После подне била је игранка на којој смо присуствовали. Искористили 
смо прилику и пред народом говорили... Изгледа, ово је имало доброг 
дејства на сељаке..." (дневник А. Антанасијевића). 

Четрнаести јануар 1945: "Увече на игранци... Приређује омладина 
Пожеге..." (дневник А. Антанасијевића). 

Седамнаестијануар 1945: "После подне водимо војску наприредбу 
у Ужице..." (дневник А. Анатанасијевића). 



Двадесет и седми фебруар 1945: "Предвече стижемо у Глоговац... У 
ово село није долазила још наша војска. Народ нас дочекује са интер-
есовањем и љубављу..." (дневник А. Антанасијевића). 

Седми март 1945: "Црнобарски Салаш... Увече у 8 часова дали смо 
приредбу за грађанство ... Пре приредбе говорио је мајор и позвао 
омладину да прихвати нашу борбу..." (А. Антанасијевића). 

Дванаести март 1945: "Пре омладинске конеференције батаљона, 
био сам са омладинкама из Лешнице и испробали песме. У говорили смо 
да убудуће радимо заједно..." (дневник А. Антанасијевића). 

Тешко је, разуме се, очекивати да одломци ратних дневника, и 
поред све своје непатворености, могу дочарати више него делић свакод-
невице једног тако разуђеног организма као што је бригада у рату, па 
ипак - штошта постаје јасније читајући их, поготово кад су поређани 
тако да "прате" њен ратни пут. Свакако је уочљиво да се додири, везе, 
сарадња и заједничке акције бригаде и становништва нису исцрпљи-
вали у манифестацијама политичког и агитационо-пропагандног 
карактера, већ да су имали и дубље морално значење, мобилзаторско 
дејство, видно изражену хуманистичку димензију и, како се рат 
ближио крају, све више и општеобразовну, културно-просветну, рек-
реативно-забавну и сличну улогу. Тиме се долази до веома значајне 
области из живота и рада бригаде, оличене у разним облицима духов-
ног стваралаштва, а најчешће подведене под једним именом: културно-
просветни рад. Реч је о популарним предавањима (са темама из ис-
торије, географије, књижевности, медицине итд.), аналфабетским 
течајевима ("... Раду са неписменима поклоњено је доста пажње, 
научило је писати 15 омладинаца, а многи знају око 20 слова", стајало 
је у већ споменутом месечном извештају помоћника политичког 
комесара бригаде Милета Банића Црног, а о значају описмењавања 
опширно је било речи и у батаљонским гласилима "Напред" и "Удар-
ник")478, прославама (поводом Празника рада, дана Октобарске 
револуције, дана Црвене армије, Светске омладинске недеље итд.) и 
приредбама (које су најчешће почињале химном "Хеј, Словени", нас-
тављале се рецитацијама, хорским певањем, кратким позоришним 
комадима и скечевима, а завршавале се народним колима, игранком 
или општим весељем), бригадном оркестру (тзв. плех музика, коју су 
сачињавали Цигани из Врања и Врањске Бање с капелником Куртом на 
челу, а која је пратила бригаду од ослобођења врањског краја до 
завршетка рата), усменим, зидним и цепним новинама и др. 

47&.Зборник докумената, том IX, књ. 7, док. 90, стр. 467; Учите се читању и писању, 
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Целокупан рад на ширењу културе и образовања у бригади 
почивао је на културно-просветним одборима у батаљонима (који су се 
састојали од три до пет бораца), понегде и у четама, а пред крај рата 
основан је Пропагандни одсек на нивоу бригаде. Њихове замисли, 
планове и програме спроводиле су културне екипе и дилетанске групе, 
састављене од бораца који су знали да певају, свирају, глуме, рецитују 
и играју фолклор, који су се бавили поезијом, сликарством, 
фотографијом и новинарством, чији се састав често мењао (неко би 
погинуо у борби, неко био рањен, многи одлазили на нове дужности). 

Припадници бригаде су били ствараоци, корисници, али и строги 
критичари свих садржаја културно-просветног рада. Тако се у увод-
нику трећег броја цепних новина "Напред", одмах на почетку каже: 
"Пред нас, борце и руководиоце 1. батаљона, у неколико махова се 
поствљао културно-просветни рад. И поред свих обећања, жеља и нада, 
све је то остало по старом. Рад се не развија; наилазимо на разне 
тешкоће, препреке, покрете, борбе, немање времена, хартије или светла 
итд. Све је то кочило наш рад".479 

Ипак, политички комесар Првог батаљна Андра Антанасијевић, 
који долази у ред оних бораца Осме бригаде што су се највише бавили 
културно-просвеним радом, оставио је у свом дневнику и највише 
забелешки о том раду. После сваке приредбе настојао је да пажљиво 
"ослушкује" реаговања публике и записује њене примедбе. Тако је у 
Куршумлији написао: "Програм је био доста добар. Публика је била 
задовољна. Бугарску песму певали смо два пута на тражење публике..." 
Забележена је и примедба команданта бригаде: "Програм је био врло 
добар, само били сте мало неозбиљни на сцени. Певачи су се смејали и 
лупали ногама..." А, већ после приредбе у Рашкој, следи самокритика: 
"Ја сам погрешио што на крају свог говора нисам убацио неколико 
парола. Ово ми је први говор пред публиком. Други пут ће бити боље..." 
У Гучи је, изгледа, било најгоре: "Програм је био доста слаб. Разлог је 
била неувежбаност. Доста другова је измењено ... Уопште, читава 
приредба оставила је врло мучан утисак на све ..." Али, у мачванском 
селу Глоговцу утисак се увелико поправио и ствари су, по свему 
судећи, поново дошле на своје место: "Омладина је направила бину и 
све припремила за приредбу ... Програм је био доста добар и публика 
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одушевљена... 
Свему томе, разуме се, треба додати и физичку културу, премда се 

А19.Наше новине, чланак у "Напреду", бр. 3,25.111945, стр. 1. 
480.ДневшжА.Антанасијевића(15. новембар 1944,30. новембар 1944,9. јануар 1945, 
3. март 1945). 



не би могло рећи да је спортски живот, опет из разумљивих разлога, 
био нарочито развијен. Ипак, у више ратних записа остали су трагови 
и тих активности. Тако се већ у операцијском дневнику штаба Осме 
српске бригаде, за 7. новембар 1944, налази да је после подне тога дана, 
у склопу прославе 27-годишњице Октобарске револуције, војска 
присуствовала "лоптачкој утакмици" између репрезенције Ниша и 
репрезентације 22. српске дивизије.481 Није, међутим, забележен резул-
тат, нити је познато да ли је неко из Осме бригаде бранио боје дивизије. 

Тачно месец дана касније, 7. децембра те године, у Рашкој је први 
пут наступио фудбалски тим Осме српске бригаде. Иако је том 
приликом претрпео минималан пораз, утакмица, и све око ње, 
заслужује да буде поближе описано: "После ручка издвојили смо фуд-
балере... Јавило се доста другова који знају играти фудбал. То је кадар 
који не треба губити из вида. Утакмица је заказана за два часа после 
подне. Спремала се киша и то нам је кварило расположење. Једва смо 
пронашли лопту. Најзад смо, са музиком на челу, кренули на 
игралиште. Пошло је око 50 другова, који су хтели гледати утакмицу... 
Кад смо стигли на игралиште, већ је почела падати ситна киша. По 
блату и невремену одиграли смо нашу прву утакмицу са омладином из 
Рашке, са резултатом 4:3 за Рашку. Играли су боље. Наши су били 
неуважбани и још се нису међусобно пзнавали. Има изгледа да се 
створи један добар тим... Спорту морамо поклонити велику пажњу".482 

Посебна такмичарска активност била је уприличена у свим 
јединицама бригаде (и шире, у целој дивизији) поводом обележавања 
Светске омладинске недеље. Завршна свечаност одржана је 25. марта у 
Лешници. После појединачних атлетских надметања (трчање на краће 
и дуже стазе, брзо ходање, скокови увис и удаљ, бацање камена с рамена 
и сл.), уследила су батаљонска такмичења у склапању и расклапању 
пушкомитраљеза, развијању у стрелце и гађању из пушке (највише 
првих места освојили су Први и Други батаљон), а онда се прешло на 
турнир у фудбалу између свих бригада дивизије (Десета је најпре 
победила Дванаесту бригаду, потом је Осма бригада славила победу 
над Десетом, да би на крају екипа 22. дивизије савладала Осму 
бригаду).483 

4Н1.Војниархив, кут. 1053, бр. рег. 3/2. 
482.Дневник А.Антанасијевића (7. децембар 1944). 
483,Резултати такмичења поводом Омладинске недеље, батаљонски лист "Удар-
ник", бр. 2-3,15.У 1945, стр. 4. 



Пушка и перо 

Далекосежни циљевиНародноослободилачке борбе, коју су надах-
њивали многи идеали и визије (као и илузије) захтевали су често да се 
пушка замени пером, митраљез писаћом машином, а минобацач каквом 
справом за умножавање летака, цепних новина или билтена. Писана 
реч имала је своје значајно место у животу, раду и борби свих јединица 
Народноослободилачке војске Југославије (односно, Југословенске ар-
мије), што се потврђује упечатљивом бројком од 3800 разних листова 
који су, у већем или мањем тиражу, краће или дуже, излазили током 
НОР-а.484 

Скроман допринос тој својеврсној ратној штампи пружила је и 
Осма српска бригада.Одмах ваља рећи да је мало шта од тога сачувано. 
Први број бригадног листа, под именом "Препород", појављује се тек 
након завршетка рата у Битољу (јуна 1945), што би могло значити да 
бригада пре тога није имала своје посебно гласило. Касније је (без 
означеног датума) изашао још један број "Препорода" (оба је, иначе, 
уредио и штампао Пропагандни одсек бригаде),48^ потом му се губи 
траг. Од октобра те године почиње да излази "Билтен" Осме српске 
бригаде, у издању Официрског клуба,486 но то је већ и време које је 
добрано одмакло од ратних дана. 

Батаљони су издавали своје листове и џепне новине. Нађени су 
само двоброј "Ударника", листа Првог батаљона (с датумом од 15. маја 
1945),487 и трибројацепнихновинаистогбатаљона,којасуподименом 
"Напред" изашла крајем 1944. и почетком 1945. године (а сачувао их је 
њихов уредник, политички комесар тог батаљона Андра Ан-
танасијевић). 

Најраспрострањенији вид информативно-пропагандне делатнос-
ти у бригади биле су тзв. зидне новине, које су по правилу припремане 
у четама. Све што је представљало разнолики живот јединице, од 
јутарње фискултуре до повечерја, налазило је, на неки начин (кроз 
чланчић, песму, карикатуру, фотографију), места на каквој дрвеној 
табли или плочи од картона, која би била прикачена за стабло, ограду 
или зид и тако постала доступна пролазницима и намерницима (из 
бригаде, као и грађанству). 
484. Ђорђе Радишић, Култура у Народноослободилачкој борби, Културно-прос-
ветна заједница Србије, Војноиздавачки и новински центар, "Вук Караџић", 
Београд, 1988. стр. 106. 
485 .Центар за војнонаучну документацију и информације, инв. бр. 550/287. 
Ш.Исто. 
Ш.Војни архив, кут. 58, бр. рег. 10/1. 



О чему су писала сва та гласила? 
Неколико прилога из сачуваних листова и цепних новина биће 

најбоља илустрација њихових садржаја. Уосталом, већ уводници 
појединих бројева наговештавају о чему ће се писати у њима. Тако се у 
првом броју џепних новина Првог батаљона каже: "Трудићемо се да 
културно-просветним радом подигнемо дух сваког омладинца и да му 
створимо јасну представу о садашњем и будућем животу. У том циљу, 
решили смо да и ми издајемо наше џепне новине у којима ће свако моћи 
слободно сарађивати и исказати своје мисли, жеље и сопствена 
запажања. Оне ће бити око и уво I батаљона. Кроз њих ће сваки борац 
моћи да покаже своје знање и своју способност. За џепне новине може 
свако писати слободно и отворено..."488 Но, већ касније, у трећем броју, 
истих новина, уследила је озбиљна критика:"Све до сада издате новине 
никако не задовољавају. Изгледа да друговима још никако није јасно о 
чему треба писати и како. Треба да нам буде јасно да су све наше новине 
културно-просветног и васпитног карактера, оне треба да буду израз 
наших мисли и жеља, оне треба да су наш учитељ, саветодавац и 
критичар. Кроз њих треба уздизати борце храбре и одлучне, треба 
славити борбеност и рад, јер они то и заслужују, затим у редовима 
бораца треба развити такмичење, ударничко, које је основ великих 
успеха и напретка. Треба развити такмичење код појединаца, десетина, 
водова и чета. Такмичење треба да буде један општи полет - покрет од 
којег ћемо имати само користи".489 

Подвизи бораца, ликови прегалаца, приче о митраљесцима, 
бомбашима, извиђачима, минерима, куририма и болничарима- чинили 
су неизоставни део садржаја листова и џепних новина. Завршавајући 
текст о пушкомитраљесцима, рецимо, у првом броју батаљонских џеп-
них новина, Културно-просветни одбор Првог батаљона пише да је, 31. 
августа 1944, у батаљону одржано прво наградно такмичење у 
расклапању и склапању пушкомитраљеза са завезаним очима, да је у 
такмичењу учествовало осам бораца, а да је победио Станислав Стој-
ковић с резултатом од 25 секунди - "и на тај начин поставио први 
рекорд".490 

Како су, пак, радили минери - описује у другом броју бригадног 
листа политички комесар Трећег батаљона Љубомир Михајловић 
Корчагин: "Тихим, али хитрим корацима се приближава група ударни-
488.Напред!, чланак у листу "Напред", бр.1, септембар 1944, стр. 1. 
4&9.Наше новине, чланак у листу "Напред", бр. 3. 25. II 1945, стр. 1. 
490.Наши пушкомитраљесци, лист "Напред", бр. 1, септембар 1944, стр. 5. 



ка. Двојица десно, а двојица лево са машингеверима били су одбрана да 
би Сима и његов друг могли да наместе мину, припремљену са нагаз-
ним упаљачем. Брзим покретима све је било готово. Још једанпут 
Симине очи брзо пређоше преко предмета, видеше упаљач, мину, све је 
на свом месту. Мора успети, помисли Сима, силазећи са пруге и дајући 
знак осталима да се повуку. Легоше у један мали јарак, који је још био 
влажан од последње кише, удаљен свега 50 корака од пруге. Црна и 
густа тама је завила другове у јарку, који су се, с времена на време, 
погледали и чији су се погледи губили у мраку. И месец се више није 
појављивао, јер су густи црни облаци, спуштајући се ниско, покрили 
небо. Изгледало је као да и они слуте да ће кроз који тренутак бити 
нешто страшно".491 

О "малом Кости, јунаку дана", писано је у трећем броју цепних 
новина Првог батаљона: "Под ватром приближавала се Друга чета 
непријатељским бункерима и почела са нападом. Непријатељ је тукао, 
из многобројних аутомата и из бацача, наше борце који су се довукли 
до саме жице. Пред жицом су морали стати... Док су се борци трудили 
да на разне начине пробију себи пут, однекуд искочи мали Коста, курир 
Друге чете, саруским шмајсером и отвори ватру на непријатеља. Онако 
мали и ситан, чинило се да није могао учинити ништа, али Коста се 
брзо снашао. На неки начин, пробио је себи пут кроз жицу и не 
гледајући на то што су око њега звиждали куршуми... отвори ватру из 
шмајсера и пресече Немца напола, који се скљока у бункер. Сви су 
видели ово јуначко дело малог Косте ... Сви борци Друге чете и целог 
батаљона треба да се угледају на малог Косту".492 

Посебно место на страницама војничких новина заузимала су 
потресна сведочанства о погинулим друговима. Њима су посвећени 
многи стихови, нарочито "после борбе на Босуту", како је гласио и 
наслов песме митраљесца Веселина Бонева: 

"Ћути сва шума, 
као тишина пољем кад завлада после грома! 
Трагови борбе: сломљено оружје, 
коњи, изрована земља, сломљено грање, 
све стоји у грчу последњег јуриша. 
И ране, смртне ране, 
ране што пеку, што боле. 

491.Љубомир Михајловић Корчагин, Минври, лист "Препород", бр. 2., год. I, стр. 
10. 

492МалиКоста- јунакдана, лист "Напред", бр. 3,25.111945, стр. 6. 



Ту гробље лежи, 
гробље оних што мрзе и што воле. 
Скините капе! 
Станите мало! 
Ту хероји почивају, 

„493 хероји народа КОЈИ умирати зна 

493.Веселин Бонев, После борбе на Босуту, бригадни лист "Препород", бр. 2, год. 
I, стр. 11. 



УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Допринос народа са југа Србије победи над фашизмом у Другом 
светском рату, а посебно значај борбе народноослободилачких једини-
ца источно и западно од Јужне Мораве, где је свој ратни пут започела и 
Шеста јужноморавска бригада (касније преименована у Осму српску, 
те проглашена ударном), немогуће је разумети (па, дакле, није било 
могуће ни представити) без дубљег залажења у шира просторна и 
временска окружења у којима је та борба текла, јер нити се она зачела 
сама од себе, нити се водила изван постојећих ратних околности (како 
на југословенском ратишту, тако и у целом зараћеном свету), нити је 
могла бити доведена до краја сама за себе. То је поготово јасно кад се 
има у виду геостратешки положај југоисточне Србије, који се не може 
изузети из разматрања ма каквих збивања на томе простору, понајмање 
кад она допиру до неких судбоноснијих времена. "Путеви преко 
Будимпеште ка југу, преко Беча ка југоистоку, из Венеције према ис-
току, срећу се у Београду, и даље на једном правцу продужују ка Солуну 
и Атини, а на другом ка Софији, Истамбулу, Багдаду и Персијском 
заливу. Склоп земљишта којим се пружа и географски правац проте-
зања одредили су тој међуконтиненталној трансверзали изванредан 
економски и војни значај; њоме су се од најстаријих веремена кретали 
становништво и роба, ширила култура, развијали војни походи. 
Комуникација у долини Вардара и Мораве предствља саобраћајну 
кичму Балканског полуострава, а пошто се продужава (долином Саве) 
ка Загребу, Марибору и Бечу, чини стратегијску магистралу југоис-
тока Европе".494 

Што се, пак, тиче временске компоненте, значајне за разумевање 
места и улоге Шесте (Осме) бригаде у распламсавању Народноос-
лободилачке борбе на југу Србије, важно је уочити да су појави бригаде 
на ратној позорници претходили догађаји који се, у правом смислу 
речи, могу окарактерисати као преломни за исход рата на јусгословен-
494.Владо Стругар, Југославија 1941-1945, Војноиздавачки завод, Београд, 1969, 
стр. 11. 



ском ратишту. Минуло раздобље тешких борби, наиме, показало је да 
је Народноослободилачка војска Југославије, иако је била стављена на 
велика искушења, израсла у такву оружану силу која је способна да 
прихвати решавајуће бојеве и извојује победе у њима. Тиме је она 
стекла неоспорни у глед међу савезничким армијама и постала значајан 
чинилац на средоземном ратишту, што је ионако тежак положај нема-
чких снага у том делу Европе (нарочито после капитулације Италије) 
још више погоршало - како с обзиром на могућност да буду угрожене 
њихове везе са трупама у Грчкој, тако и због опасности која је претила 
од могуће англо-америчке инвазије на Балкан (мада је, према неким 
новијим истраживањима, та инвазија пре била Хитлерова несносна 
мора него предмет озбиљнијег разматрања у савезничким страте-
гијским плановима).493 Уз то, немачко командовање је увидело да 
покушаји опкољавања и разбијања главних снага НОП-а не доносе 
никакве резултате. Штабови окупационих трупа били су приморани да 
мењају тактику и да предузимањем више крупних, али одвојених 
операција широм земље, настоје да униште - део по део - ослободилачке 
снаге у Југославији, за које је и сама Врховна команда Југоистока 
тврдила да "већ представљају једну искрцану савезничку армију".496 

За Немцима, наравно, нису желели (нити су могли и да су хтели) 
да заостану трабанти из Бугарске, који су приближавањем Црвене 
армије бугарским границама имали и те како разлога за узнемиреност. 
Али, чак ни смрт бугарског суверена, у то време, није поколебала 
његове следбенике из редова непосусталих заговорника "Велике 
Бугарске" да и даље истрајавају на истој спољној политици "каква је 
била пре смрти цара Бориса" и која се "не може одрећи својих идеала"497, 
што ће рећи, туђих територија добијених на поклон од "галантног" вође 
Рајха, чију је уздрману империју ваљало сада очајнички подупирати 
свим силама. 

Заједно са хитлеровцима, стога, или самостално, бугарске окупа-
ционе снаге предузимају опсежне зимске операције у Србији, Макед-
онији и Грчкој ("тотална офанзива" на слободне територије Црна Трава 
- Лужница и Пчиња - Козјак, те офанзива дејства у Меглену и на Пајак-
495.Р.Ш.О.ОеакЈп. Мит о савезничком искрцавању на Балкану у Другом свјетском 
рату (с посебним освртом на Југославију), у нав. делу Британска политика на 
Балкану, књ. 2, стр. 349-367. 
496.ОслободилачкиратнародаЈугославије, књ. 2, стр. 11, напомена2(према изјави 
Јозефа Селмајера, начелника Оперативног одељења заповедника Југоистока). 
497.В.Поповић, нав. дело (наставак), "Војноисторијски гласник", 4/1952, стр. 65 (из 
експозеа бугарског министра спољних послова Димитра Шишманова у бугарском 
Собрању, 2. децембра 1943). 



-планини, у јануару 1944; операција "Бура" у Пустој реци, Топлици и 
Јабланици, у фебруару исте године, а то је и време тешких борби код 
Богумилског тунела, на Мукосу и Беласици током фебруарског похода 
јединица НОВ и ПО Македоније), којима покушавају да спасу што се 
још спасти може на Балкану, одакле је "зјапећа бреша", створена 
непрекидним дејствима ослободилачких снага, претила да повуче у 
понор цео југоисточни бедем Хитлерове "европске тврђаве". Иако су се 
партизанске јединице бориле у изузетно неповољним условима 
(дубоки снег, вејавице, набујали потоци и реке, стрми успони, стални 
покрети, умор и глад), а становништво било изложено страховитом 
погрому окупаторске солдатеске, њој није пошло за руком да оствари 
ниједан од постављених циљева: нити је разбила ослободилачке снаге, 
нити повратила власт над слободним територијама, нити обезбедила 
сигурност саобраћаја на главним путним правцима, а још мање 
сломила отпор становништва, јер свака нова жртварађала је нове борце 
за слободу, јачала Народноослободилачки покрет. 

Као једна од непосредних последица таквог развоја догађаја била 
је - стварање нових јединица Народноослободилачке војске, те у склопу 
тога и оснивање Шесте јужноморавске бригаде. 

* * * * * * * * * * 

Више од 14 месеци ратовања ставило је Шесту јужноморавску (од-
носно, Осму српску) бригаду на многа искушења. Ово је прилика, стога, 
да се још једном - из посебног угла - осврне на нека од највећих међу 
њима. 

Пролећна офанзива је, у сваком случају, била једно од таквих 
искушењаШесте(Осме) бригаде у првој (1944) годинињеногпостојања. 
"Пред нама је стајао непријатељ са великим снагама, кршне гудуре, 
планински масиви, глад, патње и муке", писало је у бригадној 
штампи498, кад је све већ увелико прошло. 

Први узмак бригаде пред вишеструко надмоћнијим бугарским 
снагама догодио се на Станикином крсту (поткрај 12. маја) и веома је 
тешко пао свим борцима и руководиоцима. Премда је у јеку најжешћих 
борби, како је то приметио полтички комесар Треће македонске 
бригаде Кирил Михајловски Грујица, долазак његове бригаде, а кас-
није и Прве косовске, умногоме помогао јединицама Шесте јужно-
моравске бригаде, "које су уз велике жртве једва одолевале јуришима 
непријатеља", и допринео подизању борбеног морала Јужномораваца, 
"који су се, до тада сами, крајњим напорима и пожртвовањем супро-
стављали веома јаким непријатељским снагама"499, даљи развој дога-
498.Стојан Јанковић Цаки, Стварање 8. бригаде у VII непријатељској офанзиви, 
бригадни лист "Препород", бр. 2, год. I, (1945), стр. 7. 
499.К.Михајловски, нав. дело, стр. 120. 



ђаја узимао је све неповољнији ток. Самопоуздање бораца, вера у 
сопствене снаге и решеност да се не одступи ни педаљ са освојених 
положаја, као да су стали да се топе у ужареној ноћи наизменичних 
јуриша и застоја,подвига и страдања, јунаштва и малодушности, нас-
тупања и повлачења. А избора је све мање било; непријатељ, чинило се, 
никад није био ближи своме циљу: затварање обруча око главних снага 
НОП-а на том простору и њихово уништење. 

Али, и то је прошло како је прошло, а нова, још већа искушења 
чекала су бригаду код Сурлице и Стајовца (17. маја), када је дошло до 
драматичних сцена и, најпосле, до свега онога што је симболички 
означено као "распад бригаде"500, "расуло" и "растурање"501, и томе 
слично. Макар да су доиста изречени, ти изрази се не могу схватити 
буквално, тако као да бригаде више није било, као да је све уистину 
пропало, већ поглавито као настојања да се, сликовитим начином 
изражавања, снажније дочара једно стање у бригади и скрене пажња на 
необично тешке услове у којима се водила борба за време 
непријатељске офанзиве. Те "метафоре", као својеврстан вид "стилске 
згуснутости", ако се и тако могу схватити наведени појмови, више 
говоре о субјективним расположењимаг и осећањима, о виђеном и 
доживљеном на један експресинистички начин, него што разоткривају 
објективно постојеће ре лације, па се тиме мозаик судбоносних збивања 
из тог времена употпуњује једном изразито људском димензијом, у 
којој избијају, у први план, све оне особености борбе као специфичне 
животне ситуације (сплет замршених и сурових ратних околности, 
велика напрезања и изнуривања, осећање непосредне угрожености и 
сл.) без којих, иначе, нема разумевања борбених дејстава и понашања у 
њиме. Коначно, да је заиста реч о "медаљи" која има и своју другу 
страну, доказ је и предлог Главног штаба Македоније Врховном штабу 
НОВ и ПОЈ, од 25. јуна 1944, да се јавно похвале јединице које су прошле 
кроз сва искушења Пролећне офанзиве, јер "у овим скоро двомесечним 
борбама у току непријатељске офанзиве и наше контраофанзиве III 
македонска бригада, батаљон Косовске и батаљон 6. Ј.М. бригаде 
издржали су натчовечанске напоре и показали су велику храброст, 
смелост и одлучност у борбама са много надмоћнијим непријатељем и 
задавали му тешке ударе".502 

* * * * * * * * * 

Оно што је, међутим, Осма српска бригада - после свих борби које 
је водила за ослобођење врањског краја, у Нишкој и Косовској операци-
500.Дневнж В.Вујовића (17. мај 1944). 
501 .Борбе ипокрети VI бригаде, стр. 15. 
502.Преглед Народноослободилачког рата у Македонији, стр. 84. 



ји, на Пештерској висоравни и у долини Лима, као и преко Дрине у 
источној Босни - доживела на Сремском фронту, за мање од 24 часа, 
превазишло је и најкошмарније снове ратника, уписујући крвљу 
обојене воде Босута црвеним словима у летопис Осме српске ударне 
бригаде. Била је то, најкраће и најтачније речено, "последња и 
најкрвавија битка бригаде'003, стравична управо зато што је толико 
много људских живота однела надомак, већ на хоризонту, јасно 
оцртане победе, на прагу тако дуго очекиване слободе, на самом крају 
једног тешког и мукотрпног ратног пута. 

Да ли је крај могао бити друкчији? 
Распоред, јачина и опремљеност непријатеља, његова ор-

ганизација система ватре и целокупне одбране на делу фронта од 
Батроваца до Липовца, где ништа није било препуштено случају, 
довољно говоре о сложености ситуације у којој су се нашле јединице 
22. српске дивизије, уочи пробоја Сремског фронта. О томе сведоче и 
речи заробљеног капетана Хајнриха Брема из штаба 1230. пука 41. 
немачке дивизије, чији су се делови налазили испред Осме српске 
бригаде: "Посебно се показао добар систем дубоко распоређених 
положаја са бункерима и појединачним гнездима. У шуми, у висини 
човека, направљени су заклони од обореног дрвећа са покривеним 
прилазима. За борбу са подземним водама ископане су посебне рупе за 
дренажу бункера и сакупљање воде".504 Стога и не чуди што командант 
Првог батаљона Осме бригаде Јордан Петковић Фиља, у разговору за 
новине, 30 година касније, непријатељске утврђене положаје пред 
фронтом своје јединице сликовито назива - "Мажино линијом".505 

Тежина задатка пред којим је стајала Осма ударна бригада 
огледала се, између осталог, и у томе што је поред напада на утврђене 
положаје требало насилно прећи реку Босут, а није се располагало 
одговарајућим артиљеријским оруђима за подршку таквом виду 
дејства, за који се, осим тога, није имало ни потребног искуства, нити 
довољно средстава. Десант преко Босута је, чак, стављен као примарни 
задатак дивизије, како би тиме привукле знатније непријатељске 
снаге, посебно оне из дубине његовог распореда, и олакшао пробој 
фронта на главном правцу напада. Оправдано сумњајући да је 22. 
дивизија способна да, у таквим околностима, одговори свим тим 
задацима, штаб Прве армије, обавештавајући команданта армије Пеку 
Дапчевића (који се с Јужном оперативном групом дивизија налазио у 

503.С.Стошић, Ј.Петковић, нав. дело, стр. 162. 
504.Војни архив, фонд немачких докумената, кут. 73, бр. рег. 30/1. 
505.М.Пешић, нав. дело у "Политици", стр. 12. 



источној Босни) о припремама операција за пробој Сремског фронта, 
отворено износи: "Претпоствљамо да 22. дивизија неће моћи успјешно 
да форсира у почетку напада р. Босут, јер нема искуства у оваквом 
начину ратовања, а нема ни предвиђену дивизијску артиљерију која би 
јој иначе помогла при форсирању ријеке, као и у другим операцијама. 
Пошто непријатељ држи с. Липовац и пошто је појчао линију Липовац 
- Градина, морали смо овдје поставити 22. дивизију ради обезбеђења VI 
дивизије од првца Липовца. Но, сматрамо да ће повољан развој 
операција на главном нападном правцу омогућити и 22. дивизији да, 
бар нешто касније, дође до изражаја".506 

Углавном је тако и било, али по цену великих жртава. * * * * * * * * * * 

Деветог октобра 1953, у Винарцу крај Лесковца, постројили су се 
преживели борци 25 бригада НОВЈ из југоисточне Србије. Две бригаде 
су, том приликом, одликоване: Трећа српска пролетерска - Орденом 
заслуга за народ првог реда (са златном звездом) и Осма српска ударна 
- Орденом братства и јединства првог реда (са златним венцем). Четврт 
века касније (1979), Осмој бригади је уручено још једно високо од-
ликовање - Орден заслуга за народ са златном звездом. 

Било је то, без сумње, признање свим Јужноморавцима - учес-
ницима Народноослободилачког рата. Као што је то, на одређени 
начин, изражено и низом других признања која красе летопис Осме 
српске (односно, Шесте јужноморавске) бригаде. Два њена припадника 
су за осведочени хероизам у Народноослободилачкој борби, 
предстваљајући оличење јунаштва, поноса и славе војске која се у тој 
борби стварала, одликована Орденом народног хероја Југославије: 
први командант бригаде Живојин Николић Брка (за народног хероја 
проглашен 6. јула 1953) и један од њених комесара Савка Јаворина Саша 
(за народног хероја проглашена 9. октобра 1953).507 Уз то, бригда је дала 
и 29 носилаца Партизанске споменице 1941, тог својеврсног признања 
организаторима народног устанка и првоборцима НОР-а: Владимир 
Аризановић, Стратије Аризановић, Миле Банић, Владимир Вујовић, 
Ђорђе Галић, Дара Грубиша, Петар Денда, Даница Зарач, Никола 
Звицер, Савка Јаворина, Божа Качавенда, Стеван Келечевић, Исидор 
Козодеровић, Јован Мансијевић, Јован Милошевић, Љубомир Михај-
ловић, Градимир Николић, Живојин Николић, Мирко Перовић, Драго-
љуб Петковић, Јордан Петковић, Јованка Рисојевић, Ћира Ристић, 
Душан Родић, Миодраг Станковић, Милорад Стошић, Љубомир Трај-
ковић, Милан Ћопић и Слободан Цекић. 
506.3борник докумената, том XI, књ. 1, док. 38, стр. 185-186. 
507.Народни хероји Југославије, књ. 1, стр. 322-323, и књ. 2, стр. 28-29. 



Најзад, у склопу коришћења борбених и слободарских традиција у 
изградњи тадашње Југословенске народне армије (ЈНА), једној њеној 
јединици - размештеној у Врању - било је поверено неговање традиција 
Осме српске народноослободилачке ударне (НОУ) бригаде, што је био 
још један вид одавања признања борцима и руководиоцима бригаде за 
њихов допринос ослобођењу земље и сламању фашизма у најкрвавијем 
од свих ратова које је историја познавала. 



П Р И Л О 3 и 



КОМАНДНИ САСТАВИ БРИГАДЕ И БАТАЉОНА 

Први строј у Трговишту (8. март 1944) 
Штаб бригаде: командант Живојин Николић Брка (од 25. марта -

Драгољуб ПетковићСтоле; одкрајааприладо 12.маја-Мирко Перовић), 
политички комесар Владимир Вујовић Вуја, заменик команданта 
Љубомир Трајковић Љуба, заменик политичког комесара Слободан 
Цекић Радован, начелник штаба Радомир Цветковић Раде, омладински 
руководилац Божидар Ђорђевић Бошко, интендант Богосав 
Анђелковић, санитетски референт Вера Стојановић. 

Штаб Првог батаљона: командант Радослав Јанковић Црнотравац 
(ускоро - Љубомир Трајковић Љуба), политички комесар Јован 
Манасијевић, заменик команданта Владимир Аризановић Вељко, 
заменик политичког комесара Милорад Стошић Шука. 

Штаб Другог батаљона: командант Ћира Ристић Реља, (потом -
Никола Пејовић), политички комесар Јордан Петковић Фиља, заменик 
команданта Јован Стошић Бокчан, заменик политичког комесара 
Стојадин Стошић Дича. 

Штаб Трећег батаљона: командант Стратије Аризановић Праћка, 
политички комесар Милорад Стошић Покућар, заменик команданта 
Драгољуб Станковић Коћура, заменик полтичког комесара Велибор 
Стајић Станко. 

Промене у Пролећној офанзиви (17-19. мај 1944) 
Заједничко оперативно руководство за Јужноморавски и Косовски 

батаљон: командант Милан Зечар Обрен (од 10. јуна - Владимир Вујовић 
Вуја), политички комесар Савка Јаворина Саша, заменик команданта 
Владимир Вујовић Вуја, помоћник политичког комесара Миле Банић 
Црни, начелник штаба Душан Лазић. 

Штаб Јужноморавског батаљона: командант Петар Денда, 
политички комесар Јордан Петковић Фиља (затим - Божидар Ђорђевић 
Бошко), заменик команданта Никола Пејовић, помоћник политичког 
комесара Велибор Стајић Станко, омладински руководилаца Божидар 
Ђорђевић Бошко, интендант Трифун Стојковић. 

Штаб Другог врањског НОП одреда (Широка планина, 19. мај 1944): 
командант Љубомир Трајковић Љуба, политички комесар Јован 
Манасијевић. 



Н Е З А Б О Р А В Н И К 
(Списак погинулих бораца Осме српске НОУ бригаде)508 

1.АВДИЋ СУРЈ1А, рођен 1927. године, Врањска Бања, Врање; погинуо 
12.04.1945, Батровци, нареци Босуту. 
2.АЈ1ЕКСИЋ АЈ1ЕКСАНДАР, из села Горње Стајовце, Трговиште, 
погинуо 11.05.1944, Бистрица код Црне Траве. 
3.АЛЕКСИЋ /СТАНОЈА/ СТАНЧА, рођен 1918. године, Доње Стајовце, 
Трговиште; погинуо 4.06.1944, Катун код Струмице. 
4.АЛЕКСИЋ /ГАРЕ/ Димитар, рођен 1925. године, Изетовац, 
Димитровград; рањен 12.04.1945, Батровци, на реци Босуту; умро од 
задобијених рана у болници у Београду. 
5.АЛЕКСИЋ С. Добривоје, из села Изетовца, Димитровград, погинуо 
12.04.1945, Батровци, нареци Босуту. 
6.АЈ1ЕКСОВ /НАЈДАНА/ НАЦКО, рођен 1925. године, Изетовац, 
Димитровград; погинуо 12.04.1945, Батровци, на реци Босуту. 
7.АЉОП1А /РУС/, држављанин СССР-а, борио се у саставу 8. српске 
ударне бригаде; погинуо 19.06.1944, Петрова гора код Трговишта. 
8.АНГЕЛОВ /СТАМЕНА/ ИВАН, рођен 1919. године, Велики Обровци, 
Димитровград; погинуо децембра 1944, Сјеница. 
9.АНГЕЛОВ /МИЈ1АНА/ КРУМ, рођен 1915. године, Доње Невље, 
Димитровград; погинуо 12.04.1945, Батровци, нареци Босуту. 
10.АНДОНОВ /РАДОЈКА/ НИКОЈ1А, рођен 1916. године, Гуленовци, 
Димитровград; погинуо 12.04.1944, Батровци, нареци Босуту. 
11.АНЂЕЛКОВИЋЋОРЋЕ, из селаБујковца, Врање; погинуо26.08.1944, 
Цеп код Владичиног Хана. 
12.АНЋЕЖОВИЋ /ВЈ1АЈКА/ ЖИВОЈИН, рођен 1924. године, Сиња Гла-
ва, Димитровград; погинуо 12.04.1945, Батровци, на реци Босуту. 
508.Војни архив, фондНОР-а, кут. РПК 31, бр. рег. 1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,9/1, 
10/1,11/1,12/1,13/1,14/1,15/1,16/1,17/1,1/3, 2/3,3/3,4/3,5/3,6/3,7/3 и 8/3; кут. РПК 73, 
бр. рег. 5/1: кут. РПК 83, бр. рег. 3/1 иЗ/4; кут. РПК90, бр. рег. 1/1,2/1,3/1,1/2,2/2,6/2, 
7/2,1/3, 4/3, 7/3,15/3, 24/3, 34/3, 37/3,15/4,16/4 и 45/5; Алеја части Спомен-обележја 
"Сремсш фронт'\ Шид, 1988; одговарајуће монографије, хронике и хронологије; 
документација општинских одбора СУБНОР-а Врања, Пирота, Сурдулице, 
Трговишта, Власотинца, Димитровграда, Бујановца итд; с напоменом да се ни овај 
списак не може сматрати коначним, мада на известан начин представља допуну 
ратних докумената, дневника, сећања и записа који су коришћени приликом описа 
појединих догађаја. 



13.АНЂЕЈ1К0ВИЋ ЈОВАН, из села Одровце, Димитровград; погинуо 
15.12.1944, Сјеница. 
14.АНЂЕЛКОВИЋ /СТОЈАНА/ КРСТА, рођен 1916. године, Бабина 
Пољана, Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци, нареци Босуту. 
15.АНЂЕЛКОВИЋ /СОТИРКА/ МИЈ1Е, рођен 1924. године, Горње 
Романовце, Сурдулица; погинуо 12.04.1945, Батровци, нареци Босуту. 
16.АНЂЕЛКОВИЋ /ТОМЕ/ ДОБРОСАВ, рођен 1922. године, Барбаце, 
Трговиште; погинуо 5.09.1944, Бело Поље, код Сурдулице. 
17.АНЂЕЛКОВИЋ /СТОЈАНА/ РАДОЈКО, рођен 1914. године, Нови 
Глог, Трговиште; погинуо 18.06.1944, Нови Глог код Трговишта. 
18.АНЂЕЛКОВИЋ /РАНЂЕЈ1А/РАДО ЈИЦА, рођен 1925. године, Врањска 
Бања, Врање; погинуо 24.05.1944, Плачковица. 
19.АНЂЕЈЖОВИЋ/ДИМИТРИЈА/СТАНОЈКО,рођен1912. године,Доње 
Стајовце, Трговиште; погинуо 27.04.1944, железничка станица Врање. 
20.АНЂЕЛКОВИЂ М. СТОЈАДИН, из села Бабина Пољана, Трговиште; 
погинуо 27.04.1944, Лисец, Осоговске планине. 
21.АНЂЕЛКОВИЋ /ЈОВАНА/ СТОЈАН, рођен 1921. године, Црнатово, 
Власотинце; погинуо априла 1945, Винковци. 
22.АНЂЕЛКОВИЋ С. СТОЈАН, Нови Глог, Трговиште; погинуо 
18.06.1944, Грамада код Врања. 
23.АНЂЕЈ1КОВИЋ ТОМА, из Трговишта; погинуо 12.04.1945, Батровци, 
на реци Босуту. 
24.АНТАНАСИЈЕВИЋ ДАНЧА, из села Црвени Град, Трговиште; 
погинуо 12.04.1945, Батровци, нареци Босуту. 
25.АНТАНАСИЈЕВИЋ /ВЕЉКА/ СТОЈАДИН, рођен 1922. или 1925. 
године, Вучедолци, Сурдулица; погинуо 12.04.1945, Батровци, на реци 
Босуту. 
26.АНТАНАСИЈЕВИЋ /ТОМЕ/ БОШКО, рођен 1924. године, Доње 
Стајевце, Трговиште; погинуо 14.08.1944, Стара Брезовица, кодВрања. 
27.АНТИЋ /ДРАГУТИНА/ АЛЕКСАНДАР, рођен 1921. године, Паневље, 
Врање, погинуо 12.04.1944, Батровци, нареци Босуту. 
28.АНТИЋ ВИДОСАВ-ВИТКО-ВАСА, рођен 1925. године, Прешева, 
Врање; погинуо 17.05.1944, Сурдулица, или 16.06 1944, Биљача код 
Прешева. 
29.АНТИЋ /АНЂЕЈ1А/ ВАСКО из села Голочевца, Трговиште; погинуо 
12.04.1945, Батровци, нареци Босуту. 



30.АНТИЋ /СТАНИМИРА/ ВЈ1АДИМИР, рођен 1924. године, Павловац, 
Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци, нареци Босуту. 
31.АНТИЋ /ЈОВАНА/ ДОБРИВОЈЕ, рођен 1927. године, Кијевац, Сур-
дулица; погинуо 12.04.1945, Батровци, нареци Босуту. 
32.АНТИЋ /ПЕТРА/ ЈОВАН, рођен 1928. године, Сурдулица; погинуо 
8.09.1944, Бело Поље код Сурдулице. 
33.АНТИЋ СТОЈАДИН, из Врањске Бање, Врање; погинуо 24.05.1944, 
Плачкавица. 
34.АРИТОНОВИЋ ВЛАЈКО из села Дрежница код Бујановца, Врање; 
погинуо 8.09.1944, Бело Поље код Сурдулице. 
35.АРСЕНОВ /ЈОВАНА/ АСПАРУХ, рођен 1924. године, Радоиница, 
Димитровград; погинуо 12.04.1945, Батровци, нареци Босуту. 
36.АРСИЋ /ЈОВ АНА/ ДРАГУТИН, из села Црновце, Трговиште; погинуо 
3.08.1944, Клиновац код Врања. 
37.АРСИЋ /БОГДАНА/ ДУШАН, рођен 1918. године, Радовница, 
Трговиште; погинуо 27.04.1944, Лисец, Осоговске планине, или умро од 
последица рана. 
38.АРСИЋ /ТАСЕ/ ВЈ1АДИМИР, рођен 1924. године, Шапранце, 
Трговиште; погинуо 12.04.1945. Батровци, нареци Босуту. 
39.АРСИЋ /ТОМЕ/ МИЛИЋ, рођен 1922. године, Радовница, Трговиште; 
погинуо 15.05.1944, Доганица. 
40.АРСИЋ /ЋОРЋИЈА/ ТОМЧА, рођен 1918. године, Горновац, 
Трговиште; погинуо 14.09.1944, Честелин код Врања. 
41.БОГАТИНОВИЋ /РАДИВОЈА/ РАДОЈКО, рођен 1914. године, Црвени 
Град, Трговиште; погинуо 12.04.1944, Батровци, на реци Босуту. 
42.БОГАТИНОВИЋ ТОДОР, рођен 1924. године, Горње Станојевце, 
Трговиште; погинуо 12.05.1944, Плана, кодЦрне Траве. 
43.БОГДАНОВИЋ/РАДИВОЈА/ АНДОН, рођен 1916. године Радовница, 
Трговиште; погинуо 12.04.1944, КриваФеја, или 12.04 1945, Батровци, на 
реци Босуту. 
44.БОГДАНОВИЋ ЈОВАН, рођен 1912. године, Биљача, Бујановац; 
погинуо 13.09.1944, Честелин код Врања. 
45.БОГДАНОВИЋ Д. ПЕТКО, рођен 1914. године, Калова, Трговиште, 
погинуо 27.04.1944, Лисец, Осоговске планине. 
46.БОГДАНОВИЋ /УРОША/ РАДОВАН, рођен 1924. године, Врање; 
погинуо 11.09.1944, Честелин кодВрања. 



47.БОГДАНОВИЋ-БОГАТИНОВИЋ /ПЕТРУНА/ РАДОЈКО, рођен 1920. 
године, Радовница, Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци 
Босуту. 
48.БОГДАНОВИЋ СВЕТОЗАР, из села Првонек, Врање; погинуо 
27.04.1944, Крива Феја. 
49.БОГДАНОВИЋ СТАНОЈЕ, рођен у Кривој Феји, Врање; погинуо 
12.04.1944, Крива Феја. 
50.БОГДАНОВИЋ ВЕЈШН, рођен 1905. године, Калова, Трговиште; 
погинуо 27.04.1944, Лисец, Осоговске планине. 
51.БОГДАНОВИЋ РАДОЈКО, рођен 1915. године, Горња Трница, 
Трговиште; погинуо 14.09.1944, Честелин код Врања. 
52.БОЈКОВИЋ АГОДОРА/ НИКОЛА, рођен 1920. године, Црвена Река, 
Трговиште; погинуо 13.09.1944, Честелин код Врања. 
53.БОЈКОВИЋ Т. КРУМ, из села Крупац, Пирот; погинуо 19.11.1944, на 
реци Лабу код Вучитрна. 
54.ВАСИЋ ДИМА, из Новог Села, Сурдулица; погинуо 27.04.1944, Лисец, 
Осоговске планине. 
55.ВАСКОВИЋ МИХАИЛИ, из села Горња Трница; погинуо 14.09.1944, 
Честелин код Врања. 
56.ВЕЉКОВИЋ /ЈОРДАНА/ БОРИСАВ, рођен 1922. године, Давидовац, 
Врање; нема података о датуму и месту погибије. 
57.ВЕЉКОВИЋ Ј. ВОЈИСЛАВ, из села Давидовац, Врање; погинуо 4.03 
1945. на Дринском фронту између Зворника и Љубовије. 
58.ВЕЉКОВИЋ /ПЕТРУНА/ РАДОЈКО, рођен 1913. године, Радовница, 
Трговиште; погинуо 8.02.1945, на Дринском фронту између Зворника и 
Љубовије. 
59.ВЕЉКОВИЋ /ЉУБОМИРА/ НОВКО, рођен 1921. године,Липовац, 
Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
60.ВЕЉКОВИЋ /НАСТАСА/ СТАНОЈКО, рођен 1912. године, Доње 
Станојевце, Трговиште; погинуо 2.07.1944, Лукарац. 
61.ВЕЉКОВИЋ /ГОЛУБА/ СТОЈАН, рођен 1914. године, Доње Стајовце, 
Трговиште; погинуо 12.04.1945. Батровци, нареци Босуту. 
62.ВЕЉКОВИЋ /СТАНКА/ СТОЈАН, из села Радовнице, Трговиште; 
погинуо 12.04.1945, Батровци, нареци Босуту. 
63.ВЕЉКОВИЋ /ТОМЕ/ СТОЈАНЧА-ЈОВАНЧА, рођен 1918. године, 
Доње Стајевце, Трговиште, погинуо 11.08.1944, железничка станица 
Врање. 



64.ВЕЉКОВИЋ /СТОЈАНА/ СТОЈМЕН, рођен 1924. или 1927. године, 
Доње Стајовце, Трговиште; погинуо 18.11.1944. на реци Лабу код 
Вучитрна. 
65.ВЕЛИНОВИЋ Т. ВАСА, из села Доње Стајевце, Трговиште; погинуо 
18.11.1944, Лаб, или 8.08 1944, Мотина. 
66.ВЕЛИЧКОВИЋ СТО ЈАДИН, рођен 1925. године, Дејанце, Трговиште; 
погинуо 14.09.1944, Честелин код Врања. 
67.ВЕСЕЈ1ИНОВИЋ /ГОЛУБА/ МИЛУТИН, рођен 1920. године, 
Петровац, Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
68.ВИДЕНОВИЋ А. ДЕСИМИР, из села Вава; погинуо 4.03.1945, 
Братунац, на Дринском фронту. 
69.ВИДЕНОВИЋ ЛБОРЋА/ ГО ЈКО, рођен 1922. године, Петровац, Пирот; 
погинуо 12.04.1945, Батровац на реци Босуту. 
70.ВЈ1АДА/руски држављанин/, нема података када је дошао у бригаду; 
погинуо 8.06.1944, Плачкавица. 
71 .ВУЧКОВИЋ /СТАНИМИРА/ СТАМЕН, рођен 1911. године у селу 
Радовница, Трговиште; погинуо 18.06.1944, Грамаде код Врања. 
72.ВУЧУРОВИЋ /МИТРА/ ИЛИЈА, рођен 1910. године, Зупац, 
Димитровград; погинуо децембра 1944, Сјеница. 
73.ВОЈИНОВИЋ /ЈОВАНЧЕ/ АЛЕКСАНДАР, рођен 1923. године, Сур-
лица, Трговиште; погинуо 5.05.1944, Чемерник, код Црне Траве. 
74.ГЕОРГИЈЕВ /ВАСИЈ1А/ ТОДОР, рођен 1924. године у селу Смилевац, 
Димитровград; погинуо фебруара 1945. на Дринском фронту код Звор-
ника. 
75.ГЛИГОРОВ Б. ВОЈИН, из села Петрлиша, Димитровград; погинуо 
12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
76.ГОГОВ /ВАСИЈ1А/ ПЕТАР, рођен 1924. године, Смилевац, 
Димитровград; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
77.ГОЛУБОВИЋ /ДИМИТРИЈА/ ПЕТРУН, рођен 1920. године, Горње 
Стајевце, Трговиште; погинуо 3.07.1944, Клиновац код Врања. 
78.ГОЦИЋ/МИРЧЕ/БОРИСАВ, рођен 1917. године,Покривеник,Пирот; 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
79.ГРГОВ /ВОЈИНА/ БОРИС, рођен 1916. године, Петрлиш, 
Димтровград; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
БО.ГРГОВ /ПЕТРА/ НИКОЈ1А, рођен 1924. године, Доњи Криводол, 
Димитровград; погинуо фебруара 1944. на Дринском фронту код Звор-
ника. 



81.ГРУЈИЋ /МИЛУТИНА/ ПЕТАР, рођен 1907. године, Рђевац, Сур-
дулица; погинуо 12.06.1944, Беласица. 
82.ДЕЈАНОВИЋ /СТОЈМЕНА/ СТОЈАНЧЕ, рођен 1918. године, Црвени 
Град, Трговиште, погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
83.ДЕЛЧЕВ ВАСИЛ, из села Богуново, Пирот; погинуо на Дринском 
фронту између Љубовије и Зворника. 
84.ДЕНКОВ /ВЕРДА/СТОЈАН, рођен 1920. године Бачево, Димитровград; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
85.ДЕНКОВ /ДОСТЕ/ ДРАГОЉУБ, из села Рсовци, Пирот; погинуо 
4.03.1945, између Љубовије и Зворника, Дрински фронт. 
86.ДИМИТРИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, нема података о месту и години 
рођења; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
87.ДИМИТИЈЕВИЋ /АЛЕКСАНДРА/ БОРИВОЈЕ, рођен 1920. године, 
ЛесковаБара, Сурдулица; погинуо 12.04.1945, Батровци нарециБосуту. 
88.ДИМИТРИЈЕВИЋ /СТОЈАНА/ ВИТОМИР, рођен 1924. године, 
Загужан, Сурдулица; погинуо 13.10.1944, Купиновац код Власотинца; 
89.ДИМИТРИЈЕВИЋ ДИМИТРИЈЕ, из Кијовца, Сурдулица; нема 
података о датуму и месту погибије. 
90.ДИМИТРИЈЕВИЋ /ПЕТРА/ ДРАГАН, рођен 1920. године, Нови Глог, 
Трговиште; погинуо 15.05.1944, ЦрнаТрава. 
91.ДИМИТРИЈЕВИЋ /ВАСЕ/ СВЕТИСЈ1АВ, рођен 1921. године, Пирот; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
92.ДИМИТРИЈЕВИЋН. СВЕТОЗАР,рођен у Пироту; погинуо 12.04.1945, 
Батровци на реци Босуту. 
93.ДИМИТРИЈЕВИЋ СВЕТОМИР, нема податка о датуму и месту 
рођења; као ни о датуму и месту погибије. 
94.ДИМИТРИЈЕВИЋ /КРСТЕ/ СТАНИША, рођен 1923. године, Сур-
дулица; погинуо 4.09.1944, Јастребац код Власотинца. 
95.ДИМИТРИЈЕВИЋ /ВАСЕ/ ТИХОМИР, из Пирота; нема података о 
датуму и месту погибије. 
96.ДИМИЋ РАДОЈИЦА, из Криве Феје, Врање, погинуо 22.05.1944, 
Осоговске планине. 
97.ДИМИЋ /ЈОВАНА/ РИСТА, рођен 1912. године, Катун, Врање; 
погинуо 9.09.1944, Бело Поље код Сурдулице. 
98.ДИМЧИЋ ЧЕДОМИР, рођен 1924. године, Дикова, Сурдулица; 
погинуо 29.09.1944, Власотинце. 



99. ДИНЧИЋ /ТРАЈКА/ ПЕТАР, рођен 1900. године, Власина, Сурдулица; 
погинуо 6.05.1944, Чемерница код Сурдулице. 
100.ДОДИЋ С. МИЈ1Е, из села Кладово, Трговиште; погинуо 4.06.1944, 
Плачковица. 
101.ДОДИЋ /ВЕЉКА/ МИЛЕ, рођен 1914. године, Калово, Трговиште; 
погинуо 16.05.1944, Плачковица. 
102.ДОДИЋ /ТОМЕ/ СЕРАФИМ, рођен 1923. године, Лесница, 
Трговиште; погинуо 18.02.1945, на Дринском фронту код Зворника. 
103.ДОНЧОВ /ВАСИЈ1А/ АНДОН, рођен 1920. године, Бачевац, 
Димитровград; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
104.ДИКИЋ /МЈ1АДЕНА/ Ј1УКА, рођен 1922. године, Крушевица, 
Власотинце; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
105.ЂОКИЋ /СЈ1АВКА/ СЛОБОДАН, рођен 1926. године, Кумарево, 
Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
106.ЂОРЂЕВИЋ /СТОЈАНА/ БОГОЉУБ, из села Суви Дол, Пирот; нема 
података о датуму и месту погибије. 
107.ЂОРЂЕВИЋ /ЛАЗАРА/ БОЖИДАР, рођен 1921. године, Блато, 
Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
108.ЂОРЂЕВИЋ /СТОЈАНА/ БОЖИДАР, рођен 1922. године, Мали Су ви 
дол, Пирот; погинуо приликом преласка реке Босут у селу Липовцу. 
109.ЂОРЂЕВИЋ М. БОРКО, рођен 1922. године, Доњи Стајевци, 
Трговиште; погинуо 17.05.1944, Сурдулица. 
110.ЂОРЂЕВИЋ /ДРАГУТИНА/ БОЖИДАР-БОШКО, рођен у Врањској 
Бањи, погинуо 15.06.1944, Чупино брдо. 
111.ЂОРЂЕВИЋ /МИХАИЈ1А/ БРАНКО, из села Сукова, Пирот, погинуо 
12.04.1945, Батровци на рецу Босуту. 
112.ЂОРЂЕВИЋ /СТАНОЈКА/ ПЕТРУШ, рођен 1917. године, Галочевце, 
Трговиште; погинуо 18.02.1945, Влашке Њиве, на Дринском фронту код 
Зворника. 
113.ЂОРЂЕВИЋ С. ДАНИЛ, из села Вава, Црна Трава; погинуо 4.03 1945, 
на Дринском фронту између Љубовије и Зворника. 
114.ЂОРЂЕВИЋ /РАДИВОЈА/ ДАНИЛО, рођен 1922. године, Расница, 
Пирот, погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
115.ЂОРЂЕВИЋ Р. ДРАГОМИР, нема података о датуму и месту рођења; 
погинуо 14 или 15.04.1945, Винковци. 
116.ЂОРЂЕВИЋ Ј. ЈОРДАН, рођен 1919. године, Средњи Дел, Врање; 



погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
117.ЂОРЂЕВИЋ /БОЖИДАРА/ ЛАЗАР, рођен 1921. године, Блато, 
Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
118.ЂОРЂЕВИЂ ЉУБОМИР, из села Доње Стајевце, Трговиште; 
погинуо 12.05.1944. на планини Плачкавици. 
119.ЂОРЂЕВИЋ /СВЕТОЗАРА/ МИЛАДИН, рођен 1914. године, 
Навалин, Лесковац; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
120.ЂОРЂЕВИЋ /ПЕТРА/ МИОДРАГ, из села Покревеник, Пирот; нема 
података о датуму и месту погибије. 
121.ЂОРЂЕВИЋ /ВЛАЈКА/ МЛАДЕН, рођен 1928. године, Студена, 
Бабушница; погинуо 12.04.1945, Батровици нареци Босуту. 
122.ЂОРЂЕВИЋ /ЖИВОЈИНА/ МИХАИЛО, из села Брлог, Пирот, 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
123.ЂОРЂЕВИЋ РИСТА, из села Куштица код Бујановца, погинуо 
12.05.1944, Плана код Црне Траве. 
124.ЂОРЂЕВИЋ /РАДИВОЈА/ СВЕТОМИР, из села Рсовци; нема 
података о датуму и месту погибије. 
125.ЂОРЂЕВИЋ /МИЛУТИНА/ СТАНКО, рођен 1923. године, Загржањ, 
Судулица; погинуо 29.09.1944, Власотинце. 
126.ЂОРЂЕВИЋ СТАНОЈЕ, из Бабине Пољане, Врање; погинуо 
12.05.1944, Крива Феја, Врање. 
127.ЂОРЂЕВИЋ СТОЈАДИН, село Бујковац, Врање; погинуо 24.05.1944, 
Плачкавица 
128.ЂОРЂЕВИЋ СТОЈАДИН, из села Првеник, Врање, погинуо 
28.06.1944, Карачевац. 
129.ЂОРЂЕВИЋ УРОШ, из селаЦрница, Трговиште, погинуо 13.05 1944, 
Стрезимировци, Црна Трава. 
130.ЂОРИЋ /МИЈ1АНА/ АЛЕКСАНДАР, рођен 1926. године, Бабина 
Пољана, Трговиште, погинуо 18.06.1944, Власотинце. 
131.ЖИВКОВИЋ /ЉУБОМИРА/ ВЕЈШМИР, из села Покривеник, 
Пирот; нема података о датуму и месту погибије. 
132.ЖИВКОВИЋ /ДРАГАН/ ВОЈИСЈ1АВ, рођен 1924. године, Извор, 
Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
133.ЖИВКОВИЋ Б. ВУКАДИН, из села Завоји, Пирот; погинуо 12.04 
1945, Батровци на реци Босуту. 
134.ЖИВКОВИЋ /НИКОДИЈА/ ДИМИТРИЈА, из села Нови Цакун; 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
135.ЖИВКОВИЋ /НИКОДИЈА/ ДОБРИВОЈЕ, рођен 1925. године, Нова 



Махала, Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
136.ЖИВКОВИЋ /КРСТЕ/ ДРАГОЉУБ, из села Навлин, Лесковац; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
137.ЖИВКОВИЋ Ј. КРСТА, из Бабине Пољане, Трговиште; погинуо 
18.02.1945, на Дринском фронту код Зворника. 
138.ЖИВКОВИЋ НИКОЈ1А, из села Рупље, Црна Трава, погинуо 
6.10.1944, Јастребац, Власотинце. 
139.3АФИРОВИЋ /ЖИВОЈИНА/ БОРИВОЈЕ, рођен 1923. године, 
Врањска Бања; погинуо маја 1944. године на Широкој планини. 
140.3ДРАВКОВИЋ/ЖИВОЈИНА/АЛЕКСА, рођен 1924. или 1927. године, 
Топли Дол, Сурдулица; погинуо 17.12.1944, Горачић код Сјенице. 
141.3ДРАВКОВИЋ РАДОЈКО, из Новог Глога, Врање, погинуо 
12.04.1944, Крива Феја, Врање. 
142.3ЕЛЕНОВИЋ С. СТО ЈАДИН, нема податка о датуму и месту рођења; 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту, Срем. 
143.3Ј1АТАНОВ /ИВАНА/ ИЈШЈА, рођен 1920. године, Поганово, 
Димитровград; погинуо 12.04.1945. 
144.3Ј1АТАНОВИЋ АНОНИЈЕ, рођен 1924. године, Пресек; погинуо 
12.104.1945, Батровци нареци Босуту. 
145.3Ј1АТАНОВИЋ /СТАМЕНА/ ПЕТАР, рођен 1921. године, Црни Врх, 
Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
146.3Ј1АТКОВИЋ 3. АЈШКСАНДАР, из села Топли Дол, Пирот; погинуо 
17.12.1944, Горачић код Сјенице. 
147.3Ј1АТКОВИЋ Н. ДИМИТРИЈЕ, нема података о датуму и месту 
рођења; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
148.3Ј1АТКОВИЋ /АНТОНИЈА/ ДРАГОЉУБ, рођен 1925. године, Нови 
Дол, Врање; погинуо 15.08.1944, Горуновац код Тртовишта. 
149.3Ј1АТКОВИЋ ДРАГОМИР, из села Стари Глог, Врање; погинуо 
8.06.1944, Плачкавица. 
150.3Ј1АТКОВИЋ ЋУРА, из села Извор, Пирот; погинуо 12.04.1945, 
Батровци на реци Босуту. 
151.3Ј1АТКОВИЋ /ВИДАНА/ ЈОВАН, рођен 1925. године, Копрештица, 
Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
152.3ЛАТКОВИЋ /МИТО/ РАДОЈКО, рођен 1920. године, Радовница, 
Трговиште; погинуо 13.05.1944, Стрезимировци код Црне Траве. 
153.3Ј1АТКОВИЋ /СТО ЈАНЧА/ЧЕДОМИР, рођен 1926. године, Власина, 



Сурдулица; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
154.ИВАНОВ /ГИГОВ/ БОРИС, рођен 1924. године, Гајин Дол, 
Димитровград; погинуо 18.04.1945. на путу према Винковцима. 
155.ИВКОВИЋ БОРИВОЈЕ, рођен 1923. године, Врањска Бања; погинуо 
1944. године код Брегалнице. ' 
156.ИЈШЈЕВ /АЈ1ЕКСАНДРА/ ГЕОРГИ, рођен 1923. године, Смилевац, 
Димитровград; рањен 12.04.1945, Батровци на реци Босуту, умро од 
задобијених рана 7.05.1945. године. 
157.ИЈ1ИЋ АРСЕНИЈЕ, из села Дреновац, Врање; нема података о датуму 
и месту погибије. 
158.ИЈШЋ ВЛАДА, из села Бујковац, Врање; погинуо 21.07.1944, 
Клиновац код Врања. 
159.ИЈ1ИЋ В. ВУКАШИН, из Пирота; нема података о датуму и месту 
погибије. 
160.ИЛИЋ /ЈОВАНА/ ДОБРИВОЈЕ, рођен 1921. године, Невалин, Лес-
ковац; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
161.ИЈ1ИЋ /ЈОВАНА/ БЛАГОЈЕ, из Луковца, Врање; погинуо 25.10.1944. 
у борбама код Ниша. 
162.ИЛИЋ /БЈ1АГОЈА/ ЈОВАН, рођен 1925. године, Грајовац, Лесковац; 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
163.ИЛИЋ /ВЕЛИНА/ МИЛИВОЈЕ, рођен 1926. године, Топиште; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
164.ИЈ1ИЋ МИЛОШ-МИЋА "ГОЧОБАН", рођен 1927. године у Врању; 
погинуо 1944. године, Отуља код Врања. 
165.ИЛИЋ /ЈОВАНА/ НЕНАД, рођен 1925. године, Власотинце или Лес-
ковац; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
166.ИЈШЋ /СТАНКА/ СВЕТОЗАР, рођен 1903. године, Кумарево, Врање; 
погинуо 29.09.1944, Власотинце. 
167.ИЈШЋ СТАНОЈЕ, из Криве Феје, Врање; погинуо 22.05.1944, 
Осоговске планине. 
168.ИЛИЋ /СТОЈАНА/ СТОЈАДИН, рођен 1918. године, Црни Врх, 
Врање; погинуо 15.08.1944, Горуновац код Врања. 
169.ИЛИЋ /АЛЕКСАНДРА/ УРОШ, рођен 1924. године, Врањска Бања, 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
170.ИСМАИЛОВИЋ БАЈРАМ, рођен 1927. године, Врањска Бања, 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 



171.ЈАНИЋ В. БОЖИДАР, из села Копринштица, Пирот; погинуо 
12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
172.ЈАНИЋ /ЈОВАНА/ СВЕТОЗАР, из села Срећковац, Пирот; нема 
података о датуму и месту погибије. 
173.ЈАНКОВИЋ /МИЛОЈА/ ЈОСИФ, рођен 1926. године, Собе, Врање; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
174.ЈАНКОВИЋ ЈБУБИЦА, из Црне Траве; погинула 28.06.1944, 
Карачево. 
175.ЈАНКОВИЋ МИЛЕ, из Првеника, Врање, погинуо 28.06.1944, 
Огоште. 
176.ЈАНКОВИЋ ПЕТРОНИЈЕ, из ПРВЕНИКА, Врање; погинуо 4.09.1944, 
Јастребац код Власотинца. 
177.ЈАНЧИЋ /БОГОЉУБА/ БОЖИДАР, рођен 1922. године, 
Пакрештица, Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
178. ЈОВАНОВИЋ БОРА, из Врањске Бање; погинуо 24.05.1944, 
Плачковица. 
179.ЈОВАНОВИ ВЛАДА, из села Изумно, Врање; погинуо 27.04.1944, 
Лисец, Осоговске планине.. 
180. ЈОВАНОВИЋ В. ВЈ1АЈКО, рођен 1915. године, Стајовце, Трговиште; 
погинуо 1.09.1944. године. 
181.ЈОВАНОВИЋ ВОЈА, из села Мазараћ, Врање; погинуо 10. или 
30.11.1944, Нови Пазар. 
182.ЈОВАНОВИЋ ВОЈИСЈ1АВ, из Бабине Пољане; погинуо 18.04.1944, 
Грамаде. 
183.ЈОВАНОВИЋ ВОЈИСЈ1АВ, из Пољанице, Врање; погинуо 30.11.1944, 
Нови Пазар. 
184.ЈОВАНОВИЋ /ЋОРЋА/ ГОЈКО, рођен 1921. године, Паклоштица, 
Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
185.ЈОВАНОВИЋ /АЈ1ЕКСЕ/ ДЕСИМИР, рођен 1923. године, Срећковац, 
Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
186.ЈОВАНОВИЋ /СТАНКА/ ДРАГОЉУБ, рођен 1921. године, 
Вучедолце, Сурдулица; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
187. ЈОВАНОВИЋ В. ДУШАН, рођен 1909. године, Стајковце, Сурдулица; 
погинуо 4.03.1945, Дрински фронт код Зворника. 
188.ЈОВАНОВИЋ /СТЕВАНА/ ДУШАН, рођен 1924. године, Доње 
Требешиње, Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 



189.ЈОВАНОВИЋ /СТОЈАНА/ ЂОРЂЕ, рођен 1911. године, Врањска 
Бања; погинуо 11.05.1944, Бистрица код Власотинца. 
190. ЈОВАНОВИЋ С. ЖИВАН, рођен 1922. године, Лешница, Трговиште; 
погинуо 11.04.1944, Бистрица код Власотинца. 
191.ЈОВАНОВИЋ Ј. МИЈ1АДИН, рођен 1922. године, Стајковце, Сур-
дулица; заробљен 10.06.1944. и стрељан, Сува Морава, код Владичиног 
Хана. 
192.ЈОВАНОВИЋ /СТОЈАНА/ МИТА, рођен 1924. године, Пролесје, 
Трговиште; погинуо 14.09.1944, Честелин код Врања. 
193.ЈОВАНОВИЋ /ЈОВАНА/ РАДОЈКО, рођен 1921. године, Пролесје, 
Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
194.ЈОВАНОВИЋ /ЈЕВКЕ/ РАДОМИР, рођен 1922. године, Оруглица, 
Власина, Сурдулица; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
195.ЈОВАНОВИЋ В. СТАНИМИР, рођен 1926. године, Суково, Пирот; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
196.ЈОВАНОВИЋ СТАНОЈКО, из села Барајевац, Врање; погинуо 
24.05.1944, Плачковица. 
197. ЈОВАНОВИЋ СТАНО ЈКО, рођен 1919. године, Пролесје, Трговиште; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
198.ЈОВАНОВИЋ /РАНЂЕЈ1А/ СТОЈАН, рођен 1922. године, Стара 
Брезовица, Врање; погинуо 27.04.1944, Лисец, Осоговске планине. 
199.ЈОВАНОВИЋ /ЦВЕТАНА/ ДУШАН, рођен 1909. године, Срајковце, 
Сурдулица, погинуо 4.03.1945, Дрински фронт код Зворника. 
200.ЈОВИЋ ВЕРА, из Владичиног Хана; погинула 12.05.1944, Стари 
Глог, Трговиште. 
201.ЈОВИЋ РАДОСЈ1АВ, из села Првеник, Врање; погинуо 12.05.1944, 
Клисовац код Врања. 
202.ЈОВИЋ СТАМЕН, из Криве Феје, Врање; погинуо 28.06.1944, 
Карачево. 
203.ЈОРДАНОВ /АНГЕЈ1А/ БОГДАН, рођен 1925. године, Изетовце, 
Димитровград; погинуо 17.11.1944. нарециЛабу кодВучитрна. 
204.ЈОЦИЋ /АРСЕНА/ АСПАРУХ, рођен 1924. године, Петрлиш, 
Димитровград; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
205.КАМЕНКОВИЋ /ВАСИЈ1А/ ВУКАШИН, рођен 1926. године, Велика 
Лукања, Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
206.КАРАЈОВИЋ Р. СТАНКО, из села Калова, Трговиште, нема 



података о датуму и месту погибије. 
207.КАРАНФИЛОВИЋ /МИЛАНА/ ВЛАДИМИР, рођен 1926. године, 
Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
208.КАРАНФИЛОВИЋ /АРСО/ ПЕТКО, рођен 1926. године, Лесница, 
Трговиште; погинуо 27.04.1944, Лисец, Осогосвске планине. 
209.КИТАНОВИЋ /ПЕТРА/ САВА, рођен 1925. године, Нови Глог, Врање; 
погинуо 15.07.1944, Горуновац код Врања. 
210.КОСИЋ БОРИСАВ, из села Првеник, Врање, погинуо 12.04.1945, 
Батровци нареци Босуту. 
211.КОСТАДИНОВИЋ /АНДОНА/ БОШКО, рођен 1919. године, Радов-
ница, Трговиште; погинуо 12.05.1944, Плана код Црне Траве. 
212.КОСТАДИНОВИЋ /АНТОНИЈА/ СТАНОЈКО, рођен 1918. године, 
Голочевац, Трговиште; погинуо 12.05.1944, Плана код Црне Траве. 
213.КОСТИЋ /ВИДОСАВА/ БУДИМИР, рођен 1923. године, Кијевац, 
Сурудулица; погинуо 9.09.1944, Момин Камен /Владичин Хан/, или 
4.03.1945, Дрински фронт /Зворник/, или 12.04.1945, Батровци на реци 
Босуту. 
214.КОСТИЋ /Ј1АЗАРА/ ЖИВО ЈИН, рођен 1912. године, ВрањскаБања; 
погинуо 14.09.1944, Трновац код Бујановца. 
215.КОСТИЋ /СРЕТЕНА/ МИОДРАГ, рођен 1925.године, Врањска Бања; 
погинуо септембра 1944, Власотинце. 
216.КОСТИЋ /ВИДАНА/ МИХАИЛО, рођен 1925. године, Велики Суви 
Дол, Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
217.КОСТИЋ /ЉУБОМИРА/ СИМА, рођен 1923. године, Топли Дол, 
Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
218.КОСТОВ ГОРЧЕ-ГОНАНИ, рођен 1925. године, Смилевац, 
Димитровград, погинуо 17.12.1944, Сјеница. 
219.КОСТИЋ Ђ. ЈОРДАН, из селаРсевце, Пирот; погинуо 18.04.1944, на 
реци Лабу код Вучитрна. 
220.КОЦИЋ С. МИЛЕ, из Врањске Бање; погинуо 4.09.1944, Јастребац 
код Власотинца. 
221.КОЦИЋ /ТОДОРА/ СВЕТОЗАР, рођен 1923. године, Навалин, Лес-
ковац; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
222.КРОТИЋ /ЉУБОМИРА/ СТОЈМИР, из Владичиног Хана; погинуо 
12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
223.КРСТИЋ С. ВЈ1АДИМИР, из Лесковца; погинуо 13.12.1944, Нови 



Пазар. 
224.КРСТИЋ С. ЈОВАН, из села Голочевца, Трговиште; погинуо 
8.09.1944, Бело Поље код Сурдулице. 
225.КРСТИЋ С. МЈ1АДЕН, из села Јелашнице, Сурдулица; погинуо 
17.11.1944, нареци Лабу код Вучитрна. 
226.КРСТИЋ /МИЈ1АНА/ СЕНТА, рођен 1925. године, Сурдулица, 
Трговиште; погинуо 27.04.1944, Лисец, Осоговске планине. 
227.КРСТИЋ СТОЈМЕН, из села Мањак, Сурдулица; погинуо 4.03.1945. 
на Дринском фронту код Зворника. 
228.КРСТИЋ Д. ТИХОМИР, из селаКрупац, Пирот; погинуо 17.11.1944. 
на реци Лабу код Вучитрна. 
229.ЉУБИСАВЉЕВИЋ /СТОЈАДИНА/ СТОЈАН, из села Првеник, 
Врање, погинуо 27.04.1944, Лисец, Осоговске планине. 
230.ЉУБИЋ ЂОРЂЕ, из Биљаче, Бујановац; погинуо 24.05.1944, 
Плачковица. 
231 .ЉУТВИЈЕВИЋ ФЕРАТ, рођен 1922. године, Биљача, Бујановац; 
погинуо 24.05.1944, Плачковица. 
232.МАКСИЋ /НАСТАСЕ/ САВА, рођен 1922. године, Доњи Стајовац, 
Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
233.МАНИЋ /ЂОРЂА/ БОРИВОЈЕ, рођен 1915. године, Блато, Пирот; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
234.МАНИЋ /ЧЕДОМИРА/ БОРИВОЈЕ, рођен 1924. или 1925. године, 
Рђевица, Сурдулица; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
235.МАНОЈЛОВИЋ /ЛЕКЕ/ ВАСИЧ, рођен 1925. године, Поганово, 
Димитровград; погинуо новембра 1944. године, Копаоник. 
236.МАНАСИЈЕВИЋ /МИЈ1АНА/ МИХАИЛО, рођен 1924. године, Горња 
Трница, Трговиште; погинуо 5.05.1944, Честелин код Врања. 
237.МАЛИНОВИЋ /ЗЈТАТКА/ СТОИЛ, рођен 1925. године, Сурлица, 
Трговиште; погинуо 5.05.1944, Чемерник код Црне Траве. 
238.МАНЧИЋ /БОЖИДАРА/ БЛАГОЈЕ, из села Копривштица, Пирот; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
239.МАНЧИЋ М. ДУШАН, из Бабине Пољане, Трговиште; погинуо 
12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
240.МАНЧИЋ /МЛАДЕНА/ ДУШАН, рођен 1923. године, Паклешница, 
Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
241.МАНЧИЋ /ДИМИТРИЈА/ НИКОЛА, рођен 1917. године, 



242.МАРИНКОВИЋ В. БОЖИДАР, из села Крупац, Пирот; погинуо 
12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
243.МАРИНКОВИЋ /БОРИВОЈА/ БРАНКО, нема података о датуму и 
месту рођења, погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
244.МАРИНКОВИЋ /СТОЈАНА/ ВЕЛИЧКО, рођен 1924. године, Радов-
ница, Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
245.МАРИНКОВИЋ В. ДУШАН, рођен 1921. године, Крупац, Пирот; 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
246.МАРИНКОВИЋ /ЦВЕТКА/ ЦВЕТАН, рођен 1922. године, Радовница, 
Трговиште; погинуо 4.07.1944, Копљача. 
247.МАРЈАНОВИЋ /РАДИВОЈА/ МИОДРАГ, из Владичиног Хана, 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
248.МАРКОВ /ДОНЧЕ/ ВАСИЛ, рођен 1923. године, Поганово, Пирот; 
погинуо децембра 1944. на Дрини. 
249.МАРКОВИЋ /ЗАРИЈА/ БОЖИДАР, из села Крупац, Пирот; погинуо 
12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
250.МАРКОВИЋ /СТОЈАДИНА/ БОРИВОЈЕ, из села Лепек, Владичин 
Хан; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
251 .МАРКОВИЋ /КРСТЕ/ ВЕЛИМИР, рођен 1923. године, Нови, 
Трговиште, Врање; погинуо 22.05.1944, Осоговске планине. 
252.МАРКОВИЋ ЂОРЂЕ, из села Петка, Бујановац; погинуо 22.05.1944, 
Осоговске планине. 
253.МАРКОВИЋ /БОЖИДАРА/ ЈОВАН, из села Завоја, Пирот; погинуо 
12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
254.МАРКОВИЋ /АТАНАСА/ СТОИЈБКО, рођен 1905. године, Нови 
Глог, Трговиште, Врање; погинуо 22.05.1944, Осоговске планине. 
255.МАТКОВИЋ /ВЕЈШНА/ ЦВЕТКО, рођен 1924. године, Радовница, 
Трговиште; погинуо 17.05.1944, Сурлица код Трговишта. 
256.МИЈАЛКОВИЋ /ЂОРЂА/ БОРИВОЈЕ, рођен 1917. године, Блато, 
Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
257.МИЈАЛКОВИЋ /МИЛУТИНА/ БОРИВОЈЕ, рођен 1921. године, ВОЈ-
НЕГОВАЦ, Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
258.МИЈ1АНОВИЋ ДОБРОСАВ, из села Брујар, Бујановац; погинуо 
17.05.1944, Сурлица код Трговишта. 
259.МИЈ1АНОВИЋ Ж. СТОЈИЛ, из села Сурлица, Трговиште; погинуо 



12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
260.МИЛЕНКОВИЋ А. БОЖИДАР, из Топлог Дола, Пирот; погинуо 
12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
261.МИЛЕНКОВИЋ /МИЛОША/ БОЖИДАР, из Топлог Дола, Пирот; 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
262.МИЈ1ЕНКОВИЋ /СИМЕ/ ВИТКО, нема података о датуму и месту 
рођења; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
263.МИЛЕНКОВИЋ Н. ДУШАН, рођен 1927. године, Прешево; погинуо 
28.05.1944, Беласица. 
264.МИЛЕНКОВИЋ /НАКЕ/ ДУШАН, рођен 1912. или 1915. године, 
Сливница, Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
265.МИЛЕНКОВИЋ /МИЛОША/ ЖИВКО, рођен 1919. године, 
Клисурица, Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци, нареци Босуту. 
266.МИЛЕНКОВИЋ /ИЛИЈЕ/ ЖИВОЈИН, рођен 1919. године, Клису-
рица, Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
267.МИЛЕНКОВИЋ С. МИХАИЛО, рођен 1925. године, Диково, Сур-
дулица; погинуо 4.09.1944, Јастребац, Власотинце. 
268.МИЛИВОЈЕВИЋ А. БОЖИДАР, рођен 1896. године, Топли Дол, 
Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
269.МИЛИЈИЋ /МИЈ1АНА/ МИРКО, рођен 1914. године, Дуги Дол, Сур-
дулица, погинуо 12.10.1944, Пуковац код Лесковца. 
270.МИЛОВАНОВИЋ /МИЈ1АНА/ ДРАГУТИН, рођен 1923. године, Лес-
кова Бара, Сурдулица; погинуо јануара 1945. године. 
271.МИЛОВАНОВИЋ /ЈАНКА/ ПЕТАР, рођен 1925. године, Радошевац, 
Бабушница; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
272.МИЛОВАНОВИЋ /МИЈ1Е/ СТАНО ЈЕ, рођен 1917. године, Радовница, 
Трговиште; погинуо 11.03.1944, Бистрица, Власотинце. 
273.МИЛОЈЕВИЋ БОЖИДАР, из Сурдулице; погинуо 12.04.1945, 
Батровци на реци Босуту. 
274.МИЛОЈЕИЋ /ТИХОМИРА/ МОМИР, рођен 1920. године, Модра 
стена, Бабушница; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
275.МИЈ10САВЈБЕВИЋ МИКА, из села Кијевац, Сурдулица; погинуо 
29.09.1944. Власотинце. 
276.МИЛОСАВЉЕВИЋ ЧЕДОМИР, из села Равна Река, Сурдулица; 
погинуо 7.09.1944, Алексинац. 
277.МИЛОШЕВИЋ АРСА, из Криве Феје, Врање; погинуо 22.04.1944, 



278.МИЈ10ШЕВИЋ БОЖИДАР, нема података о датуму и месту рођења; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
279.МИЛОШЕВИЋ /МИРКА/ БОРИВОЈЕ, рођен 1918. године, Коприв-
иште, Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
280.МИЛОШЕВИЋ /ВАСИЈ1А/ ВЈ1АЈКО, рођен 1922. године, Крива Феја, 
Врање; погинуо 27.04.1944, Лисец, Осоговске планине. 
281 .МИЛОШЕВИЋ /ЈОВАНА/ ДУШАН, рођен 1921. године, Шаинце, 
Трговиште; погинуо 18.02.1945. на Дринском фронту код Зворника. 
282.МИЛОШЕВИЋ /ЈАНКА/ ПЕТАР, из села Радошевац; погинуо 
12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
283.МИЛУТИНОВИЋ Д. СТАНКО, рођен 1926. године, Битврђа, Сур-
дулица; умро у Шапцу од задобијених рана на Дринском фронту 
9.02.1945. године. 
284.МИЛЕНКОВИЋ ПЕТРУН, рођен 1912. године, Горња Трница, 
Трговиште; погинуо 5.05.1944, Честелин код Врања. 
285.МИЉКОВИЋ /ВЈ1АЈКА/ ДИМИТАР, рођен 1922. године, Бердуј, 
Бабушница; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босусту. 
286.МИЉКОВИЋ /ЦВЕТАНА/ ЧЕДОМИР, рођен 1911. године, Дуги Дол, 
Сурдулица; погинуо 8.09.1944, Момин Камен код Владичиног Хана. 
287.МИТИЋ БОШКО, из села Каталинце, Врање; погинуо 4.07.1944, 
Биљача код Бујановца. 
288.МИТИЋ ДУШАН, из села Доње Стајовце, Трговиште; погинуо 
18.07.1944, Биљача код Бујановца. 
289.МИТИЋ ЈЕВРЕМ, из села Грданица, Власотинце, погинуо 16.12.1944, 
Сјеница. 
290.МИТИЋ /РИСТЕ/ МИЛОЈЕ, рођен 1925. године, Зладовце, 
Трговиште; погинуо 4.09.1944, Јастребац код Власотинца. 
291.МИТИЋ МИХАИЛО, из села Сливница, Врање; погинуо 9.06.1944, 
Брегалница. 
292.МИТИЋ /ЋОРЋА/ РАДИВОЈЕ, рођен 1921. године, Буштрање, 
Врање; погинуо 14.01.1945, Ужичка Пожега. 
293.МИТИЋ /ЦВЕТКА/ РАДОМИР, из села Бујовац, Врање; погинуо 
13.05.1945, Стрезимировци код Црне Траве. 
294.МИТИЋ /ЦВЕТКА/ РАДОМИР-РАТКО, рођен 1927. године, Власина, 
Сурдулица; погинуо 18.02.1945. на Дринском фронру код Зворника. 



295.МИТИЋ СТОЈАДИН, из села Црновце, Трговиште; погинуо 
12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
296.МИТИЋ /РИСТЕ/ СТОЈАДИН, рођен 1922. или 1923. године, 
Златовце, Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
297.МИТИЋ /МИЛИСАВА/ УРОШ, рођен 1919. године, Врањска Бања; 
погинуо јуна 1944, Свети Илија код Врања. 
298.МИТРОВИЋ /ВЈ1АДИМИРА/ БОРИВОЈЕ, рођен 1923. године, Пирот; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
299.МИТРОВИЋ /ИЈШ МИТИЋ/ ДОБРИВОЈЕ, из Прешева; погинуо 
27.04.1944, Лисец, Осоговске планине. 
300.МИТРОВИЋ /ВЛАДИМИРА/ БОРИВОЈЕ, рођен 1921. године, Црна 
Трава; погинуо 15.04.1945, Винковци. 
301.МИТРОВИЋ /АРИТОНА/ ДОБРОСАВ, рођен 1920. године; погинуо 
6.05.1944, Лисец, Осоговске планине. 
302.МИТРОВИЋ /ДРАГОМИРА/ ЖИВОЈИН, рођен 1925. године, 
Радињинци, Бабушница; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
303.МИТРОВИЋ М. ПЕТАР, рођен 1924. године, Марганце, Врање; 
погинуо 15.04.1945, Винковци. 
304.МИТРОВИЋ М. СВЕТОЗАР, рођен 1921. године, Марганци, Врање; 
погинуо 15. или 16.04.1945, Винковци. 
305.МИТРОВИЋ ЖАРКО, из села Ставиње, Пирот; погинуо 4.03.1945, 
Дрински фронт код Љубовије. 
306.МИХАЈЛОВИЋ /ДИМИТРИЈА/ БОРИВОЈЕ, рођен 1922. године, 
Врањска Бања; погинуо 27.04.1944, Лисец, или 6.05.1944, Црнооко. 
307.МИХАЈЛОВИЋ /ДЕЈТЕ/ КАМЕН, рођен 1919. године, Горње Новиље, 
Димитровград; рањен 12.04.1945, Батровци на реци Босуту, а умро у 
болници у Бачкој Тополи 16.04.1945. године. 
ЗОб.МИХАЈЛОВИЋ МИЛИЋ, из села Сливница, Врање; погинуо 
3.08.1944, Клиновац код Врања. 
309.МИХАЈЛОВИЋ /ДУШАНА/ МИЛОРАД, рођен 1924. године, 
Грданица, Лесковац; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
310.МИХАЈЛОВ МИХАИЛ, рођен у Русији, борио се у саставу бригаде; 
погинуо 24.05.1944, Плачковица. 
311 .МИХАЈЛОВИЋ /СТАНИСЈ1АВА/ СЈ1АВКО, рођен 1914. године, 
Радовница, Трговиште; погинуо 13.04.1944, Стрезимировци код Црне 
Траве. 



312.МИХАЈЛОВИЋ С. СТОЈАДИН, из села Голочевац, Трговиште; 
погинуо 18.02.1945, на Дринском фронту код Зворника. 
313.МИЦИЋ /МИЛЕНТИЈА/ СТАНОЈЕ, рођен 1922. године, Радовница, 
Трговиште; погинуо 12.05.1944, Плана код Црне Траве. 
314.МИШИЋ ЖИВКО, из села Превалац, Врање; погинуо 27.04.1944, 
Лисец, Осоговске планине. 
315.МЈ1АДЕНОВИЋ ЈОРДАН, из села Првеник, Врање; погинуо 
12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
316.МЛАДЕНОВИЋ /МЈ1АДЕНА/ ДУШАН, из села Бујковац, Врање; 
погинуо 3.08.1944, Клиновац код Врања. 
317.МЛАДЕНОВИЋ КАРЛО, из села Јеловица, Пирот; погинуо 4.05.1945, 
Дрински фронт код Зворника. 
318.МЈ1АДЕНОВИЋ /ИВАНА/ СВЕТОЗАР, рођен 1922. године, Маревце, 
Трговиште; погинуо 14.09.1944, Честелин код Врања. 
319.НАЈДАНОВИЋ ПЕТАР, рођен 1925. године, Копривиштица, Пирот; 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
320.НАЈДАНОВИЋ Д. СВЕТОМИР, из села Копривиштица, Пирот; 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
321 .НАСТАСОВИЋ ДаУРЕ/ ДАНЧА, рођен 1920. године, Црвени Град, 
Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
322.НЕДЕЉКОВИЋ /ВОЈИСЈ1АВА/ ВОЈИСЈ1АВ, рођен 1925. године, 
Буштрање, Врање; погинуо 4.09.1944, Јастребац код Власотинца. 
323.НЕДЕЉКОВИЋ /ЖИВАНА/ МИЈ1АН, рођен 1926. године, Чикашин; 
погинуо 11. или 14.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
324.НЕДЕЉКОВИЋ СТАНКО, из села Тањак, Бујановац; погинуо 
15.07.1944, Геруновац код Врања. 
325.НЕДЕЉКОВИЋ СТОЈИЛ, из села Доњи Стајевац, Трговиште; 
погинуо 18.11.1944. на реци Лабу код Вучитрна. 
326.НЕШИЋ П. ИЈ1ИЈА, рођен 1923. године, Доње Жапско, Врање; 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
327.НЕШИЋ /ИЛИЈЕ/ ПЕТАР, из села Копривиштица, Пирот; погинуо 
12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
328.НИКОЈ1ИЋ АЈШКСАНДАР, из села Брезовица, Врање; погинуо 
21.07.1944, Клиновац код Врања. 
329.НИКОЛИЋ /АНЋЕЈ1А/ ВАСКО, рођен 1911. године, Доње Стајевце, 
Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 

« 



330.НИКОЛИЋ /МИЛАДИНА/ ВЛАДИМИР, из села Крупац, Пирот; 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Боосуту. 
331.НИКОЛИЋ /СТОЈАДИНА/ ВОЈИСЛАВ, рођен 1922. године, Кијевац, 
Сурдулица; погинуо 18.12.1944, Сјеница. 
332.НИКОЛИЋ ЉУБОМИР, из села Себе-Врање, погинуо 24.05.1944, 
Плачкавица. 
333.НИКОЈТИЋ /ЈОВАНА/ ЉУБОМИР, рођен 1912. године, Мразовац; 
погинуо 14.12.1944, Сјеница. 
334.НИКОЛИЋ/СТОЈАНЧЕ/МИХАЈЛО, рођен 1922. године, Крива Феја, 
Врање; погинуо 27.04.1944, Лисец, Осоговске планине. 
335.НИКОЛИЋ /АНТЕ/ СПАСА, рођен 1926. године, Пролесје, 
Трговиште; погинуо 28.09.2944, Власотинце. 
336.НИКОЛИЋ /СТАМЕНА/ РАНЋЕЛ, рођен 1924. године, Горње 
Стајевце, Трговиште; погинуо 29.11.1944, Нови Пазар. 
337.НИКОЛИЋ/СИМЕ/ПЕТАР, рођен 1917. године, Паклештица, Пирот; 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
338.НИКОЛИЋ Д. СТАНИША, из Пирота; погинуо 4.03.1945, на Дрини 
између Малог Зворника и Љубовије. 
339.НИКОЈ1ИЋ УРОШ, из села Вишевац, Врање; погинуо 15.08.1944, 
Отуља, Врање. 
340.НИНЧИЋ /БОЖИДАРА/ БЈ1АГОЈЕ, рођен 1922. године, 
Коптривштица, Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
341.НОВКОВИЋ БОЖИДАР, рођен 1912. године, Бачијевац,Сурдулица; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
342.НОВКОВИЋ /ЈАНЧЕ МЈ1АДЕН, рођен 1912. године, Бацијевац, Сур-
дулица; погинуо 4.03.1944. на Дрини између Љубовије и Малог Звор-
ника. 
343.ПАВЛОВИЋ /ЧЕДОМИРА/ БОЖИДАР, рођен 1921. године, 
Сувајица, Сурдулица; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
344.ПАВЛОВИЋ ДРАГОМИР, из села Клисурица, Врање; погинуо 
18.06.1944, Грамада. 
345.ПАВЛОВИЋ С. ЋОРЋИЈЕ, рођен 1925.године, Доње Стајевце, 
Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
346.ПЕЈЧИЋ КРСТА, из села Крипац, Пирот; погинуо 12.04.1945, 
Батровци на реци Босуту. 
347.ПЕТАР, држављанин СССР-а, погинуо 19.06.1944, Петрова гора. 



348.ПЕТКОВИЋ ЛГОМЧЕ/ БОРИВОЈЕ, рођен 1921. године, Изумно, 
Врање; погинуо 9.09.1944, Бело Поље, Сурдулица. 
349.ПЕТКОВИЋ М. ЧЕДОМИР, рођен 1917. године, Стајковце, Сурдули-
ца; погинуо 4.03.1945. на Дрини између Малог Зворника и Љубовије. 
350.ПЕТКОВИЋ /СТАНИМИР/ РИСТА, рођен 1920. године, Горње Ста-
јовце, Трговиште; погинуо 12.05.1944, Плана код Црне Траве. 
351.ПЕТКОВИЋ /ВЕЈ1ИНА/ СТОЈАН, рођен 1923. године, Нови Глог, 
Врање; погинуо 3.08.1944, Клиновац код Врања. 
352.ПЕТКОВИЋ /ВЕЉКА/ЈОВАНЧЕ, рођен 1918. године, Доње Стајовце, 
'Грговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
353.ПЕТРОВИЋ /ДИМЧЕ/ АЈ1ЕКСАНДАР, рођен 1922. године, Сурлица, 
Трговиште; погинуо 14.09.1944, Честелин код Врања. 
354.ПЕТРОВ11Ћ/ВЈ1АДИМИРА/АНГЕЈ1, рођен 1924. године, ДоњеНевле, 
Димитровград; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
355.ПЕТРОВИЋ /ВЛАЈКА/ МИХАЈЛО, из села Паклештица, Пирот; 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
356.ПЕТРОВИЋ /СТАНКА/ СВЕТОЗАР, рођен 1920. године, Изумно, 
Врање; погинуо 21.11.1944, Краљево. 
357.ПЕТРОВИЋ СТОЈАН, нема података од датуму и месту рођења; 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
358.ПЕТРОВИЋ /ДО ЈЧИНА/ СТОЈАНЧЕ, рођен 1926. године, Добровиш, 
Власотинце; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
359.ПЕТРОВИЋ УРОШ, из Врањске Бање; погинуо 19.06.1944, Петрова 
гора. 
360.ПЕШИЋ БОЖИДАР, из Трговишта; погинуо 28.08.1944, планина 
Влајна. 
361.ПЕШИЋ /АЈ1ЕКСЕ/ БОЖИН, рођен 1920. године, Трговиште; 
погинуо 13.10.1944, Малошиште. 
362.ПЕШИЋ /ДРАГУТИНА/ БРАНИСЛАВ, из села Гостуша, Пирот; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
363.ПЕШИЋ /РАЈКА/ СЛАВКО, рођен 1919. године, Стара Брезовица, 
Врање; погинуо 4.03.1945, на Дрини, или 12.04.1945, Батровци на реци 
Босуту. 
364.ПОПОВ /ВАСИЛА/ ТОДОР, рођен 1921. или 1923. године, Смилевац, 
Димитровград; погинуо 4.03.1945, на Дрини између Малог Зворника и 
Љубовије. 



365.ПОПОВИЋ /СТОЈАНА/ АНТОНИЈЕ, рођен 1918. године, Горње Ста-
јовце, Трговиште; погинуо 13.04.1944. Стрезимировци код Црне Траве. 
366.ПОПОВИЋ /АНЂЕЈ1А/ ВЈТАДИМИР, рођен 1919. године, Давидовац, 
Врање; нема података о датуму и месту погибије. 
367.ПОТИЋ Б. ДРАГУТИН, из села Велики Суви Дол, Пирот; погинуо 
4.03.1945. на Дрини између Малог Зворника и Љубовије. 
368.РАДОЈЧИЋ ВОЈИСЈ1АВ, из села Кијевац, Сурдулица; погинуо 
12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
369.РАДОЈЧИЋ /ВОЈИСЈ1АВА/ СВЕТОЗАР, рођен 1924. године, 
Бациљевац, Сурдулица; погинуо 4.02.1945, на Дринском фронту између 
Љубовије и Малог Зворника. 
370.РАДУЛОВИЋ /КОСТЕ/ РАНЂЕЛ, рођен 1916. године, Сливница, 
Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
371.РАДУЛОВИЋ С. БЛАГОЈЕ, рођен 1918. године, Горње Стајовце, 
Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
372.РАДУЛОВИЋ/МИЈ1АНА/ПЕТРУН, рођен 1926.године, Црвени Град, 
Трговиште; погинуо 2.12.1944. на Лиму. 
373.РАКИЋ В. ДОБРИВОЈЕ, из села Крупац, Пирот; погинуо 12.04.1945, 
Батровци на реци Босуту. 
374.РАЈКОВИЋ /ЛАЗАРА/ МИЈШСАВ, рођен 1923. године, Црвена 
Јабука, ЦрнаТрава; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
375.РАНГЕЛОВ /МИЛАДИНА/ ЕФТИН, рођен 1926. године, Радојиња, 
Димитровград; нестао на Сремском фронту 1945. године. 
376.РАНЂЕЛОВИЋ /АНАСТА/ ЈОВАН, из села Радосину, Бабушница; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
377.РАНЂЕЛОВИЋ СРЕТЕН, нема података о датуму и месту рођења, 
као ни о датуму и месту погибије. 
378.РИСТИЋ /ТОДОРА/ ДУШАН, рођен 1923. године, Лескова Бара, 
Сурдулица; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
379.РИСТИЋ /МИЈ1АНА/ ЗАРИЈЕ, рођен 1922. године, Понавље, Врање; 
погинуо 27.04.1944, Лисец, Осоговске планине. 
380.РИСТИЋ МЈ1АДЕН, из села Бујковац, Врање; погинуо 22.05.1944, 
Осоговске планине. 
381.РИСТИЋ /СТАНОЈЛА/ ПЕТАР, рођен 1924. или 1926. године, 
Битврђе, Сурдулица; погинуо 5.12.1944, Нови ПАзар. 
382.РИСТИЋ /СТАНКА/ ЗДРАВКО, рођен 1919. године, Црвени Град, 



383.САВИЋ /МИЈ1АНА/ НИКОЛА, рођен 1924. године, Рајино Поље, 
Власотинце; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
384.СИМОНОВИЋ СТОЈАН, из села Дубница, Врање; погинуо 
16.01.1945, на Дринском фронту између Малог Зворника и Љубовије. 
385.СМИЉАНИЋ С. СТЕВАН, из села Доње Стајевце, Трговиште; 
погинуо 11.09.1944, Бело Поље код Сурдулице. 
386.СМИЉКОВИЋ /ЈЕВТЕ/ АНТОНИЈЕ, рођен 1915. године, Доње 
Стајовце, Трговиште; погинуо 11.07.1944, Железничка станица Врање. 
387.СМИЉКОВИЋ /МИЈ1АНА/ СТОЈАН, рођен 1920. године, Црвени 
Град, Трговиште; погинуо 11.10.1944, Житорађа код Прокупља. 
388.СМИЉКОВИЋ С. СТЕВАН, рођен 1924. године, Доње Стајовце, 
Трговиште; погинуо 9.09.1944, Житорађа код Прокупља. 
389.СПАСИЋ /СТАМЕНА/ АНДОН, рођен 1924. године, Црвени Град, 
Трговиште; погинуо 16.02.1944, Клиновац, Врање. 
390.СПАСИЋ М. ДИМЧА, из села Бабина Пољана, Врање; погинуо 
14.09.1944, Честелин код Врања. 
391.СПАСИЋ ДРАГИ, из села Сејаца, Врање; погинуо 3.08.1944, 
Клиновац код Врања. 
392.СПАСИЋ /КИТАНА/ РАДОЈКО, рођен 1912. године, Нови Глог, 
Врање; погинуо 12.04.1944, Крива Феја код Врања. 
393.СПАСИЋ САВА, из села Нови Глог, Врање; погинуо 15.06.1944, 
Чупино брдо. 
394.СПАСИЋ СТАМЕНКО, из села Радовница, Трговиште; погинуо 
12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
395.СПАСИЋ С. СТЕВАН, села Радовница, Трговиште; погинуо 
15.09.1944, Геруновац код Трговишта. 
396.СПАСИЋ /АНТЕ/ СТОИЈ1, рођен 1924. године, Радовница, 
Трговиште; погинуо 5.06.1944, Кушкулија. 
397.СПАСИЋ /СТАМЕНА/ ПЕТРУН, рођен 1920. године, Црвени град, 
Трговиште; погинуо 28.09.1944, Власотинце. 
398.СПАСИЋ /СТАМЕНА/ ВЕЛИМИР, рођен 1922. године, Црвени Град, 
Трговиште; погинуо 3.08.1944, Клиновац код Врања. 
399.СПАСИЋ /ЗДРАВКА/ СТАНКО, рођен 1918. године, Радовница, 
Трговиште; рањен и умро од рана, али нема податка где и када. 
400.СПАСИЋ /ПЕТРА/ ТОДОР, рођен 1919. године, Шапранце, 



Трговиште; погинуо 14.11.1944, Честелин код Врања. 
401.СТАВРИЋ /ДУШАНА/ БОРИСЈ1АВ, рођен 1924. године, Расница, 
Пирот, погинуо 12.04.1945, Батровци, на реци Босуту. 
402.СТАЈИЋ /ЈАНКА/ МИРКО, рођен 1925. године, Барабарушинце; 
рањен 13, а умро 15.04.1945, село Нијемци на реци Босуту. 
403.СТАЈИЋ /ВЕЛИБОРА/ СТАНКО, рођен 1925. године, Сурдулица; 
погинуо 5.06.1944, Кушкулија, или 15.06.1944, Плачкавица. 
404.СТАМЕНКОВИЋ Б. АЛЕКСАНДАР, из села Црна Река, Врање; 
погинуо 3.08.1944, Клиновац код Врања. 
405.СТАМЕНКОВИЋ ВЕРА, из села Изумно, Врање; погинула 13.05.1944, 
Стрезимировци код Црне Траве. 
406.СТАМЕНКОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 1922. или 1924. године, Црни 
Врх, Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
407.СТАМЕНКОВИЋ /МИЈТУТИНА/ ДИМИТРИЈЕ, рођен 1925. године, 
Рајно Поље, Власотинце; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
408.СТАМЕНКОВИЋ ЖИВКО, рођен 1921. или 1922. године, Биљача, 
Бујановац; погинуо 12.04.1944, Крива Феја код Врања 
409.СТАМЕНКОВИЋ Ф. ЉУБА, рођен 1925. године, Барбарушинце, 
Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
410.СТАМЕНКОВИЋ МЈ1АДЕН, из села Првеник, Врање; погинуо 
17.05.1944, Сурдулица. 
411.СТАМЕНКОВИЋ СТЕВАН, из Пирота; погинуо 12.04.1945, Батровци 
на реци Босуту. 
412.СТАМЕНКОВИЋ /МИЛУТИНА/ СЈ1АВИЦА, из села Сливница, 
Врање; погинула 13.05.1944, Стрезимировци код Црне Траве. 
413.СТАМЕНКОВИЋ /АНАСТАСА/ ВЈ1АДИМИР, рођен 1921. или 1927. 
године, Стари Глог, Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци, на реци 
Босуту. 
414.СТАМЕНКОВИЋ /ЦВЕТАНА/ ВЛАДИМИР, рођен 1920. године, 
Добри Дол, Пирот; погинуо 12.04.1945, батровци нареци Босуту. 
415.СТАНКОВИЋ /МИЈ1А/ ГРБА, из Врања; погинуо 15.08.1944, Свети 
Илија код Врања. 
416.СТАНКОВИЋ /ДИМИТРИЈА/ ДОБРИВОЈЕ, рођен 1925. године, 
Шапранце, Трговиште, погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
417.СТАНКОВИЋ ЈОВАН, рођен 1921. године, Доње Стајовце, 
Трговиште; погинуо 21.07.1944, Клиновац код Врања. 



418.СТАНКОВИЋ /ДРАГУТИНА/ ЉУБОМИР, рођен 1921. године, Рајно 
Поље, Власотинце; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
419.СТАНКОВИЋ МИЈ1ЕНТИЈЕ, из Криве Феје, Врање; погинуо 
12.04.1944, Крива Феја код Врања. 
420.СТАНКОВИЋ /МАНАСИЈА/ МИРКО, рођен 1917. године, Марганце, 
Трговиште; погинуо 6.05.1944, Чемерник код Трговишта. 
421.СТАНКОВИЋ МИЛОРАД, рођен 1913. године, Врање; погинуо сеп-
тембра 1944, Свети Илија, Врање. 
422.СТАНКОВИЋ /СТАМЕНА/ МИЛОРАД, рођен 1925. године, Стари 
Глог, Трговиште; погинуо 19.09.1944, Власотинце. 
423.СТАНКОВИЋ РАДИВОЈЕ, из села Вишевац, Врање; погинуо 
3.08.1944, Клиновац код Врања. 
424.СТАНКОВИЋ /ПЕТРА/ РАДИСАВ, рођен 1924. године, Модра Стена, 
Бабушница; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
425.СТАНКОВИЋ /СТОЈАНА/ СТОЈИЛ, рођен 1917. године, Доње 
Стајевце, Трговиште; погинуо 3.08.1944, Клиновац код Врања. 
426.СТАНКОВИЋ /ВОЈИНА/ ЧЕДОМИР, рођен 1915. године, Свође, 
Власотинце; погинуо 9. или 18.02.1945, на Дрини, између Малог Звор-
ника и Љубовије. 
427.СТАНЧИЋ /БОШКА/ АЈ1ЕКСАНДАР, рођен 1924. године, ЦрнаРека, 
Трговиште; погинуо 3.08.1944, Клиновац код Врања. 
428.СТАНОЈКОВИЋ Ђ. ВЕЛИН, из села Доње Стајовце, Трговиште; 
погинуо августа 1944, Свети Илија код Врања. 
429.СТАНО ЈКОВИЋ ДРАГИ, из села Лукарац, Врање, погинуо 3.08.1944, 
Клиновац код Врања. 
430.СТАНОЈКОВИЋ /СТАНКА/ АРСА, рођен 1922. године, Петровац, 
Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
431.СТАНОЈКОВИЋ Д. ЖИВКО, из села Доње Стајовце, Трговиште; 
погинуо 14.08.1944, Брезовица код Врања. 
432.СТАНОЈКОВИЋ /ЂОРЂА/ ЈОВАН, рођен 1914. године, Бабина 
Пољана, Трговиште; погинуо 15.07.1944, Горуновац код Врања. 
433.СТАНКОВИЋ /ЉУБОМИРА/ ЉУБОМИР, из села Првеник, Врање; 
погинуо 27.05.1944, Лисец, Осоговске планине. 
434.СТАНОЈКОВИЋ СТАНКО, из села Крива Феја, Врање, погинуо 
22.05.1944, Осоговске планине. 
435.СТАНОЈКОВИЋ СТАНЧА, из села Доње Стајовце, Трговиште; 



погинуо 22.05.1944, Осоговске планине. 
436.СТАНИМИРОВИЋ С. СТОЈАНЧЕ, рођен 1920. године, Доње 
Стајовце, Трговиште; погинуо 4.06.1944, Костурино. 
437.СТАНОЈЕВИЋ /АНЂЕЛА/ РИСТА, рођен 1913. године, Радовница, 
Трговиште; погинуо 14.09.1944, Честелин, кодВрања. 
438.СТЕВАНОВИЋ К. ВЛАЈКО, из села Сливница; умро у Немачкој, у 
заробљеништву, 28.04.1944. године. 
439.СТЕВАНОВИЋ /ВАСИЛИЈА/ РАДОМИР, рођен 1914. или 1922. 
године, Бујковац, Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
440.СТЕВАНОВИЋ РИСТА, из села Брезовица, Врање; погинуо4.10.1944, 
Власотинце. 
441.СТЕВАНОВИЋ/ЈОВАНА/ СИМА, рођен 1917. године, ВрањскаБања; 
погинуо 24.05.1944, Плачковица. 
442.СТЕВАНОВИЋ /ВЈ1АДИМИРА/ АНТОНИЈЕ, рођен 1926. године, 
Лепенац, Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
443.СТЕФАНОВИЋ ВЈ1АЈКО, из Врањска Бање; погинуо 28.04.1944, 
Огоште. 
444.СТЕФАНОВИЋ /НИКОЛЕ/ КРСТА, рођен 1916. године, Бабина 
Пољана, Трговиште; погинуо 14.08.1944, Брезовица код Врања. 
445.СТЕФАНОВИЋ /ВЈ1АДИМИРА/ МИЛИЈА, рођен 1924. године, 
Лепенац, Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
446.СТЕФАНОВИЋ МИЈГГЕН, нема података о датуму и месту рођења; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
447.СТЕФАНОВИЋ К. МИОДРАГ, из села Рупље, Црна Трава; погинуо 
5.12.1944, НовиПазар. 
448.СТЕФАНОВИЋ /ВАСИЛИЈА/ РАДОЈКО, рођен 1912. године, 
Брезовица, Врање; погинуо 4.03.1945. на Дрини између Малог Зворника 
и Љубовије. 
449.СТЕФАНОВИЋ РАДОМИР, из села Бујковац, Врање; погинуо 
12.04.1945, Бтровци нареци Босуту. 
450.СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 1922. године, Батуловац, 
Власотинце; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
451.СТОЈАНОВИЋ /ПЕТРА/ АЛЕКСАНДАР, рођен 1924. године, Горње 
Романовце, Сурдулица; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
452.СТОЈАНОВИЋ /НИКОЛЕ/ ЈОВАН, рођен 1917. године, Велика 
Лукања, Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 



453.СТОЈАНОВИЋ АРИТОН, из села Нови Глог, Трговиште; погинуо 
21.07.1944, Клиновац код Врања. 
454.СТОЈАНОВИЋ С. БОРИВОЈЕ, из села Требешиње, Врање; погинуо 
4.10.1944, Јастребац код Власотинца. 
455.СТОЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР, из села Калово, Трговиште; погинуо 
28.04.1944, Лисец, Осоговске планине. 
456.СТОЈАНОВИЋ ВЕЉКО, из Криве Феје, Врање; погинуо 22.05.1944, 
Осоговске планине. 
457.СТОЈАНОВИЋ ВЕРА, из села Павловац, Врање; умрла у Италији од 
задобијених рана 14.08.1944. године. 
458.СТОЈАНОВИЋ ВЈ1АЈКО, из села Себе-Врање; погинуо 14.08.1944, 
Брезовица код Врања. 
459.СТОЈАНОВИЋ /ПЕТРА/ ДАНЧЕ, рођен 1923. године, Нови Глог, 
Трговиште; погинуо 16.04.1945, Винковци. 
460.СТОЈАНОВИЋ /ЈОРДАНА/ДИМИТРИЈЕ, рођен 1918. године, Врање; 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
461.СТОЈАНОВИЋ /НИКОЛЕ/ ЈОВАН, из Криве Феје, Врање; погинуо 
12.04.1944, Крива Феја, Врање. 
462.СТОЈАНОВИЋ /МИЛОЈА МИЈ1АН, рођен 1924. године, Загужање, 
Сурдулица; погинуо 9.09.1944, Бракодолце, код Владичиног Хана. 
463.СТОЈАНОВИЋ Ј. МИЛОЈЕ, рођен 1920. или 1921. Дугајница, Сур-
дулица; погинуо 27.04.1944, Лисец, Осоговске планине. 
464.СТОЈАНОВИЋ /ДРАГУТИНА/ МИЛУТИН, рођен 1923. или 1924. 
године, Загужање, Сурдулица; погинуо 29.09.1944, Власотинце. 
465.СТОЈАНОВИЋ МИРКО, из села Навалин, Лесковац; погинуо 
12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
466.СТОЈАНОВИЋ Р. ПРЕДРАГ, рођен 1924. године, Сурдулица; 
погинуо 9.09.1944, Бело Поље, Сурдулица. 
467.СТОЈАНОВИЋ К. РАДЕ, из села Лопардинце, Бујановац; погинуо 
12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
468.СТОЈАНОВИЋ /БЈ1АГОЈА/ РАТКО, рођен 1916. године, Велики 
Суводол, Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
469.СТО ЈАНОВИЋ СЕРАФИМ, нема података о датуму и месту рођења; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
470.СТОЈАНОВИЋ /ПЕТРА/ СЈ1АВКО, рођен 1926. године, Дукутинце, 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту, Срем. 



471.СТОЈАНОВИЋ Н. СПАСА, из села Доње Стајовце, Трговиште, 
погинуо 12.05.1944, Плана. 
472.СТОЈАНОВИЋ Д"РАЈКА/ СТОЈАДИН, рођен 1916. године, Горњи 
Вртогош, Врање; погинуо 4.03.1945. на Дрини између Малог Зворника и 
Љубовије. 
473.СТОЈАНОВИЋ СТОЈАН, из села Брезовица, Врање, погинуо 
27.04.1944, Лисец, Осоговске планине. 
474.СТОЈАНОВИЋ Љ. ЧЕДОМИР, из села Присјан, Пирот; погинуо 
21.01.1945. на Дрини између Зворника и Љубовије. 
475.СТОИЛКОВИЋ /ЉУБОМИРА/ БОЖИДАР, рођен 1918. године, 
Бољаре, Власотинце; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
476.СТОИЉКОВИЋ С. ВЈ1АДИМИР, рођен 1919. године, Доње Жапско, 
Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
477.СТОИЉКОВИЋ /ДУШАНА/ ДУШАН, из Криве Феје, Врање; 
погинуо 27.05.1944, Лисец, Осоговске планине. 
478.СТОИЛКОВИЋ Н. РАДОЈКО, из села Доње Стајовце, Трговиште; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
479.СТОИЉКОВИЋ Г. СЈ1АВКО, из села Кумарево, Врање; погинуо 
18.11.1944, река Лабу код Вучитрна. 
480.СТОИЛКОВИЋ ТОЗА, рођен 1922. године, Доње Стајовце, 
Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
481.СТОИЛКОВИЋ /ИЛИЈЕ/ РАДИСАВ, рођен 1920. године, Барбаце, 
Трговиште; погинуо 14.09.1944, Честелин кодВрања. 
482.СТОИЛКОВИЋ /МИЈ1АНА/ ЖИВАН, рођен 1926. године, Калово, 
Трговиште; погинуо 14.06.1944, Чупино брдо кодВрања. 
483.СТОИЧИЋ /ЈОВАНА/ РАДОЈКО, рођен 1919. године, Сурдулица, 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
484.СТОИЧКОВИЋ /СТОЈАНА/ АВРАМ, рођен 1902. године, НовиГлог, 
Трговиште; погинуо 19.06.1944, Петрова гора. 
485.СТОЈКОВИЋ БОШКО, из села Црни Врх, Врање; погинуо 27.04.1944, 
Горуновац код Врања. 
486.СТОЈКОВИЋ /ЦВЕТКА/ ВЛАДИМИР, рођен 1924. године, Доње 
Жапско, Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
487.СТОЈКОВИЋ /АЛЕКСАНДРА/ ДАНИЛО, рођен 1926. године, 
Мачкатица, Сурдулица; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
488.СТОЈКОВИЋ С. ЈАНЧА, из селаНови Глог, Трговиште; погинуо 



18.06.1944, Грамада. 
489.СТОЈКОВИЋ /СТАМЕНА/ ЈОРДАН, рођен 1919. године, Нови Глог, 
Трговиште; погинуо 29.09.1944, Власотинце. 
490.СТОЈКОВИЋ МЈ1АДЕН, из Криве Феје.Врање; погинуо 14.04.1944, 
Крива Феја, код Врања. 
491.СТОЈКОВИЋ /АНЂЕЈ1А/ СЕРАФИМ, рођен 1912. године, Голочевац, 
Трговиште, погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
492.СТОЈКОВИЋ СЈ1АВКО, из села Црни Врх, Врање; погинуо 
14.08.1944, Брезовица кодВрања. 
493.СТОЈКОВИЋ /МИЈ1АНА/ АРИТОН, рођен 1924. године, Нови Глог, 
Трговиште; погинуо 3.08.1944, Клиновац код Врања. 
494.СТОЈКОВИЋ /САВЕ/ СТОЈАДИН, рођен 1923. године, Шајинце, 
Трговиште; погинуо 15.09.1944, Честелин код Врања. 
495.СТОЈАНЧЕВИЋ Н. СПАСА, рођен 1923. године, Доње Стајевце, 
Трговиште; погинуо 12.05.1944, Црна Трава. 
496.СТОЈМЕНОВ /ГЕОРГИЈА/ СИМОН, рођен 1925. године, Гуленовац, 
Димитровград; умро од задобијених рана у болници у Београду 
6.04.1945. године. 
497.СТОЈМЕНОВИЋ Ж. ДРАГАН, из Биљаче, Бујановац; погинуо 
27.04.1944, Лисец, Осоговске планине. 
498.СТОЈМЕНОВИЋ /НАЦКА/ РАДОЈКО, рођен 1924. године, Доње 
Стајовце, Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
499:СТОШИЋ АЛЕКСАНДАР, из села Црвена Река, Врање; погинуо 
3.08.1944, Клиновац код Врања. 
500.СТОШИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 1920. године, Биљача, Бујановац; 
погинуо 15.08.1944, Горуновац код Врања. 
501.СТОШИЋ /ТОМЕ/ АНЂЕЛ, рођен 1916. године, Доње Стајовце, 
Трговиште; погинуо 15.05.1944, Доганица. 
502.СТОШИЋ /ПЕТРА/ БОШКО, рођен 1920. године, Врањска Бања; 
погинуо 4.10.1944, Јастребац код Власотинца. 
503.СТОШИЋ /НИКОЛЕ/ ВАСА, рођен 1920. године, Доње Стајовце, 
Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
504.СТОШИЋ ВОЈИСЛАВ, из села Корбевац, Врање; погинуо 15.06.1944, 
Чупино брдо код Врања. 
505.СТ011ШЋ ДРАГИЦА-БОЖИЦА, из села Стубле, Врање; погинула 
24.05.1944, Плачковица. 



506.СТОШИЋ /ЉУБИСАВА/ ГОРЧА, рођен 1923. године, Сува Морава, 
Владичин Хан; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
507.СТОШИЋ ЗАРИЈЕ, из Бабине Пољане, Трговиште; погинуо 
11.08.1944, Железничка станица Врање. 
508.СТОШИЋ ИЛИ СТОПИЋ /ЈАНКА/ МИРКО, рођен 1923. године, 
Брбарушинце, Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
509.СТОШИЋ /РАДА/ СПАСА, рођен 1921. године, Радовница, 
Трговиште; погинуо 21.07.1944, Клиновац код Врања. 
510.СТОШИЋ /АЛЕКСЕ/ СТО ЈМЕН, рођен 1920. године, Горње Стајовце, 
Трговиште; погинуо 27.05.1944, Лисец, Осоговске планине. 
511.ТАНЧИЋ Д. ДУШАН, из Беле Паланке; погинуо 4.03.1945. на Дрини 
између Малог Зворника и Љубовије. 
512.ТАНЧИЋ Ђ. РАНЂЕЛ, рођен 1902. године, Бациљевац, Сурдулица; 
погинуо 11.09.1944, Бујановац. 
513.ТАНЧИЋ /РАНЋЕЛА/ ТРИФУН, рођен 1926. године, Бацијевац, Сур-
дулица; стрељан 11.09.1944. као заробљеник Шиптара. 
514.ТАСИЋ Љ. АЛЕКСАНДАР, рођен 1922. године, Марганце, 
Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
515.ТАСИЋ /ЈОРДАНА/ БОЖИДАР, рођен 1924. године, Врање; погинуо 
9.09.1944, Бело Поље код Владичиног Хана. 
516.ТАСИЋ /МЈ1АДЕНА/ БОШКО, рођен 1909. године, Дулан, Врање; 
погинуо 17.12.1944, Сјеница. 
517.ТАСИЋ ВЈ1АДИМИР, из села Вртогош, Врање; погинуо 18.11.1944. на 
реци Лабу код Вучитрна. 
518.ТАСИЋ ВОЈИСЛАВ, из села Стари Глог, Трговиште; погинуо 
29.09.1944, Власотинце. 
519.ТАСИЋ /БОГДАНА/ ЛАЗАР, из села Црна Река, Врање; погинуо 
4.06.1944, Костурино. 
520.ТАСИЋ МИЛЕ, из села Калово, Трговиште; погинуо 8.06.1944, 
Плачкавица. 
521.ТАСИЋ /СТОЈАН/ СТРУНКА, рођена 1921. или 1926. године, 
Масурица, Сурдулица; погинула 18.11.1944, на реци Лабу код Вучитрна 
522.ТАСКОВИЋ /ЈОВАНА/ ПЕТАР, рођен 1918. године, Голочевац, 
Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 



523.ТОДОР /ИВАНА/ АСЕН, рођен 1923. године, Каменица, 
Димитровград; погинуојануара 1945. наДриниизмеђуМалог Зворника 
и Љубовије. 
524.ТОДОРОВ /ТОДОРА/ АСЕН, рођен 1922. године, Каменица, 
Димитровград; погинуо 18.02.1945. на Дрини кодЉубовије. 
525.ТОДОРОВ /ГРОЗДАНА/ ДУШАН, рођен 1924. године, Бањски Дол, 
Димитровград; погинуо новембра 1944, Копаоник. 
526.ТОДОРОВ /АСЕНА/ МИЛКО, рођен 1921. или 1924. године, Горње 
Невље, Димитровград; погинуо 18.02.1945. на Дринском фронту код 
Љубовије. 
527.ТОДОР /држављанин СССР-а/, погинуо 13.05.1944, Стрезимировци 
код Црне Траве. 
528.ТОДОРОВИЋ К. РАДОМИР, из села Дојкинци, Пирот;погинуо на 
Дрини између Малог Зворника и Љубовије. 
529.ТОМЕВ /НАСКА/ ГЕОРГИ, рођен 1919. године, Доње Невље, 
Димитровград; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
530.ТОМИЋ /ЈЕВТЕ/ БОРИВОЈЕ, рођен 1925. године, Стари Глог, 
Трговиште, погинуо 11.09.1944, Власотинце. 
531.ТОМИЋ МИЈ1Е-БУРЦА, из Врања; погинуо 27.04.1944, Лисец, 
Осоговске планине. 
532.ТОМИЋ /НИКОЈШ/ ВАСА, рођен 1919. или 1926. године, Доње 
Стајовце, Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
533.ТОМИЋ С. ВЈ1АДИМИР, рођен 1925. године, Павловац, Врање; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
534.ТОМИЋ /ВЈ1АДИМИРА/ МИОДРАГ, рођен 1925. године, Врање; 
погинуо 25.04.1944, Лисец, Осоговске планине. 
535.ТОМИЋ /ЈОВАНА/ СВЕТИСЛАВ, рођен 1923. године, Прешево; 
погинуо 14.06.1944, Чупино брдо код Врања. 
536.ТОШЕВ /АПАУНА/ ГЕОРГИ, рођен 1919. или 1922. године, Доње 
Невеље, Димитровград; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
537.ТОШИЋ /РИСТЕ/ СТОЈАНЧЕ, рођен 1920. године, Доња Трлица, 
Трговиште; погинуо 14.09.1944, Честелин кодВрања. 
538.ТОШИЋ /ЖИВОЈИНА/ РАНЂЕЛ, из села Покривштица, Пирот; 
погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 



539.ТОШИЋ СТОЈМЕН, из села Горње Стајевце, Трговиште; погинуо 
12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
540.ТРАЈКОВИЋ /МАРКА/ БЈ1АГОЈЕ, рођен 1920. године, Катун, 
Босилеград; погинуо 12.05.1944, Плана. 
541 .ТРАЈКОВИЋ /ВАСЕ/ ДУШАН, рођен 1924. године, Доње Стајевце, 
Трговиште; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
542.ТРАЈКОВИЋ В. ЈОВАНЧЕ, из села Доње Стајовце, Трговиште; 
погинуо 18.11.1944, на реци Лабу код Вучитрна. 
543.ТРАЈКОВИЋ ВАСА, рођен 1912. године, Доње Стајовце, Трговиште; 
погинуо 8.08.1944, Мотина код Врања. 
544.ТРИФУНОВИЋ /ВОЈИСЈ1АВА/ ЗДРАВКО, рођен 1924. године, Бар-
баца, Лика; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
545.ТРИЧКОВИЋ /НИКОДИЈА/ БОРИВОЈЕ, из Пирота; погинуо 
12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
546.ЋИРИЋ /АНТА/ СТАНИМИР, рођен 1923. године, Паклештица, 
Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
547.ФИЛИПОВИЋ /МИЛОША/ СТАНКО, рођен 1921. године, Валниште, 
Пирот; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
548.ФИЛИПОВИЋ С. СТАНОЈЕ, из села Бердул, Бабушница; погинуо 
12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
549.ФИЛИПОВИЋ /СТОЈАНА/ЧЕДОМИР, рођен 1925. године, Вујковић, 
Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
550.ФИЛИПОВИЋ /СИМЕ/ БЈ1АГОЈЕ, рођен 1921. године, Радовница, 
Трговиште; погинуо 14.09.1944, Честелин код Врања. 
551.ФИЛИПОВИЋ /СТАНИМИРА/ СТАНО ЈЕ, рођен 1920. године, Радов-
ница, Трговиште; погинуо 3.08.1944, Клиновац код Врања. 
552.ЦВЕТКОВИЋ В. ВАСИЛИЈЕ, из села Барбарушинце, Врање; 
погинуо 12.04.1945, Батровци на реци Босуту. 
553.ЦВЕТКОВИЋ /ВАСИЛИЈА/ ВЈ1АДИМИР ИЈ1И ВЈ1АДИСЈ1АВ, из села 
Власина; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
554.ЦВЕТКОВИЋ ДУШАН, из Криве Феје, Врање, погинуо 22.05.1944, 
Осоговске планине. 
555.ЦВЕТКОВИЋ ЈОВАН, из Криве Феје, Врање; погинуо 22.05.1944, 
Осоговске планине. 
556.ЦЕВТКОВИЋ С. МЈ1АДЕН, рођен 1922. године, Доње Стајевце, 
Трговиште; погинуо 8.08.1944, Свети Илија код Врања. 



557.ЦВЕТКОВИЋ С. МИЛОЈКО, рођен 1922. године, Доње Стајевце, 
Трговиште; погинуо 18.11.1944, нареци Лабу код Вучитрна. 
558.ЦВЕТКОВИЋ /НИКОЛЕ/ МИРКО, рођен 1912. године, Ново Село, 
Сурдулица; погинуо 19.06.1944, Петрова гора. 
559.ЦВЕТКОВИЋ /ДУШАНА/ СОТИР, из села Луково, Врање; погинуо 
12.04.1945, Багровци на реци Босуту. 
560.ЦВЕТКОВИЋ ЧЕДОМИР, из села Бујковац, Врање; погинуо 
13.05.1944, Стрезимировци код Црне Траве. 
561 .ЦВЕТКОВИЋ ЧЕДОМИР, из села Стајковце, Сурдулица; нема 
података о датуму и месту погибије. 
562.ЦЕПИЋ М. /ИЛИ КОНСТАНТИНА/ МЈ1АДЕН, рођен 1926. године, 
Кумарево, Врање; погинуо 12.04.1945, Батровци нареци Босуту. 
563.ЦЕКИЋ СЈ1АВКО, из Бабине Пољане, Трговиште; погинуо 
27.04.1944, Лисец, Осоговске планине. 

АУТОР сматра за потребно да и на овај начин захвали члановима 
Редакционог одбора монографије Осме српске НОУ бригаде, који су 
удожили изузетни труд у напорима да се рукопис за књигу прибдижи 
духу времена и догађајима који су предмет њене обраде. Посебно, Јор-
дануАндрејевићу, којије радио на прикупљању архивске грађе, Драгоју 
Стојадиновићу и Петронију Стошићу, који су припремали списак својих 
погинулих ратних другова, као и Јавану Стојменовићу, председнику 
Удружења Врањанаца у Београду, др Илији Богадновићу, Љубомиру 
Михајловићу и Арси Томићу, без чије упорности и залагања рукописне 
би био доведен до крајњегисходишта - да буде предатуштампуи, потом, 
изложен суду јавности. 

Такође, немерљив је допринос писца предговора, народног хероја 
Светозара Вукмановића Темпа, рецензената Јована Манасијевића и 
Милована Џелебцића, редактораМилорадаГончина, лектораМилутина 
Миловића и техничког уредника Радивоја Станковића - коначном 
уобличавању књиге, те самдужан, уз сву захвалност, и то да истакнем. 

П.Д. 





р а т н е ф о т о г р а ф и ј е 



РаОалшр Цвешковић Раде, ирвиначел- Пожидар Борђсвић Бошко, ирш. о 
ник шшаба бригаде ладински руководилац бршаде 

Миле Банић Црни, иомоћник 
иолитичког комесара бригаде 

Исидор Козодеровић, заменик компн-
данта бршаде 



'Дуншп Дет-шЈ' Жика, члан Окружног 
комшиепт КПЈж Врап.с 

Ајн-а Гомик, шиисшктш Ори/аос 

Д]Х1Ш Поиовић Попче, омладински 
руководилац бригаде 

Миодраг Станковић Докшор, иоли-
шички коме.сар батаљона, каснијс 

руководилац ЛГИТПРОП-а бршаде 



Радосав Јаиковић Црношравац, први Јован Манасијевић, ирви политички 
командант Нрвог башаљона комесар Првог батаљона 

Ћира Рисшик Редм, и.рви комаидапш Јордан Пешковић Фшш, ирии иоли-
Другог башаљона шички комесар Другог. батаљона, кас-

није његов командант 



Страшије Аризановић Праћка, први ко-
маиданш Трећег батаљона 

Милорад Сшошић Покућар, ирви иоли-
тички комесар Трећег батал.она 

Владимир А ри тиовик Вељко, први 
меник комаиданта Првог батаљоиа 

Милорад Сшошић Шука, ирви заменик 
иолишичког комесара Првог бапшљона 



Пс.и/бор ('шиЈић Сишико, први замсник ,Хлекатдар Лшиик, Саиде Прма, ка-
иолиишчког комесара Трећег батаљопа мандир Чете аутоматичара 

Злашко Рисшић, командир чеше Радован БоГдановић, борац Прво/ 
батал,она, иогинуо ]]. септембра 1944. 

на Честелину код Вран>а 



Дан уочи осниванм бригаде у Трговишшу: Јоваи Мшшафвић и Драги ПоиовиI, 
Попче 

Први строј бригаде у Трговишту, 8. марта 1944: борцима се обрака њихов први 
командаши Живојин Николић Брка 



( всшомр Вукмановић Темио, делегаш ЦККПЈ и Врховног шишба НОВ и П( > 
говори борцима Шесте јужноморавске бригаде на дан њеног оснива/ш у Тр-

Говишшу 



Па чс.лу колонс: Владимир Вујовић Вуја, Савка Јаворина Саша и Милорад 
Стошић Шука 



/ руиа бораца Осме. сриске ври/адс. на иодручју Н/лиш, с.ешиембра 11>11 

Шшаб Првог баишљо/ш са руководиоцима чеша, ав/уста 1944. 



Војни и партијски руководиоци у ослобођеном Врању, 9. сепшембра 1944. 

11а свечаиоаии у Нишу, 1944. године 



Командаши, полиСиички комесар и начелник шшаба Тринаестог корпуса НОВЈ, 
иуковник Љубо Вучковић, иуковник Василије Смајевић и потпуковник Момчило 
Полексић, са командантом Осме српсже бригаде, мајором Николом Звицером, у 

Нишу, 1944. године. 

Чешврти башаљон у Иишу, 1944. године 



Командант Осмс ври/адс Никола 
Звицер и командаши Првог башаљона 
ПетарДенда предводе дефиле бршаде 

у Иишу, 1944. године 



Борци Ос.ме бригаде у Шапцу, јануара 1945. 

Смотра бригаде у Рашкој, децембра 1944: иодела одликовања заслужним борци-
ма и руководиоиџма 





Трећа чеша Првог батгљона, иослс иреласка Шаршпа, у Котроману, јануара 
1945. 

Засшанак на Шаргану, јануара 1945. 



Шшаб Чствршо/ батал.она у селу Падовинцима, фебруара 1945: Јован ( и-
моновић, Драгољуб Станковик Коћура, Душан Родић, Сшеван Келечевић и 

Ђорђе Галић (из Штаба Трећег башаљона) 

1'уководство Греће четеПрвог башаљона са сеоским учитељем, иред школом, V 
Мокрој Гори, јануара 1945. 



У Малом Зворнику, фебруара 1945: Миле БаниН Црни, Јован Милошсвић Мило-
ван, Никола Звицер, Арса Томић, Љубомир Михајловић Корчагии и Јован Стој-

меновић Јовица 

Бригада ирелази ионтонски мосш код Зворника, фебруара 1945. 



На Дрини, фебруара 1945: Раде Јовановић, Петко Цветковић, Никола Звицер, 
Исидор Козодеровић, Дара Грубииш, Миле Банић Црни, Јован Милошевић 

Милован и Арса Томић 

Коло уЛешници, марта 1945. 



- • 
ј{си шшабп бригаде са баишљонским руководиоцима у Лешиици: Љубомир Мила 
јловиН Корчашн, Драгољуб Станковић Коћура, Лрса Томић, Јордан Пешковић 

Филм, Миодраг Станковић Доктор и Дара Грубиша 

Шшчв ГрећеГ батаљона у Лешншџи Борђе Галић, Божа Качавенда, ЈБубомир Ми-
хајловић КорчаГин, Димитрије Анђелковић и Урош Илић (један од чешнил 

руководилаца) 



Гп,,;ииш комнничи СКОЈ-а у./сшници: < тојан Тријкоиић, Илија Бо/1)аноки1\ 
Ика.Дара Грувиша, Радомир Ллаваншић Радс и Иранко '1'асик 

Порци иримају ново наоружањс \ 
Јсшници, иред иолашк на Сремски 

фронш 

Гасиодела ШШШШЈШ ГТ у Лешници, 
марша 1945. 



! \ководство Осме српске бригаде на 
свечаности у Лелиници, поводом 

Светске омладинскс недеље 



Награда за најбржсг омладинца у рас- Груиа бораца Чешс аушоматичара у 
тављању и саставлмњу иушкоми- Леш/шци 

траљеза, Лешница марта 1945. 

Са ирославе омладинско? иразника у Леишици, марта 1945. 



Бри/ада иа иушу за Срежки фронш, 
априла 1945. 

У Мачви, на иушу ка Сремском фроншу, априла 1945. 



Одмзећи иа Сремски фропт, бригада је 
код Сремске Митровице прешла из 

Мачве у Срем 



Нрслазак иреко Саве, априла 1945. 

Последња ировера оружја иред полазак у наиад, 11. аирила 1945. 



Писмо кући: Вашровци, на Срежком 
фронту, дануочи његовог пробоја 



Дејсшво аршиЈкерије на Сремском фроншу 

Мшпраљесци на Босуту, 12. аирила 1945. 



МииоОацач иа иоложају Осме бригаде, 
12. априла 1945. 



Порци Осме бригаде у босушским шумама, 12. аирила 1945. 

Укрцавање уочи иреласка Носуиш, 1Ј. аиршш 191\ 



Дап иосле пробоја Сремско? фрошиа: у пошрази за минама 

Река је, коначно, савладана: надомак друге обале Босуиш 



Па иушу.ш Нинконцс, 14. аиршш 1945. 

Голгоша иа Босуту је завршена, али 
рат кс још потрајати: колоиа иде даље 
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торијског архива ЦК СК Србије). 
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3.Београдска операција, Војноисторијски институт, Београд, 1964. 
4.Британска политика на Балкану у II свјетском рату, књ. 1-2, Глобус, 
Загреб, 1978. 
5.Броз Јосип Тито, Сабрана дјела, томови 1-30, Комунист, Београдски 
издавачко-графички завод, Напријед, Београд, 1977-1989. 
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револуције врањског краја, Општински одбор СУБНОР-а, Врање, 1981. 
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