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ПРЕДГОВОР 

Монографијом Војислава Никчевића, историографија бригада 
Народноослободилачког рата употпуњена је значајним прило-
гом, тим пре што о 15. српској бригади није до сада целовитије 
писано. Борци и старешине ове бригаде испољили су несебичну 
храброст и пожртвовање у борби за слободу и независност своје 
домовине, против немачког нацистичког окупатора и домаћих ко-
лаборациониста. У тој борби многи од њих дали су и своје живо-
те. 

Петнаеста српска НО бригада НОВЈ на дан формирања била 
је састављена претежно од бораца из Горње Јабланице и са Косова 
и Метохије. Кроз ову бригаду од њеног оснивања до завршетка 
рата и револуције, прошли су многи борци разних национално-
сти, који су у тешким борбама развијали и учвршћивали братство 
и јединство - највећу тековину Народноослободилачког рата и 
револуције. Међу њима, било је оних који су пре рата припадали 
напредном радничком покрету, а неки су били чланови КПЈ и 
СКОЈ-а 

Иако релативно млада бригада, она је у свом саставу имала 
борце и старешине који су се претходно борили у саставу других 
одреда и бригада јужне Србије, у којима су давали пример хра-
брости, пожртвовања, другарства и дисциплине. Другарство и ди-
сциплина били су стална одлика бораца и старешина ове бригаде. 
Нарочито је старешински састав, поред поменутих одлика, био 
прекаљен борбеним искуством, будући да су то већином били 
првоборци из овог краја и са Косова и Метохије, што је несумњи-
во допринело да бригада од првих дана врло успешно извршава 
борбене задатке. Велики углед постигла је 15. бригада у многим 
борбама, као што су борбе на руднику Леце и Великом Камену, у 
селу Гргуровцима, за ослобођење Лебана, Лесковца, села Ме-



рошине и Александрова, те је као таква била врло популарна код 
народа јужне Србије. За успехе у борбама добила је одговарајућа 
признања ГШ Србије и Врховног штаба НОВ и ПОЈ. Чланови 
КПЈ И СКОЈ-а били су њена авангарда у извршавању свих борбе-
них задатака. 

Редакцијски одбор сматра да ће ова монографија послужити 
као драга успомена борцима и старешинама, као и породицама 
погинулих и умрлих припадника ове бригаде, који су храбро по-
ложили своје животе у борби за слободу. Она ће, такође, под-
сећати данашње и будуће генерације на светлу прошлост 
њихових предака и њихов допринос победи у НОР-у, на храбре 
борце, који су се истицали у борби били узор како се полаже 
живот за слободу. 

Током израде монографије остварена је коректна сарадња из-
међу аутора и Редакцијског одбора, као и великог броја бораца и 
руководилаца, чија су сећања допринела да се реконструишу мно-
ги догађаји и збивања везани за 15. бригаду и тако сачувају од 
заборава. Своја сећања уградио је у ову монографију и сам аутор 
као један од бораца 15. бригаде. 

Редакцијски одбор захваљује се ратном штабу бригаде за помоћ 
и бригу око издавања ове монографије, а такође и свим борцима 
и старешинама који су на било који начин помогли остварење 
овог подухвата. Посебну захвалност изражава општинским одбо-
рима СУБНОР-а Медвеђа, Лебане, Бојник и Лесковац, скупшти-
нама општина Медвеђа и Лесковац (које су и домицил 15. српске 
бригаде) и друштвено-политичким организацијама и народу 
ових места и целог јужноморавског региона 

Редакцијски одбор 



РЕЧ АУТОРА 

У монографији о 15. српској НО бригади, настојао сам да 
укажем на сву сложеност и тежину њеног борбеног пута на коме 
је положило животе велики број њених бораца и руководилаца. 

За ову монографију коришћена је оскудна историјска грађа 
Војноисторијског института ЈНА у Београду и других архива. 
Треба нагласити да је сачувано врло мало изворних докумената 
за 15. српску бригаду. Тако, на пример, није сачувана ни наредба 
о формирању бригаде, нити документа о борбеним дејставима 
батаљонб (изузев 4. батаљона, који је уредно водио операцијски 
дневник). Нема података да ли је бригада водила операцијски 
дневник. Операцијски дневник 24. дивизије НОВЈ садржи основ-
не податке о борбама бригаде (док се налазила у њеном саставу), 
који су добра основа за писање монографије. Операцијски днев-
ник 47. дивизије НОВЈ (у чији је састав ушла 15. српска бригада) 
такође садржи податке за бригаду, али не и за батаљоне. 

Драгоцени извор података била су сећања преживелих бораца 
и старешина који су непосредно руководили и командовали једи-
ницама у борби. За Штаб бригаде и бригаду у целини, сећања су 
дали: др Мирко Перовић, Станимир Динчић-Димче, Божо Павло-
вић, Лазар Суботић-Мате, Владо Симић-Швабо и Ђуро Бребери-
на. За 1. батаљон: Душан Ћаловић, Пера Јовановић-Учо, Вељко 
Вукотић. За 2. батаљон: Савка Трбовић и Властимир Јовић. За 3. 
батаљон: Бранко Родић и Драгољуб Дрекаловић. За 4. батаљон: 
Петар Поповић, Драгољуб Никшић и Божо Милуновић. За пра-
тећу чету Мијат Радојчић. Знатан допринос дали су појединци 
који су сачували фотсграфије из ратних дана, које такође имају 
документарну вредност. За свестрану помоћ коју су ми пружили 
борци и други сведоци догађаја, најсрдачније им, се захваљујем, 



јер без њихових сећања мој свеукупни рад не би могао бити 
успешно окончан. 

Посебно је било тешко прикупити податке за погинуле и ра-
њене борце, јер за 15. српску бригаду ти подаци не постоје у 
Војноисторијском институту ЈНА, што није случај са осталим 
бригадама НОВЈ. Захваљујући сећањима бораца, руководилаца и 
чланова њихових породица и ови подаци су углавном прикупље-
ни. Разуме се, ови подаци нису потпуни, те предстоје њихова даља 
истраживања и употпуњавања. 

И поред свих тешкоћа, у границама могућности, трудио сам 
се да све важније догађаје из борбеног пута 15. српске НО бригаде 
прикажем целовито и објективно. Колико сам у томе успео, даће 
оцену читаоци и борци ове бригаде. 

Аутор 



УВОД 

Горња Јабланица простире се на југу Србије, западно од 
јужне Мораве, обухватајући простор горњег тока реке Јабланице, 
која је иначе настала од Туларске реке и Бањског потока. Горња 
Јабланица допире на северу до Шапата (к. 1409) - Соколовог виса 
(к. 1376), на западу до Мајдан планине (к. 1052) - Крша (к. 1084) -
Матовића виса (к. 1000), на југу до Веље главе (триг. 1181) - Белог 
камена (к. 1040) - Новакове чуке (к. 1101) - Мутивода (к. 948), на 
истоку до Црквишта - села Ђулекаре - Тупалског виса (триг. 921) 
- Радевачке чесме (кота 992). Најнижа надморска висина је око 400 
метара, а највиша око 1.000 метара. Земљиште је брдско - планин-
ско, обрасло шумом, те обилује пашњацима. Основна грана при-
вређивања било је сточарство, затим обрада огревног и техничког 
дрвета из огромних шумских комплекса и земљорадња. 

Становништво горње Јабланице чине насељени Црногорци, 
мањи број Херцеговаца и досељеници из источне и јужне Србије 
крајем 19. и почетком 20. века (колонизација ових области углав-
ном је завршена до I балканског рата). Борбе у којима су учество-
вали: 1912. године против Отоманске империје за ослобођење 
Косова и Метохије, јужне Србије и Македоније; 1913. против Бу-
гара у Брегалничкој бици, као и 1914-1918. против Аустроугарске, 
Немачке и Бугарске, допринеле су да је на овом подручју врло 
брзо створена једна хомогена етничка целина. Моравска дивизија 
првог позива, посебно њен 2. гвоздени пук у коме су били, поред 
осталих, и Горњојабланичани, спадала је у ред најелитнијих је-
диница српске војске у Првом светском рату. 

Са територије Горње Јабланице било је око 200 ратника но-
силаца Карађорђеве звезде, више носилаца Златне медаље Оби-
лића и Албанске споменице. Многи ратници из ових крајева 
положили су животе у борби за слободу своје отаџбине. 



У Горњој Јабланици још 1940. године основана је партијска 
ћелија КПЈ чији је секретар био Милија Радовановић. Ова ћелија 
имала је два партијска актива: један у селу Реткоцеру - секретар 
је био Радомир Никчевић, други у селу Бувцу - секретар Пера 
Бувски. Важно је истаћи да је уочи устанка 1941. године у Горњој 
Јабланици било 15 факултетски образованих лица (од којих један 
доктор наука); било је више ученика гимназије, а такође и оних 
који су завршили друге средње школе. 

Није случајно што су се Горњојабланичани на позив КПЈ 
1941. године одлучно дигли на устанак против немачког наци-
стичког окупатора и његових сателита. И овом приликом дошао 
је до изражаја снажан слободарски дух народа овог краја 

На југу Србије већ јула месеца 1941. године под руководством 
КПЈ букнуо је народни устанак, у који се укључио велики број 
патриота Горње Јабланице. Убрзо потом, устанак је попримио 
шири замах, о чему се у монографији „Јужна Србија", поред оста-
лог, каже: „Крајем 1941. године борбе се нарочито разгоревају у 
Јабланици и Пустој реци. У тој котлини букнуо је крајем 1941. 
године устанак, који је подигао на оружје цео народ и претворио 
овај крај у велики војнички логор. Може се без претеривања рећи 
да се таква компактност и тако широка повезаност народних маса 
и партизана у оно устаничко доба ретко где могла наћи".1 

Између бројних бораца са подручја Горње Јабланице, четво-
рица су носиоци Ордена народног хероја, а 136 партизанске „Спо-
менице 1941. године". Од људства са ове територије формирана је 
15. српска НО бригада. Знатан број Гроњојабланичана борио се у 
саставу 1., 2. и 4. јужноморавске НО бригаде као и 5. Косовско-ме-
тохијске НО бригаде. Са пуним правом се може рећи да није било 
јединица НОВЈ на југу Србије у којој није било Горњојабла-
ничана. 

Почетком 1942. године дошло је привремено до повлачења 
снага НОВЈ са територије Горње Јабланице. Четници Драже Ми-
хаиловића су посели јаким снагама ову територију и разместили 
свој Горски штаб 110 у Сијаринској Бањи. Али, и поред тога, 
делатност КПЈ није никада престајала на овој територији. Тако 
је у селу Туларе 6. априла 1942. године оформљено партијско 
повереништво са 6 чланова КПЈ и 4 кандидата. Било је и око 10 

1 Миливоје Перовић: Јужна Србија, издање „Нолит" - „Просвета" Београд, 
1961, стр. 121. 



чланова СКОЈ-а Марта месеца 1944. године, формиран је Срески 
комитет за Горњу Јабланицу а за секретара је именован Радомир 
Никчевић из села Реткоцера 

Јабланица је за читаво време рата била мост који је служио за 
везу и прихват активиста и бораца са Косова и Метохије који су 
долазили у партизане у Јабланицу и Топлицу. Већ од јесени 1941. 
године, успостављена је партијска веза између Приштине и Ја-
бланице. Прву организовану везу успоставио је Мето Барјактари, 
који је почетком 1942. године два пута био у Јабланици, где се 
састао са Милијом Радовановићем и још неким партијским руко-
водиоцима. Та веза је настављена и одржавана током целог рата 
преко браће Перовића из села Мале Брајине и Мустафа Хоце из 
села Нишевца Тим путем је ишла и пошта Месног комитета 
Приштине и Обласног комитета Косова и Метохије Главном шта-
бу и Покрајинском комитету КП Ј за Србију. Достављан је и разни 
материјал за партизане: лекови, одећа и др. Због важности тих 
веза у лето 1943. године формиран је и Оперативни штаб у Јабла-
ници зс везу са Косовом и Метохијом. За начелника је именован 
Мирко Перовић, који је био одговоран не само за везе већ и за 
пребацивање бораца за Јабланицу. 

Везе су углавном успешно функционисале. Тако су у лето 
1943. године овим путем дошли Али Шукрија, Саша Јаворина и 
Милан Зечар са групом бораца, а у јесен 1943. године прешле су 
две групе од преко 80 бораца, које су из села Обилића преко 
Качикола стигле у село Мала Брајина и одатле преко Горње Ја-
бланице укључиле се у партизане. Прешло је и више појединаца 
који су често под ферецом из Приштине и Косовске Митровице 
одлазили у партизане. Тахо је из Приштине прешао Чедо Бојко-
вић, из Косовске Митровице Рајко Томовић, из рудника Трепче 
Никола Прица и други. 

Треба напоменути да је ово био веома опасан и напоран пут, 
јер је требало прећи терен од села Обилића, код Приштине, ода-
кле се обично полазило, преко Качикола до села Мала Брајина. 
Овај пут су контролисали вулнетари и други квислиншки орга-
ни, а становништво је било непријатељски расположено према 
НОП-у, будући да је било углавном шиптарског порекла. Због 
удаљености морало се преданити негде у пределу села Качикола, 
а свако откривање значило је и физичко уништење. Борци који су 
овим путем одлазили у партизане били су недовољно наоружани, 
тешко су подносили марш, а нису имали ни борбеног искуства 



Колико је то било опасно и тешко, говори и пример треће групе 
од 54 бораца која је 19. марта 1944. године тим путем покушала 
отићи у партизане. Ова група је застала да предани у пределу села 
Качикола, али је од стране чобана и других лица била откривена, 
па је од вулнетара и месног становништва нападнута и највећим 
делом уништена. Погинула су 24 борца, 9 се спасило а остали су 
предати Немцима и отерани у логоре у Немачкој. 

Сваком борцу и руководиоцу који је прошао овим путем, остао 
је у незаборавном сећању и пријатној успомени, после напорног 
пута од две ноћи, предах и одмор у селу Мала Брајина. У ствари, 
село Малу Брајину сачињавало је 7-8 кућа, партизанских породи-
ца, где је доминирала кућа Перовића Ове породице су биле тесно 
повезане са Шиптарима из села Нишеваца, у коме је главна веза 
био Мустафа Хоџа Они су се међусобно штитили, тако да је село 
М. Брајина готово током целог рата било мала слободна терито-
рија У Малој Брајини борци су се слободно осећали окружени 
љубављу и пажњом партизанских породица послужени јелом и 
пићем у изобиљу. Нарочито се истицао чича Лука Перовић, со-
лунски ратник и носилац Карађорђеве звезде, који је ишао од 
борца до борца нудећи их храном и другим потребама Такви су 
били и остали становници села Мала Брајина 

Од бораца који су овим путем дошли из Приштине и околине, 
крајем децембра 1943. године формиран је 2. косовски батаљон 
јачине око 110 бораца Овај батаљон је изводио борбена дејства у 
саставу партизанских одреда јужне Србије, у пределу Пусте реке 
и Јабланице. Почетком марта 1944. године. 2. косовски батаљон, 
по наређењу Светозара Вукмановића - Темпа, члана Врховног 
штаба НОВ и ПОЈ, упућен је на територију Црне Траве и Врања. 

Колико је ова сарадња била успешна најбоље се види по томе 
што је од људства са Косова и Метохије 24. септембра 1944. у 
Медвеђи формирана 5. косовско-метохијска НО бригада, а 29. сеп-
тембра исте године у селу Нишевце шиптарски НО батаљон „Ме-
то Барјактари". Ове, као и остале јединице са Косова и Метохије, 
успешно су водиле борбе у саставу јединица НОВЈ јужне Србије. 

Војнополитичка ситуација у време формирања бригаде 

Заједнички напори савезника да спроведу у живот одлуке Те-
херанске конференције уродили су крупним резултатима на свим 



ратиштима. Црвена армија, која је од почетка 1944. године без 
прекида изводила снажне офанзивне операције, избила је широ-
ким фронтом на линију: Нарва - Чудско језеро - Велике Луке -
Витебск - Могиљев - Лавов - Јаши - Кишињев - Одеса У Италији 
су операције текле врло повољно. Осма британска и 5. америчка 
армија пробиле су немачку одбрану на високопланинском зем-
љишту средњих Апенина и наставиле продор ка северу да би 4. 
јуна 1944. године заузеле Рим. Шестог јуна 1944. године западни 
савезници су се искрцали у Нормандију и коначно отворили За-
падни фронт, а затим до краја месеца образовали јединствени 
стратегијски мостобран од западне обале полуострва Контантен 
у Француској до реке Орне. Да би олакшала образовање и 
проширење новог фронга у северозападној Француској, Црвена 
армија је 22. јуна почела снажну офанзиву на белоруском правцу 
и до краја јула разбијала Централну групу немачких армија и 
широким захватом избила на реку Вислу. Операцијама великог 
замаха које су спроводили савезнци, нарочито интензивним стра-
тегијским бомбардовањем објеката, вршено је планско разарање 
немачке позадине, као и позадине нацистичких савезника - сате-
лита. Поморске снаге нацистичке Немачке су такође трпеле 
огромне губитке. Тако су савезници средином 1944. године били 
непосредни господари на копну, мору и у ваздуху. Нарочито је 
надмоћност на копну сваким даном све више расла. 

Нацистичка Немачка и њени сателити доведени су тада у врло 
тежак положај. Немачко командовање запало је у кризу. Између 
Хитлера и његових високих војних функционера избила су оз-
биљна неслагања у погледу даљег вођења рата. Од његових ко-
манданата са Источног и Западног фронта, а такође и са Балкана, 
стизали су предлози за померање фронтова ближе територији 
Немачке, пошто су могућности за одбрану целе „европске 
тврђаве" постале илузорне. Али, упркос свему томе, као и вели-
ким губицима у људству и ратном материјалу, Хитлер је одбијао 
поменуте предлоге, одлучно настојећи да настави рат. 

На Далеком истоку, у другој половини маја 1944. године, док 
су јапанске снаге предузимале офанзиву у кинеској провинцији 
Хонан, британске и кинеске трупе су наставиле офанзивне опера-
ције у северној Бурми, док су америчке снаге изводиле успешне 
поморске десанте на северну обалу Гвинеје и на острвима на-
спрам ње. 



Оваква општа ситуација средином 1944. године имала је зна-
тан утицај на Балкан, где се, поред осталих, у неповољној ситуа-
цији нашла Група армија „Е" у Грчкој, која је бројала око 300.000 
добро опремљених војника и официра. Држање овако великих 
немачких снага на Балкану последица је Хитлеровог схватања да 
ће помоћу њих спречити евентуално савезничко искрцавање на 
Балкан, иступање Румуније и Бугарске из осовинског блока и 
обезбедити неутралност Турске. Сем тога, те снаге су осигурава-
ле јужни бок источног фронта и обезбеђивале искоришћавање за 
ратну привреду великих природних богатстава на том простору.2 

У таквој војнополитичкој ситуацији улога југословенског ра-
тишта у оквиру опште савезничке стратегије још више је порасла. 
Народноослободилачка војска Југославије имала је у пролеће и 
лето 1944. године потпуну иницијативу на свим подручјима. Већи 
део југословенске територије био је ослобођен, а главнина снага 
Народноослободилачке војске усмерила је офанзивна дејства пре-
ма Србији. 

Пратећи развој догађаја у свету, врховни командант НОВ и 
ПОЈ одлучио је, још у мају 1944. године, да спроведе у дело своју 
ранију замисао о преношењу тежишта ратних операција у Срби-
ју. За остваривање те замисли требало је најпре створити сигуран 
ослонац на прилазима Србији (у Црној Гори и источној Босни) 
и у самој Србији (између Лима и Ибра), а затим одатле из више 
праваца у погодном моменту извршити продор у западну Србију 
и Шумадију. Истовремено, део снага у самој Србији имао је зада-
так да продре из Топлице и Јабланице у источну Србију, а други 
део да овлада Копаоником, како би прихватио Оперативну групу 
дивизија, која је била усмерена ка том правцу. 

У пролеће 1944. године, снаге НОВЈ у јужној Србији знатно 
су прошириле слободну територију и потисле бугарске окупа-
ционе јединице у веће гарнизоне. Штаб бугарске 27. дивизије 
тражио је нова појачања, а четнички команданти су упорно 
тражили од Драже Михаиловића да се што пре концентришу јаче 
снаге и предузму веће операције против јединица НОВЈ у јужној 
Србији. 

За напад на јединице НОВ и ПОЈ у Топлици и Јабланици, 
поред немачких и бугарских снага, ангажоване су и Недићеве 

2 Ослободилачки ратнарода Југославије 1941-1945, књ. 2, Војноисторијски 
институт ЈНА, Београд 1965, стр. 249-250. 



квислиншке формације, као и четничке јединице Драже Михаи-
ловића. Половином марта 1944. године командант четничког Ра-
синског корпуса Драгутин Кесеровић, коме је био стављен на 
располагање и Топлички четнички корпус, прикупио је четничке 
снаге у ширем рејону села Арбанашке и Широке Њиве, ради на-
пада на делове 2. и 4. јужноморавске НО бригаде, размештене у 
пределу Ргачке планине и Видојевице. Требало је да му садејству-
ју четнички делови Горског штаба 110, Великоморавске и Нишав-
ске групе корпуса, немачке, бугарске и недићевске јединице из 
Прокупља, ЈТебана, Лесковца и Куршумлије. 

Оценивиши ситуацију, Оперативни штаб јужноморавске зоне 
НОВ одлучио је да нападне груписане четнике у пределу села 
Арбанашке и Широке Њиве. Од 2., 4. и Озренске бригаде образо-
вао је ударну групу која је напала и разбила ову четничку група-
цију, потиснувши је преко реке Топлице ка Блацу.3 Најжешће 
борбе са овом групацијом вођене су у пределу села Ђуревца, 
Ргашке планине и на Пестишкој коси, при чему су јединице 2. и 
4. јужноморавске НО бригаде и Озренци нанели четницима осет-
не губитке. Поред губитака у људству и материјалу, од четника 
су заплењена и два брдска топа. Ово је био један од највећих 
пораза четника у јужној Србији. 

Поред осталих, јединице НОВ и ПОЈ јужне Србије успешно 
су извеле и следеће акције: 27. марта 1944. године 2. и 4. јужномо-
равска НО бригада и 1. јужноморавски НОП одред напали су де-
лове Расинског четничког корпуса на Белом камену и одбацили 
их ка Прокупљу. Један батаљон 123. бугарског пешадијског пука 
избио је из Лебана у село Савинац, али су га делови 2. и 4. бригаде 
присилили да се повуче у Лебане. Тринаестог априла, из Крушев-
ца у правцу села Ломнице, где су се налазиле 2. и 3. јужноморавска 
НО бригада и Расински НОП одред, извршила је испад једна 
формација Немаца и недићеваца (јачина око 1.000 војника), али је 
он успешно одбијен уз непријатељске губитке од око 120 мртвих. 
Било је предвиђено да ове немачке снаге узму учешће у операцији 
десанта на Дрвар, 25. маја 1944. године, изведеној с циљем 
уништења Врховног штаба НОВЈ. Ноћу 3/4. јуна, 11. српска НО 
бригада напала је немачки аеродром у Лесковцу и уништила не-
колико авиона и аеродромских постројења. Тих дана из 123. бу-
гарскогпука предао се 2. и 11. српској бригади један батаљон, који 

3 Исто, стр. 239. 



је био лоциран у Лебану. Ови успеси јединица НОВ и ПОЈ на југу 
Србије довели су нацистичку команду за Југоисток у врло тешку 
војнополитичку ситуацију. 

Захваљујући поменутим и другим акцијама, јединице НОВ и 
ПОЈ у јужној Србији у пролеће 1944. године нанеле су осетне 
губитке окупатору и колаборационистима, а нарочито четницима 
Драже Михаиловића. Створена је велика слободна територија у 
захвату Јужне и Западне Мораве, Топлице, Пусте реке и Јаблани-
це. Успешно је функционисала нова народна власт. Били су ство-
рени солидни услови за формирање нових бригада и дивизија 
НОВЈ. Тако је 20. маја, од 4, 5. и 6. НО бригаде - формирана 21. 
ударна дивизија; 22. маја, од 8,10. и 12. НО бригаде - 22. дивизија; 
27. маја, од 7,Ј9.и нешто касније од 14. НО бригаде - 23. дивизија; 
10. јуна, од 11, 13, 15. и 17. бригаде - 24. дивизија; 21. јуна, од 16, 
18. и 19. бригаде - 25. дивизија.4 Успостављене су команде места 
и остале војне установе (болница у селу Ивању, радионица за 
оправку одеће, обуће, наоружања и др.). 

У склопу офанзивних акција јединицаНОВЈ у јужној Србији, 
Главни штаб Србије донео је одлуку да уништи и четничке снаге 
у Косаници и Горњој Јабланици, које су често вршиле испаде 
према слободној територији Јабланице, Пусте реке и јужног дела 
Топлице. У том циљу ангажовао је 21. и 22. дивизију НОВЈ и 
усмерио их ка јужноморавској групи четничких корпуса, концен-
трисаних у рејону Медвеђе и јужније у ширем рејону Тупалског 
виса. 

Дејства против ове четничке групације почела су ноћу између 
20/21. маја 1944. године. Двадесет прва дивизија је избила из Гор-
њег и Доњег Гајтана преко села Реткоцера на линију села 
Маћедонци - Боровци, док су са правца Тупалског виса према њој 
наступали делови јужноморавске групе четничких корпуса. Ују-
тро, 23. маја жестоко нападнути бочно из села Маћедонаца и из 
позадине са правца села Бороваца, четници су се у нереду повукли 
ка Тупалском вису. Истовремено је 22. дивизија НОВЈ, у наступа-
њу са планине Кукавице, нападала четничке снаге у рејону села 
Барја, Доње и Горње Оруглице и разбивши их 27. маја, продужила 
са гоњењем ка Лебану и Лесковцу. Четници су према сопственим 
подацима у тим борбама имали око 500 погинулих и рањених, а 

4 Исто, стр. 241. До 11. јуна 1944, 21, 22, 23. и 24. дивизија су носиле бројни 
назив: 1, 2, 3. и 4. дивизија. 



од наоружања су изгубили 15 митраљеза и 124 пушке.5 Разбијен 
је Горски штаб 110, а његов командант п.пуковник Драгослав 
Ђурић се предао. 

Након пораза четници су се повукли у правцу Копаоника, док 
су се мањи делови задржали у Косаници. На територији Горње 
Јабланице задржали су се само појединци, који су се крили у 
густим шумама и код својих јатака. Један од тих четника био је 
злогласни Витомир Миловановић из села Реткоцера Овај злико-
вац није мировао. Упао је у кућу једног припадника НОП-а у селу 
Реткоцеру и на свиреп начин заклао његову жену са двоје нејаке 
деце. Обавештена о томе, команда 6. јужноморавске НО бригаде 
упутила је свој 2. батаљон у потеру за овим зликовцем. Део бата-
љона, који је предводио Живко Бадњар, открио је и блокирао 
место где се он скривао. Иако је из крошње столетног храста 
пружио отпор, прецизном ватром бораца2. батаљона одметник је 
био ликвидиран. 

Формирање Горњојабланичког НОП одреда 

Ослобођењем Горње Јабланице (21-28. маја 1944. године), 
дошло је до прилива новог људства са ове као и територије Косова 
и Метохије у јединице НОВ Ј, што је омогућило формирање нових 
одреда Користећи повољну ситуацију на територији Горње Ја-
бланице и шире, Главни штаб НОП одреда Србије донео је одлу-
ку да се формира Горњојабланички НОП одред, јачине два 
батаљона. Реализација поменуте одлуке спроведена је (према 
сећањима учесника) 24. маја 1944. године у селу Реткоцеру. Гор-
њојабланички НОП одред формиран је од новопридошлих бораца 
са тек ослобођене Горње Јабланице и од бораца из јужноморав-
ских бригада и Косовске чете (која је приливом људства израсла 
у багаљон). На дан формирања одред је бројао око 220 људи. Били 
су то углавном прекаљени борци и руководиоци који су ратно 
искуство стекли у Јабланичком НОП одреду, 2, 3. и 4. српској НО 
бригади и другим јединицама Познато је да је на овим просто-
рима од јула 1941. године непрестано вођена борба против окупа-
тора и народних издајника За људство са Косова и Метохије 

5 Исто, стр. 241-242. 



евидентно је да су у већини били чланови КПЈ и СКОЈ-а. Пре 
тога, они су се борили у одредима и бригадама јужне Србије, 
испољавајући храброст, пожртвовање, дисциплину и другарство. 
Није нескромно истаћи да су Косовци служили за пример у овим 
јединицама и били врло цењени од народа Пусте реке, Јабланице, 
Топлице и Црне Траве. 

Штаб одреда сачињавали су: командант Владо Симић-Швабо, 
политички комесар Божо Павловић, заменик команданта Саво Бу-
латовић, заменик политичког комесара Лазар Суботић-Мате и 
начелник Штаба Лакић Вуксановић. Састав одреда чинила су два 
батаљона: Горњојабланички и Косовски. 

Након формирања, Горњојабланичком НОП одреду стављено 
је у задатак да очисти територију Горње Јабланице од остатака 
четника и њихових симпатизера, спречи упад четника, балиста и 
недићеваца из Пропаштице, Лапског среза и Косанице, обезбеди 
леви бок и позадину 21. дивизије у Косаници, прихвати људство 
које је масовно ступало у НОВЈ, нарочито омладину, развија по-
литички рад на терену у циљу елиминисања четничке пропаганде, 
помогне формирање и функционисање народноослободилачких 
одбора и других органа нове народне власти и да омогући тешње 
везе са срезовима, односно среским комитетима КПЈ Лапског, 
Грачаничког и Гњиланског среза (на територији Косова и Мето-
хије). 

Горњојабланички НОП одред наставио је борбене традиције 
Јабланичког НОП одреда, који је формиран 21. октобра 1941. го-
дине у селу Споцу, у Горњој Јабланици. На дан формирања, овај 
одред имао је око 50 бораца махом са овог терена, који су се дотле 
борили у саставу Кукавичког НОП одреда 

Почетком новембра 1941. године, Штаб Јабланичког НОП 
одреда одлучио је да нападне Лебане, Медвеђу и рудник Леце, 
чиме би се створила шира слободна територија, као платформа за 
извођење нових борбених дејстава За овакву одлуку постојала су 
два главна разлога: први, масовност покрета у Горњој Јабланици 
и Пустој реци и, други, навући главне непријатељске снаге како 
би се бар унеколико смањио притисак на западну Србију, у којој 
је главнина партизанских снага одолевала удруженим окупатор-
ско-квислиншким формацијама, које су офанзивном акцијом 
ширих размера настојале да угуше устанак у Србији и униште 
слободну територију са центром у Ужицу. 



Већ 6. новембра 1941. године прикупљене су партизанске сна-
ге на Радан планини јачине око 300 бораца, које су сачињавали и 
борци Топличког, Бабичког и Кукавичког НОП одреда.6 

Прикупљене снаге са Радан планине кренуле су у напад у две 
колоне: једна, јачине 160 бораца, под командом Милоша Манојло-
вића, ка Лебану, а дру^а, јачине 130 бораца, под командом Ратка 
Павловића, ка Лецу и Медвеђи. Леце, са постројењима Рудника и 
Медвеђа су врло брзо ослобођени. Жандарми су пружили врло 
слаб отпор, па је њихова посада разоружана. Скоро без озбиљнијег 
отпора ослобођено је 7. новембра и Лебане. Истина, сутрадан су 
Немци, уз помоћ квислинга, извршили противнапад са правца 
Лесковца, али је Јабланички НОП одред овај напад дочекао орга-
низованом ватром код Лебанског крша, где се развила жестока 
борба. Партизанске снаге су извршиле противнапад, у коме је 
Омладинска десетина успела да убије немачког мајора Кенига 
Заробљен је и један немачки војник и заплењена извесна ко-
личина пушака, аутомата, пиштоља, ручних бомби и метака (не 
располаже се тачним бројним подацима). Непосредно по 
завршетку борбе, Немци су тражили пуштање заробљеног мајора, 
на шта је Штаб одреда предложио замену заробљеника, што охо-
ли Немци нису прихватили. 

О борбама ЈабланичкогНОП одреда Божо Павловић, тадашњи 
политички комесар 1. чете, наводи: „Добро се сећам, добили смо 
директиву од Врховног штаба НОВ и ПОЈ из Ужица да развијемо 
активна дејства на југу Србије. То је изведено. У тим борбама у 
пределу села Бошњаци код ЈГебана заплењена су два топа. Како 
нисмо имали послугу да их употребимо, ми смо их расходовали. 
Важно је истаћи да је Јабланички НОП одред држао Лебане 6 
недеља У том периоду „Време", ондашњи квислиншки лист, пи-
сао је да у Лебану влада 6-то недељна комунистичка страховлада". 

Одмах по ослобођењу Лебана, Јабланички НОП одред је реор-
ганизован у три чете јачине око 250 бораца. За команданта одреда 
постављен је Милош Манојловић, за партијског руководиоца Ва-
силије Смајевић, за омладинског руководиоца Владимир Буки-
лић - Поп Мића За командира 1. чете Војо Ристић, за политичког 
комесара Божо Павловић. За командира 2. чете Раде Петровић, за 
политичког комесара Бора професор (презиме непознато). За ко-

6 М. Перовић, Н.Д., стр. 121-122. 



мандира 3. чете Миле Ћаловић, за политичког комесара Милоје 
Атанацковић. 

Јабланички НОП одред, ојачан са по једном четом из Кука-
вичког и Бабичког НОП одреда, 21. новембра 1941. године напао 
је по други пут Власотинце, које су бранили Корвински четнички 
одред, жандармеријски вод и бугарска гранична испостава. Борба 
је трајала око четири часа, али и поред свих покушаја град није 
заузет. И поред тога, ова борбена акција Јабланичког НОП одреда 
имала је велики војнополитички значај. Војни се огледао у томе 
што су партизанске снаге показале способност да се сукобе са 
регуларним окупаторско-квислиншким јединицама; политички, 
што је створена широка слободна територија и народ подржао 
ослободилачки покрет који је организовала КПЈ. Такво схватање 
и понашање народа овога краја манифестовало се у свим, па и у 
најкритичнијим ситуацијама до коначног ослобођења јужне 
Србије и Југославије. 

Јабланички НОП одред 12. марта 1942. године нашао се у пре-
делу планине Пасјача и Белог камена, где је водио тешке борбе у 
окружењу, али је успео да се пробије из обруча и 14. марта повуче 
ка Горњој Јабланици. Пре почетка окупаторско-квислиншке 
офанзиве, овај одред бројао је око 1.000 бораца. Али, услед свакод-
невних борби, почело је његово постепено осипање, тако да се 
свео на око 250 бораца.7 

Ситуација у којој се нашао Јабланички НОП одред, изложен 
спољним окупаторско-квислиншким потерама и окружењима, 
налагала је изналажење нових могућности за његово очување. С 
тим у вези, у селу Доброј Води (на Лопарди), одржано је 27. марта 
1942. године саветовање са члановима партије из одреда и са 
терена Пошто је наступила изузетно неповољна војнополитичка 
ситуација, донета је одлука да се одред привремено подели на 
десетине и тако пробије у разним правцима, с тим што је 
одређено време и место прикупљања. Ова одлука била је реална 
будући да је одред једино на тај начин могао сачувати живу силу 
и кадрове. У другој половини априла почело је поновно прикуп-
љање бораца. 

По директиви Партијског повереништва из Ниша, у августу 
1942. године је формиран Јабланичко-пасјачки одред, у чији са-
став су ушли борци Пасјачке чете - око 40 бораца и 60 бораца 

7 М. Перовић, н.д., стр. 147-148. 



Јабланинког НОП одреда. Наиме, овде се ради о спајању Јабла-
ничког НОП одреда и Пасјачке чете Јастребачког НОП одреда из 
чега је произашао нови Јабланичко-пасјачки НОП одред. Ово је 
наметнула војнополитичка ситуација настала после мартовске 
окупаторско-квислиншке офанзиве. За команданта одреда постав-
љен је Милош Манојловић, за политичког комесара Милија Ра-
довановић, а за партијског руководиоца Бошко Крстић. По 
формирању, одред је имао задатак да спречава окупатора у при-
купљању летине у Пустој реци, али је извео и низ других 
оружаних акција против окупатора и домаћих колаборациониста. 

Седмог фебруара 1943. године у селу Калуђерици на планини 
Кукавица, извршена је реорганизација Јабланичко-пасјачког, Ку-
кавичког и Јастребачког НОП одреда, од којих је формиран 1. 
јужноморавски НОП одред. Овај одред сачињавала су 3 батаљона: 
Лесковачки, Јабланички и Јастребачки. Располагао је са преко 
200 бораца и дејствовао у захвату Јужне Мораве, Пусте реке и 
Јабланице. У 1943. години, одред је водио борбе на Кукавици и 
Јастрепцу, у варошици и руднику Леце (ноћу 12/13. марта) и код 
Јовиних ливада (14. марта). Одред се истакао и у борбама код села 
Девче (1. маја), као и у селима Реткоцеру и Тулару (ноћу 25/26. 
јула). У августу, одред је водио тешке борбе са четницима на 
планини Радану и Јабланици, а у септембру код Богујевца, у селу 
Коњувце, код села Барја, Оруглице и Косанчића. 

Почетком августа 1943. године, главне снаге 1. јужноморав-
ског НОП одреда биле су прикупљене на планини Радан, у очеки-
вању напада четничких снага из Горње Јабланице, Топлице и 
Косанице. Четнички Горски штаб 110 на челу са потпуковником 
Драгославом Ђурићем, после извршене опсежне припреме 13. 
августа 1943. године, извршио је концентричан напад на главне 
снаге 1. јужноморавског НОП одреда. Штаб одреда очекивао је 
овај напад, те је пружио организован и жесток отпор. Сви јуриши 
непријатеља успешно су одбијени, уз њихове осетне губитке. У 
погодном моменту 1. и 2. батаљон извршили су снажан против-
напад на део Топличког четничког корпуса, успевши да га одбаце 
са положаја Паљевина - Ристин лаз, у правцу села Богојевац.8 тако 
су четници одбијени из ширег рејона Радана. У овој жестокој 
борби највеће губитке претрпео је 1. косовски четнички корпус, а 

8 М. Перовић, н.д., стр. 246-247. 



између осталих погииуо је и командант овог корпуса, капетан 
Јован Миладиновић. 

Пораз четника био је велики, јер не само што су изгубили тај 
велики војнички дуел против јединица НОВЈ на планини Радану, 
који је 15 дана будно пратио цео народ југа Србије, већ су морално 
били уништени. Једва су се касније, с пролећа 1944. године, уз 
помоћ Драгутина Кесеровића нешто мало опоравили, и то само 
толико да би претрпели нов - коначан пораз. 

Са каквим одушевљењем је народ Пусте реке и Јабланице 
помагао партизанске борце и јединице у борбама на Радану, нају-
бедљивије казује Божо Павловић, политички комесар 15. српске 
бригаде и учесник епопеје на Радану: „Свакодневно нам је на 
положају дотурана храна у довољним количинама (па и по који 
литар ракије), приручни материјал за превијање (од девојачких 
кошуља и пешкира). На моје велико изненађење доносили су нам 
и муницију и ручне бомбе". Ето, такав је био храбри, одважни и 
племенити народ Пусте реке и Јабланице од првих устаничких 
дана до коначне слободе. 

Октобра 1943. године у оквиру 1. јужноморавског НОП одреда, 
формиран је 5. горњојабланички батаљон, с основним задатком 
да крстари на територији Горње Јабланице, где су у то време 
доминирали четници. Већина људства тог батаљона била је са 
горњојабланичког терена.9 

По формирању 4. јужноморавске НО бригаде, у њен састав је 
ушао и Горњојабланички батаљон.10 Батаљон је учествовао у бор-
бама у саставу бригаде код Велике Плане (Топлица), против Буга-
ра, затим на Барју (јужно од Лебана) против четника. При нападу 
на четнике у селу Косанчићу, 15. децембра 1943. године, план је 
био да се четницима одсече одступница правцем село Косанчић-
село Бријање, а затим да се у току ноћи нападну. Напад је успео, 
а Сврљишки четнички корпус био је разбијен. Губици непријате-
ља износили су 107 погинулих, од којих 3 официра и 4 заробљена, 
док број рањених није утврђен. Заплењено је 3 митраљеза, 4 
пушкомитраљеза, 1 минобацач 81 мм, 50 пушака и 1 аутомат, 2 
пиштоља, 7 коња, 30 комплетних прибора за јахаће коње, 1 радио-
станица, доста одеће, обуће и кухињске опреме. Погинуло је 7 
бораца бригаде, а 13 је рањено. Међу погинулима је био Стојан 

9 М. Перовић, н. д., стр. 328. 
10 Војна енциклопедија, том 4, Београд 1961, стр. 295. 



Љубичић-Столе, командант 4. јужноморавске бригаде (про-
глашен за народног хероја). 

Значајну акцију 4. јужноморавска бригада извела је ноћу 13/14. 
јануара 1944. године, када је упала у Лесковац, а у борбама од 28." 
до 31. јануара 1944. године, код сел5 Суваја, Албане и Криваје 
(источно од Блаца) ова бригада разбила је један бугарски батаљон 
Српске државне страже и делове четничког Расинско-топличке 
групе корпуса на Ргашкој планини, Чикари и Арбаншкој плани-
ни (12-20 км југозападно од Прокупља). Бригада је, такође, 22. 
маја 1944. године водила борбе на Реткоцеру против четника 

Други косовски батаљон настао је из Косовске чете 1. јужно-
моравског НОП одреда. Ова чета формирана је почетком марта 
1944. године. Од формирања до краја априла 1944. године чета је 
изводила борбене задатке на територији Гајтана, где је имала 
улогу заштите слободне територије од упада четника у село Гај-
тан, из Косанице и Горње Јабланице. Поред тога, извела је неко-
лико успешних акција и борби на територији Пусте реке. 

Почетком маја чета је извршила покрет у правцу Лесковца, те 
је у току ноћи упала у село Винарце. Том приликом заробила је 
седам војника Недићеве Пољске страже. То су били мештани овог 
села, без оружја, јер су њихови надређени забрањивали ношење 
оружја при одласку на викенд, будући да би оно могло пасти у 
руке партизана. 

После ове акције чета се упутила према Пустој реци, те је ноћу 
4/5. маја прегазила реку Јабланицу изнад села Бошњаци и упала 
у село Врановце, где је напала групу четника која се налазила у 
основној школи. Убијен је један четник а неколико их је рањено, 
док су се остали разбежали. Заплењен је један пушкомитраљез и 
три пушке. Чета није имала губитака. После ове акције чета се 
повукла и разместила у село Бучумет, где се задржала неколико 
дана на одмору. За време боравка у овом селу чета се први пут 
снабдела са довољно оружја и муниције. Набављено је неколико 
пушкомитраљеза енглеског порекла „брен", које су слали савез-
ници, нешто одеће, обуће и веша 

Дана 11. маја 1944. године чета је у саставу одреда после подне 
извршила покрет у правцу села Житни Поток. После краћег од-
мора, у току ноћи, поново је извршила покрет правцем Житни 
Поток - село Гласовик - Крстато дрво, да би у зору 12. маја избила 
на северне падине предела Крстато дрво. Овде је батаљон дочекан 
снажном ватром од стране белогардејаца (руских емиграната, ко-



ји су после Октобарске револуције пребегли у Србију и заврбова-
иих црвеноармејаца, које су Немци заробили на Источном 
фронту), који су кренули у напад из бункера, лоцираних на Белом 
камену. У том моменту чула се одлучна команда команданта ба-
таљона Рада Марковића: „Косовци напред". На ову команду, енер-
гични и храбри командир чете Младен Жакула командовао је „За 
мном" и чета је трчећим кораком посела положаје на источној 
коси села Јовине Ливаде, где је дошло до борбе у сусрету. Чета је 
дочекана снажном ватром непријатеља са положаја безимени вис 
- к. 886. Настала је жестока борба која је трајала до после подне, 
када је отпор белогардејаца потпуно сломљен. Непријатељ је 
почео да одступа у правцу бункера, извлачећи своје мртве и рање-
не. Међутим, бункери нису могли бити освојени, јер су били 
опасани бодљикавом жицом и добро брањени ватром из аутомат-
ског оружја и минобацача. Губици непријатеља нису могли бити 
утврђени. Губици чете износили су девет рањених бораца, од 
којих је један касније умро у болници. У овој жестокој борби, 
нарочито су се истакли личном храброшћу Живојин Јефтић и 
Стево Кукољ.11 По извршеном задатку, односно пошто је непри-
јатељ сатеран у бункере, чета је у току ноћи кренула за Пусту реку. 

После борбе на Белом камену, Косовска чета се бројчано нагло 
повећала од пристиглог људства са Косова, те је прерасла у бата-
љон, који се при формирању Горњојабланичког НОП одреда 
ушао у његов састав. 

11 Стево Кукољ је био тешко рањен у овој борби, па је задржан на лечењу. У 
међувремену био је постављен за заменика команданта 2. косовског батаљона, али 
дужност није примио јер се дуго задржао на лечењу. Касније је овај храбри борац 
и диван друг погинуо као старешина у Дреници, у борбама против балиста. 



ФОРМИРАЊЕ 15. СРПСКЕ НО БРИГАДЕ 

-Као што је поменуто, ослобођење Горње Јабланице повољно 
се одразило на даљи развој народноослободилачког покрета у 
јужној Србији и на формирање нових партизанских одреда и 
бригада. Створена пространа слободна територија омогућавала је 
повезивање и тактичко садејство јединица јужне Србије, Македо-
није и Косова и Метохије. Прилив бораца свакодневно је растао, 
тако да је Горњојабланички НОП одред једва успевао да их апсор-
бује. Таква ситуација је налагала да се на слободној територији 
Горње Јабланице и Оруглице организује већа и покретљивија 
војна формација (бригада) него што је то био тек формирани 
Горњојабланички НОП одред. Полазећи од тога, Главни штаб 
Србије донео је одлуку да се 2. јуна 1944. године формира 15. 
српска (Горњојабланичка) НО бригада. Каснији ток догађаја пот-
врдио је оправданост ове одлуке. Непосредно по формирању 24. 
дивизије НОВЈ (10. јуна 1944), 15. бригада укључена је у њен са-
став, али је крајем септембра исте године из ње изашла и ук-
ључила се у састав 47. дивизије. Језгро за формирање бригаде 
сачињавао је Горњојабланички НОП одред, са своја два батаљона 
Јабланичким и Косовским. Борци ових батаљона били су добро 
опремљени и наоружани. Старешински састав имао је велико 
борбено искуство, стечено у жестоким борбама против окупатора 
и квислинга на југу Србије. Борци и руководиоци Косовског ба-
таљона, како је напоменуто, готово сви су били чланови КПЈ и 
СКОЈ-а. Овај батаљон је касније дао кадровско језгро за формира-
ње 3. и 5. косовско-метохијске НО бригаде. Према томе, са пуним 
правом се може рећи да је 15. српска НО бригада била кадровска 
јединица. Тако, на пример, дала је један део кадра и за батаљон 
„Мето Барјактари", који је формиран 29. септембра 1944. године, 
у селу Велика Брајина, на територији ЈТапског среза. 



За координацију борбених дејстава дела јединица на југу 
Србије (у Горњој Јабланици и Оруглици), ГШ Србије ангажовао 
је Милију Радовановића, Лазара Суботића-Мату, Милована Буки-
лића и друге активисте из Среског комитета Горње Јабланице. 
Знатну помоћ пружио је и Драги Стаменковић. Овај састав ан-
гажовао се и при формирању 15. српске бригаде. 

Како је времена за формирање бригаде било релативно мало, 
морало се радити врло брзо и ефикасно. Припремама за формира-
ње бригаде руководио је Штаб Горњојабланичког НОП одреда, 
на челу са командантом Владом Симићем-Швабом и политичким 
комесаром Божом Павловићем. Овај Штаб је све припреме обавио 
ваљано и на време, укључујући и организационо-техничке пред-
радње. Пре формирања бригада, решена су кључна питања за ову 
прилику, и то: 

1. Извршено је прикупљање новоприспелих бораца и руково-
дилаца из Горње Јабланице (са терена и оних који су се борили 
у саставу других јединица), затим групе бораца са Косова и Мето-
хије која је посредством партијске везе из Приштине упућена у 
Горњу Јабланицу и група од око 30 бораца који су дошли из 
других одреда и бригада са југа Србије. 

2. Извршен је избор кадра, почев од командира одељења зак-
ључно са Штабом бригаде. Војнополитички руководиоци били су 
прекаљени борци из НОР-а и револуције. Претежно су били чла-
нови КПЈ и СКОЈ-а (њих око 15 било је партијски организовано 
пре II светског рата). Захваљујући добром избору кадра, коман-
довање и руковођење у бригади беспрекорно је функционисало. 

3. Извршен је равномеран распоред чланова КПЈ и СКОЈ-а по 
четама, тако да су у свима њима организоване партијске ћелије и 
активи СКОЈ-а, батаљонски бирои и бригадни комитет. Ове ћели-
је биле су идејна снага јачања борбеног морала бригаде и покре-
тачи свих акција у борби. 

4. Обезбеђено је наоружање, одећа, обућа и остали ратни ма-
теријал, укључујући и санитетску службу у свим четама. 

Снабдевеност бригада углавном је била добра. Борци Горњо-
јабланичког НОП одреда поседовали су своје наоружање, а такође 
и људство из других јединица које је ушло у састав бригаде. Из 
резерви 24. дивизије бригада је добила неколико револвера, 
пиштоља и аутомата, 15 пушкомитраљеза, 4 минобацача 81 мм, 
довољну количину ручних бомби, муниције, експлозива и мина 
за минобацаче. Готово целокупни састав бригаде био је одевен у 



енглеске уннформе. У својим сећањима Владо Симић-Швабо, за-
меник команданта 15. српске бригаде, наводи да је „сваки борац у 
виду машне око врата носио црвено свилено шалче, направљено 
од падобранског платна, што је у неку руку представљало знак 
распознавања бригаде и њене припадности". 

Оваква униформисаност бригаде показивала је да су западни 
савезници прекинули снадбевање четничких јединица Драже 
Михаиловића, да су се определили за помоћ НОВЈ, да је то војска 
која се истински бори против нацистичке Немачке и њених сате-
лита, као и квислиншких формација у служби окупатора 

Након извршених припрема, свечани чин формирања бригаде 
обављен је 2. јуна 1944. године на месту званом Шанчеви у селу 
Реткоцер (где је формиран пре 7 дана Горњојабланички НОП 
одред). Петнаеста српска НО бригада била је следећег формациј-
ског састава: Штаб бригаде, 1,2. и 3. батаљон, чета пратећих оруђа, 
минерска група и приштабске јединице. Касније, 16. јула, форми-
ран је и 4. батаљон (у селу Савинац, западно од Бојника). На дан 
формирања бригаде у строју се нашло око 350 бораца и руководи-
лаца, али је већ јула месеца бригада нарасла на око 1.000 бораца 

Према сећањима бораца и руководилаца у време формирања 
бригаде био је леп и сунчан дан. Пошто је извршена смотра људ-
ства пред постројеном новоформираном јединицом прочитана је 
наредба ГШ Србије, којом су именоване старешине јединице на 
одговарајуће дужности (наредба није сачувана). Пала је команда: 
„Мирно!" и „Поздрав!" од стране енергичног команданта бригаде 
Мирка Перовића а затим је уследио рапорт, који је примио Живо-
јин Ћурчић-Срђа политички комесар 24. дивизије НОВ и ПОЈ. 
Након тога, Ћурчић се обратио пригодним говором новоформи-
раној ратној јединици, у оквиру кога се осврнуо и на војнополи-
тичку ситуацију на савезничком и југословенском ратишту, 
посебно истакавши значај формирања 15. бригаде са становишта 
борбе за коначно ослобођење Србије, јачање братства и јединства 
и стварања нове Југославије. Говорник је често прекидан бурним 
аплаузима из строја повицима: Живела Народноослободилачка 
војска Југославије, живео Врховни командант НОВ и ПОЈ друг 
Тито, живела Комунистичка партија Југославије, живели наши 
савезници Совјетски Савез, Америка и Енглеска По завршеном 
свечаном делу, настало је весеље, уз спонтано клицање Партији 
и Титу, песму и игру. Весеље је настављено и после ручка којем 
се придружила омладина и народ Горње Јабланице, Косанице и 



Пусте реке. Док је трајало заједничко весеље, дошло је до 
изражаја оно људско, патриотско и другарско осећање; дошло је 
до сусрета људи који су се од првих устаничких дана 1941. године 
кретали врлетним стазама у борби за слободу. Падали су један 
другоме у загрљај Косовци, Горњојабланичани и други, евоцира-
јући успомене на протекле дане. Са посебним пијететом, споми-
њана су имена палих бораца у борби за слободу. Манифестовано 
је задовољство бораца који су се поново нашли у заједничком 
строју, јер им се чинило да ће лакше подносити тешкоће које је 
наметао сурови рат. О овим срдачним и дирљивим сусретима 
карактеристична су сећања Рада Милановића, који бележи: „Нај-
пре сам се обрадовао, када сам видео да се у Косовском батаљону 
Горњојабланичког партизанског одреда као пушкомитраљезац 
налази мој брат од стрица, Тодор Милановић. Друга радост ми је 
била када ме је позвао Младен Жакула, командант 2. косовског 
батаљона и када ми је саопштио да сам одређен за курира у Штабу 
15. јужноморавске бригаде. Тако се ето опет поновило, да се као 
курир у Штабу бригаде нађем крај свог веома цењеног и омиље-
ног команданта Мирка Перовића, који ми је до тада био коман-
дант батаљона, а затим заменик команданта 1. косовског НОП 
одреда, где сам такође био курир у Штабу Косовског одреда". Овај 
пример речито говори какви су били међусобни односи бораца 15. 
бригаде за све време борбе. 

Командни састав 15. српске НО бригаде био је следећи: 
Штаб бригаде: командант, Мирко Перовић; политички коме-

сар, Божо Павловић; заменик команданта, Владо Симић-Швабо; 
заменик политичког комесара, Лазар Суботић-Мате; начелник 
штаба, Лакић Вуксановић; омладински руководилац, Чедо Топа-
ловић; интендант, Љубо Бојић; референт санитета, Александар 
Јовановић-Ацо; командир минерске групе, Анте Чолак, и коман-
дир пратеће чете, Крсто Лукић. 

1. батаљон-штаб: командант, Војин Букилић; политички ко-
месар, Петар Поповић; заменик команданта, Душан Ћаловић; за-
меник политичког комесара, Љубо Шотра; интендант, Драгомир 
Перовановић; омладински руководилац, Богољуб Ћетковић 

1. чета: командир, Милисав Булатовић; политички комесар, 
Бранко Ножица-Топлица 



2. чета.: командир, Вељко Вукотић; политички комесар, Радоје 
Милошевић. 

3. чета: командир, Новак Булатовић; политички комесар, 
Маша Ћиповић. 

2. батаљон (Косовски) - штаб: командант, Младен Жакула; 
политички комесар, Максим Суботић; заменик команданта, Сте-
во Кукољ; заменик политичког комесара, Кадри Реуфи-Скендер; 
омладински руководилац, Урош Букилић; интендант, Љубо Гру-
јић. 

1. четх командир, Радосав Никић; политички комесар, Франц 
Павшић; 

2. чета: командир, Халил Фејзулахи-Срећко; политички коме-
сар, Славко Огњановић. 

Овај батаљон је по наређењу ГШ Србије изашао из састава 15. 
српске бригаде 26. јула 1944. године. Кратко време је задржан за 
непосредно осигурање Главног штаба (око две недеље), а затим 
је почетком септембра подељен на два дела, да би послужио као 
језгро за формирање 3. и 5. косовско-метохијске НО бригаде. Јед-
но одељење је издвојено као језгро за формирање заштитне чете 
Главног штаба Србије. 

3. батаљон-штаб: командант, Душан Шакић; политички коме-
сар, Радован Ракочевић; заменик команданта, Душан Ивовић; за-
меник политичког комесара, Чедо Бојковић; омладински 
руководилац (непознат); интендант (непознат). 

1. чета: командир, Владо Милачић; политички комесар (непоз-
нат). 

2. чета: командир, Милан Милинић-Јаков; политички комесар 
(непознат). 

3. чета: командир (непознат); политички комесар (непознат). 
4. батаљон - штаб: командант, Душан Ивовић; политички ко-

месар, Петар Поповић; заменик команданта, Радосав Никић; заме-
ник политичког комесара, Милан Иванишевић; омладински 
руководилац, Стево Цветковић; интендант, Јанко Вулетић. 

1. чета: командир, Андрија Вучуровић; политички комесар, 
Александар Симоновић. 

2. чета: командир, Владо Милачић; политички комесар, Ради-
сав Ђуровић. 



3. чета: командир, Јово Чолак; политички комесар, Савка 
Трбовић. 

2. батаљон - штаб (формиран 13. септембра 1944. године) на 
место 2. косовског батаљона: командант, Драган Шијан; поли-
тички комесар, Илија Јовановић; заменик команданта (непозкат); 
заменик политичког комесара, Савка Трбовић; омладински руко-
водилац, Стеван Цветковић; интендант (непознат). 

1. чета: командир, Михајло Анђелић; политички комесар (не-
познат). 

2. чета: командир (непознат); политички комесар, Добривоје 
Кнежевић. 

3. чета: командир, Божо Сарић; политички комесар, (непоз-
нат). 

Пратећа чета бригаде (минобацачка): командир, Милорад Лу-
кић; политички комесар, Божо Радовић. 

Приштабска чета бригадег. командир, Момир Влаховић; поли-
тички комесар, Милан Стаменковић-Миџа. 

Од формирања 15. српске бригаде до завршетка рата вршене 
су одговарајуће кадровско-персоналне промене, односно постав-
љања старешина на разне дужности, и то: 

УШтабу бригаде: за команданта бригаде именован је Стани-
мир Динчић-Димче; за заменика команданта бригаде, Петар 
Станковић-Љуба Ракетла и Ђуро Бреберина; за начелника Штаба 
Владо Вуксановић-Столе, Душан Ћаловић и Василије Јовановић-
Папањин; за политичког комесара бригаде, Чедо Топаловић, Ла-
зар Суботић-Мате, Василије Балетић-Мујо; за заменика 
политичког комесара бригаде, Војислав Станојевић-Влада; за ом-
ладинског руководиоца бригаде Војислав Грујић; за помоћника 
команданта за позадину Милан Петровић; за интенданта бригаде 
Тихомир Нешић и Трајко Живковић; за референта санитета бри-
гаде Милена Ђокић-Антончић и Кока Марушић. 

У батаљонима: за команданте батаљона, Војин Јарић, Војин 
Николић, Душан Петровић-Дуња и Мирко Вујошевић; за поли-
тичке комесаре батаљона: Бранко Родић, Божо Радовић, Ново Ву-
кославовић, Петар Јовановић-Уча и Саво Радоњић; за заменике 
политичког комесара батаљона: Драгољуб Никшић, Милош Баја-
гић и Савка Трбовић; за обавештајне официре у батаљонима: 
Ћира Штука, Светислав Младеновић, Милорад Ђорђевић и Мијат 



Радоичић; за руководиоце СКОЈ-а у батаљонима: Војислав Ко-
стић, Драги Јовановић, Ђорђе Огњеновић, Миодраг Бранковић, 
Чедомир Андрејевић и Јован Кривокапић; за интенданта батаљо-
на: Глигорије Станковић и Живадин Крстић. 

За командире чета: Василије Вељковић, Владимир Марковић, 
Властимир Јовић, Милош Бајагић, Милисав Булатовић, Мирко 
Матић, Милутин Павловић, Богосав Новковић, Милутин Пауно-
вић, Стојан Марковић, Радисав Перишић, Илија Митић, Стојан 
Вукашиновић, Недељко Плавшић, Светозар Цветковић, Радомир 
Марковић, Радомир Радосављевић, Душан Ивановић и Богомир 
Стојковић. 

За политичке комесаре чета: Александар Поповић, Алексан-
дар Јанковић, Аранђел Миловановић, Александар Јанковић-Ацо, 
Васо Стојановић, Драгољуб Никшић, Драгољуб Стојичић, Божо 
Вуксановић, Михајло Меденица, Раде Милошевић-Грк, Рајко То-
мовић, Раде Ђорђевић, Радомир Мићуновић, Новак Мијушковић, 
Стојадин Стојановић, Љубисав Митровић, Стеван Цветковић и 
Раде Ђорђевић. 

За заменике командира чета: Велимир Анђелковић, Драгутин 
Влаховић, Момир Влаховић, Лазар Арсић, Миливоје Митић, Све-
тозар Стојичић-Тоза, Љубомир Јовановић, Стојан Новковић и 
Сибин Милошевић. 

За помоћнике политичких комесара чета: Божидар Вуксано-
вић, Драгутин Влаховић, Драгољуб Дрекаловић-Драго, Дика Сто-
јановић, Михајло Меденица, Недељко Плавшић, Милутин 
Регељац, Раде Ђорђевић и Радомир Мићуновић. 

За командиреводовх Божо Сарић, Благоје Дацић, Драгутин 
Симовић, Драгутин Костић, Добросав Станковић, Драгољуб 
Станковић, Душан Миљковић, Драгутин Симовић, Властимир 
Јовић, Михајло Анђелић, Милутин Крстић, Милоје Арсић, Дра-
гутин Крстић, Петар Стевановић, Светозар Стојичић, Светислав 
Пејчић, Светозар Стојиљковић, Светозар Цветковић, Крста Ми-
тровић, Коста Митровић, Радован Алексић, Радомир Марковић, 
Јања Илић, Тихомир Цветковић, Радивоје Јанковић, Будимир 
Петковић, Проко Филиповић и Стојан Новаковић. 

За водне делегате: Бошко Мирашевић, Борисав Динић, Мио-
драг Бранковић, Стојан Мишић, Цветко Стојановић, Радивоје 
Станимировић, Јован Стојковић, Миодраг Павловић, Ратко Нов-



ковић, Борисав Златановић, Јован Станковић, Сибин Станковић, 
Стеван Цветковић и Раде Ђорђевић. 

За командире минерских група: Јован Вујовић-Мушмула и 
Саво Редемовић. 

По формирању 15. српске бригаде посвећена је посебна пажња 
организовању војно-обавештајне службе. Ова делатност у почет-
ку, па и касније, била је усмерена у два правца: прво, на прикуп-
љање података о непријатељу, и друго, на заштиту сопствених 
јединица, команди и штабова, укључујући и појединце од дејства 
непријатељске обавештајне службе, која је била врло дрска и де-
ловала перфидно. Проценом ситуације, Штаб 15. српске бригаде 
закључио је да ће непријатељ покушати свим средствима и актив-
ностима да разори борбени морал бораца и јединица и да пара-
лише успешно командовање у бригади. Ову процену потврђују и 
подаци из обавештајне документације, коју су немачке команде 
врло педантно водиле. Тако, на пример, у једном заплењеном 
документу нацистичке обавештајне службе по ослобођењу Ниша, 
поред осталог, стоји:„Петнаеста српска бригада као војна једини-
ца врло добра и добро организована и дисциплинована. Коман-
дант, Мирко Перовић, правник, као војник врло добар и добро 
води бригаду. Заменик команданта Владо Симић, храбар и оми-
љен у бригади. Политички комесар Лазар Суботић, звани Мате, 
као војник слаб, али као политички руководилац веома добар, и 
има велики ауторитет у бригади". Треба нагласити да се с 
проширивањем слободне територије у јужној Србији и прили-
вом нових бораца, у поједине јединице убацио и један број шпи-
јуна и обавештајаца, који су радили за окупаторску и квислиншку 
обавештајну службу. Такође, под фирмом нових бораца убацивали 
су се и агенти, који су прикупљали податке за четничку оба-
вештајну службу. 

На територији на којој се кретала и изводила борбена дејства 
15. српска бригада, деловало је више обавештајних служби окупа-
торске, недићевске, љотићевске, четничке, албанске и бугарске 
провенијенције. Најопаснија и најагресивнија и истовремено на-
јорганизованија је била немачка обавештајна служба, тим пре 
што су за њен рачун радиле и све остале. 

Структура обавештајне службе у 15. српској бригади имала је, 
донекле, класичну формацију. У батаљонима су постојали оба-
вештајни официри и извиђачка одељења, а при Штабу бригаде 
обавештајни официр и извиђачки вод. Међутим, непосредни и 



значајни допринос том раду дале су организације КПЈ и СКОЈ-а, 
као и чврста и непосредна веза на терену са органима народне 
власти, народом и омладином. Захваљујући оваквој организовано-
сти и повезаности, обавештајна служба непријатеља није успела 
да продре у јединице бригаде. 

Диверзантским дејствима придавана је посебна пажња, те је 
формирана и диверзантска група при Штабу бригаде, јачине оде-
љења. Ова група имала је задатак да руши војне објекте, мостове, 
путеве, жељезничке пруге и др. Њена дејства имала су за циљ да 
створе несигурност на правцима кретања непријатеља, да се не 
дозволи њихов нормалан саобраћај у долини Јужне Мораве и 
Топлице и посебно да се противнику нанесу губици у живој сили, 
борбеним и другим материјалним средствима и објектима. 

Минерску групу бригаде сачињавали су рударски радници 
(минери) и борци који су познавали начин руковања са експлози-
вом. Нешто касније, Штаб 24. дивизије НОВ и ПОЈ организовао је 
курсеве за минере. О овоме говори и један извештај поручника 
Вујичића, достављен ГШ за Србију 17. септембра 1944. године, у 
коме се наводи „да је у свакој бригади формирано по једно минер-
ско одељење, јачине од по 32 борца, који су обучени за минирање 
(испробани практично), а у батаљонима по 8 људи", као и да су 
борци тог одељења „обучени за руковање оруђима 'џон-бул' (ми-
сли се на противтенковско оруђе енглеског порекла, намењено за 
блиску противтенковску борбу) и противтенковским пушкама".12 

Ово је само један од видова како су се оспособљавале диверзантске 
јединице у 15. српској бригади. 

Материјално обезбеђење и санитетско збрињавање формације 
15. српске бригаде прилагођено је ситуацији и времену у којима 
су извођена борбена дејства. Снадбевање одећом и убојном опре-
мом одвијало се релативно добро. У времену мај - јуни 1944. 
године, па и касније, свим јединицама на југу Србије западни 
савезници су дотурали извесну количину ратне опреме. Не треба 
занемарити и ставку снадбевања бригаде из ратног плена, о чему 
се говори у бројним извештајима у којима се одаје опис борбених 
дејстава бригаде, као што су извештаји о нападу на рудник Леце, 
Гргуровце, Лебане, Александрово и др. 

Санитетско збрињавање било је много теже организовати с 
обзиром на оскудицу у стручном особљу и санитетском матери-

12 Архив ВИИ, кут. 181, рег. број 32-5. 



јалу за прву помоћ и стручну медицинску негу, која је била стал-
но присутна. Али, захваљујући упорном залагању људства у 
санитету, пратеће тешкоће су успешно савладаване. Импровиза-
ције су биле нужна појава у лечењу болесних и рањених бораца. 
И тешки рањеници су успешно лечени и спашавани од смрти. О 
тешкоћама са којима се суочавала санитетска служба и њеним 
настојањима да збрине рањене и болесне борце, Божо Павловић 
у својим сећањима наводи да је 15. бригада за време борби од 18. 
до 25. јуна 1944. године имала неколико тешко рањених бораца, 
али, пошто је партизанска болница на планини Јастрепцу била 
веома удаљена, Штаб бригаде је одлучио да у селу Туларе оснује 
болницу. Тај задатак, као и први транспорт рањеника, поверен је 
Лакићу Вуксановићу, начелнику Штаба бригаде. У двема сеоским 
кућама у селу Тулару основана је болница 15. српске бригаде, у 
којој су међу првима лечени Никодин Лакићевић, Милан Вукса-
новић, Никола Радуловић и Радивоје Поповић, а после неколико 
дана и Божо Павловић, политички комесар 15. српске бригаде, 
који је био тешко ран>ен. Брига о нези и чувању рањених бораца 
поверена је приучен.ом "болничару Милораду Радовићу, из села 
Тулара. Курир Обрад Павловић донео је извесну количину сани-
тетског материјала из партизанске болнице организоване у селу 
Ивању. 

Болницу 15. српске бригаде почетком јула 1944. године 
обишао је Петар Стамболић, командант ГШ Србије, у пратњи 
Бошка Крстића. Убрзо потом, у Туларску партизанску болницу 
упућен је др Стојановић из Пећи, који је организовао стручну 
медицинску службу за негу и лечење тешко рањених бораца. Ова 
болница престала је са радом 20. јула 1944. године, а збрињавање 
и лечење рањеника преузела је болница 24. дивизије НОВ и ПОЈ. 
Треба нагласити да је санитетска служба бригаде од њеног фор-
мирања углавном добро функционисала. Њена организациона 
формација, почев од Штаба бригаде до чета, нарочито је по-
бољшана крајем јула 1944. године, када је за референта санитета 
15. српске бригаде; постављена Милена Ђокић-Антончић. 



БОРБЕНА ДЕЈСТВА БРИГАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ЈАБЛАНИЦЕ, КОСАНИЦЕ И ПУСТЕ РЕКЕ 

Пораз који је претрпела група четничких јужноморавских 
корпуса од јединица 21. и 22. дивизије НОВ и ПОЈ у борбама од 
21. до 25. маја 1944. године узнемирио је немачку команду за Ју-
гоисток. Разлози за узнемирења произлазили су из следећих 
чињеница: на југу Србије на подручју Топлице, Јабланице и 
Црне Траве створена је пространа слободна територија, главна 
саобраћајница у захвату вардарско-моравског правца контролиса-
на је од стране јединица НОВ и ПОЈ, успостављена је чврста 
тактичка и оперативна веза са јединицама НОВ и ПОЈ Македони-
је, Косова и Метохије, проширена је веза са среским комитетима 
КПЈ Лапског, Грачаничког и Гњиланског среза на Косову, по-
већан је прилив бораца у НОВ и ПОЈ и др. 

Стога је команда за Југоисток настојала свим средствима да 
пресече и паралише дејства јединица НОВ и ПОЈ на југу Србије. 
У том циљу, ангажовала је главнину 27. бугарске пешадијске ди-
визије, јединице Недићеве Пољске државне страже, реорганизо-
ване четничке снаге (иако су биле у расулу), као и друге 
квислиншке формације. Тежиште дејстава непријатељ је усмерио 
ка планинама Велики и Мали Јастребац, Топлици, Пустој реци и 
Јабланици, са циљем да задржи у својим рукама гарнизоне у Про-
купљу, Куршумлији и Лебану. 

Разбијаље делова Пољске државне страже у селу Спонце 

Непосредно по формирању 15. српске бригаде, у рејон села 
Спонце избила је једна јединица Пољске страже, што је изнена-
дило Штаб 15. српске бригаде, будући да њено борбено осигурање 
(извиђање) није било добро спроведено. У том моменту, бригада 



је била размештена у рејону сел<5 Реткоцера, Реткоцерски 
шанчеви (триг. 892) и засеока Варадин. На појаву непријатеља, 
Штаб бригаде реаговао је брзо и енергично: наредио је узбуну и 
донео одлуку да концентричним дејством разбије непријатеља у 
рејону самог села Спонце. Како су батаљони били за кратко време 
у борбеној готовости, Штаб бригаде разрадио је план операције, 
који се састојао у следећем: 

Први батаљон, под командом Војина Букилића, да нападне 
непријатеља у захвату комуникације села Реткоцер и Спонце, и 
да га разбије док се налазио размештен у сеоским кућама и згради 
основне школе, односно док се још није припремио за одбрану и 
организовао ватрени систем. 

Трећи батаљон, под командом Душана Шакића, да напада Спо-
начко брдо и обухватом слева садејствује 1. батаљону у разбијању 
непријатеља у селу Спонце. Делом снага да избије на земљишни 
објекат Секирача - к. 1017. Освајањем ових положаја непријатељ 
не би имао никаквих шанси да пружи ма какав отпор у селу Спон-
ци. 

Други косовски батаљон, под командом Младена Жакуле, до-
био је задатак да се постави северно од села Реткоцер (триг. 892) 
за око један километар, у готовости да изврши продор у правцу 
засеока Брезе и садејствује 1. батаљону сдесна. 

Штаб 15. српске бригаде се налазио на Шанчевима Реткоцер 
(триг. 892) одакле се види цео простор куда су упућени батаљони 
у напад, те је утицај на ток борбених дејстава био потпуно заступ-
љен. 

Минерској групи постављено је у задатак да се креће између 
борбеног поретка 1. и 3. батаљона и да се ангажује према ситуа-
цији и потреби. Претпостављало се да ће непријатељ упорно бра-
нити зграду основне школе и друге зграде, што би захтевало 
ангажовање Минерске групе. 

Батаљони су се врло брзо развили за борбу и кренули у напад 
из покрета. Прешли су горњи ток Чокотинске реке и концен-
тричним дејством напали непријатеља у пределу јужне групе 
кућа у селу Спонце и безименог ћувика јужно од к. 898. Неприја-
тељ, очито изненађен енергичним нападом 15. српске бригаде, 
пружио је кратак и врло слаб отпор. Не сачекавши јуриш батаљо-
на 15. бригаде, прешли су у повлачење у захвату комуникације 
села Спонце, Секирача, Црквина у правцу села Добри. Овоме је 
знатно допринео продор левог крила 3. батаљона на Споначко 



брдо, на челу са Драгом Дрекаловићем. Овај положај била је по-
села група четника на челу са Пером Ивовићем. После кратког 
отпора, и ова група се у нереду повукла у правцу села Медрговац. 
Густа букова шума омогућавала је благовремено и брзо из-
влачење, те је непријатељ избегао потпуно уништење. 

Губици непријатеља нису познати, јер је своје мртве и рањене 
извукао благовремено, док 15. бригада није имала губитака 

Ова краткотрајна и успешно изведена борба (прва борба и прва 
победа) имала је веома позитиван одјек: бригада је показала да је 
војнички спремна за извршење свих борбених задатака, а осим 
тога, политички значај био је огроман, што се манифестовало 
односом народа Горње Јабланице према борцима и командном 
саставу 15. бригаде. Користећи стечену популарност, Штаб 15. 
српске НО бригаде организовао је интензиван политички рад на 
терену. Одржано је више зборова и митинга са народом, а један 
од првих био је збор одржан почетком јуна 1944. године у ва-
рошици Медвеђа. Према сећањима учесника, овај збор је био до-
бро припремљен и масовно посећен од народа овог краја. Заслуге 
за то припадају органима народне власти, Партије и политичким 
руководиоцима 15. српске бригаде. 

Са импровизоване трибине (балкона једне зграде), у центру 
Медвеђе, окупљеном народу се обратио Мирко Перовић, коман-
дант бригаде. Он је, у кратком говору, изложио војнополитичку 
ситуацију на савезничким фронтовима и југословенском ра-
тишту, са посебним акцентом на ситуацију у јужној Србији, Ко-
сову и Метохији и Македонији. На крају је истакао да се ближи 
крах нацистичке Немачке и њених сателита Бугарске, Недићеве 
власти и оружаних формација Пољске државне страже, чет-
ништва Драже Михаиловића, љотићеваца, балиста и др., који су 
три године окупације терорисали слободарски народ јужне 
Србије. Говор Мирка Перовића прекидан је бурним аплаузима и 
клицањем НОВ и ПОЈ, Јосипу Брозу Титу и КПЈ, савезницима 
СССР-у, Америци и Енглеској. 

На овом збору није остало незапажено да је знатан број при-
сутних жена био у црнини за погинулим борцима и жртвама 
окупаторско-квислиншког терора. И поред тога, народ Горње Ја-
бланице био је свестан да борба за блободу захтева велике жртве 
и одрицања. На овом збору говорио је и мајор Драгослав Ђурић, 
бивши командант четичког Штаба 110, који се, као што је помену-
то, предао јединицама 21. дивизије НОВ и ПОЈ. Појава Ђурића на 



говорници изазвала Је огорчење народа, КОЈИ Је своЈе негодовање 
изражавао повицима: „Доле издајници и слуге окупатора!". Наста-
лу мучну атмосферу прекинуо је Мирко Перовић. На његову мол-
бу, саслушано је излагање Ђурића, који је говорио о спрези 
четника са окупатором о њиховим неделима и сл. што је условило 
његову предају јединицама 21. дивизије, са делом четника који 
нису прихватали четничку политику. 

Са овог збора упућен је поздравни телеграм ЦК КПЈ и Јосипу 
Брозу Титу, на који је он 20. септембра 1944. године одговорио 
следећим речима: „Изражавам особиту захвалност на поздраву 
који ми је испоручен са великог збора у Јабланици. Уверен сам 
да ни даље нећете штедити своју крв, своје жртве, своје синове и 
кћери у борби против окупатора и домаћих издајника за добро 
своје домовине. Ни у најтежим данима по српски народ ви нисте 
мировали и нисте скрштених руку гледали како окупатор и до-
маћи издајници врше нечувен терор над слободољубивим 
српским народом. Ви се борите за оно зашто су се увек у вашој 
прошлости борили за слободу своју и свог народа. Кроз вашу 
борбу говори Карађорђева Србија, говори словенска солидарност, 
говори мржња према окупатору и народним издајницима Но, 
Јабланица није усамљено гнездо отпора. У читавој Србији плам-
ти народни устанак. Ту читави народ кроз борбу говори читавом 
свету да је његова судбина повезана са судбином федеративне 
Југославије, са великим Совјетским Савезом и осталим демократ-
ским снагама света, да он из душе мрзи издајице и слуге окупато-
ра. Браћо Јабланичани! Победа је наша и победа ће бити 
неокрњена. Ви сте свој фронт повезали са снагама братске Црвене 
армије, великога заштитника нашег народа, и кроз појачану бор-
бу против окупатора и издајника испољите љубав према Демо-
кратској Федеративној Југославији".13 

Након овог величанственог народног збора у Медвеђи, Штаб 
15. српске бригаде у заједници са представницима народне власти 
и Партије организовао је скупове са народом у селу Туларе и у 
Сијаринској Бањи. Ови скупови су били добро организовани и 
посећени. Овакав политички рад имао је позитивно дејство на 
организацију и учвршћење нове народне власти, пријем активи-
ста у КПЈ, омладину и СКОЈ и мобилизацију људства у јединице 
НОВ и ПОЈ у борби за коначно ослобођење земље. Ниједно село 

13 М. Перовић, н.д., стр. 373. 



или заселак у Горњој Јаблаиици није осташо ван домашаја поли-
тичког рада. Није нескромно истаћи да су политички руководио-
ци бригаде на свим нивоима уложили велики труд за ширење 
идеја НОБ-е и револуције. 

Пошто су четници из Горње Јабланице протерани, остале су 
мање групице које су се скривале по шумама и забитима. Једна 
таква скривала се у пределу Секираче (к. 1017) и Марковог виса. 
Овај предео обрастао густом буковом шумом пружао је добре 
услове за скривање. Групу је предводио злогласни четник Перо 
Ивовић из села Секираче. Избегавајући потере, четници су нала-
зили уточиште у ширем рејону села Медрговаш на територији 
Лапског среза, налазећи заштиту код албанских. квислинга. 

За разбијање ове четничке групе, Штаб 15. српске бригаде ан-
гажовао је 2. косовски батаљон, коме је ставио у задатак да из 
рејона села Реткоцера, у првој декади јуна 1944. године, прокрста-
ри правцем Марков вис - Мала Брајина (триг. 1216). Батаљон није 
располагао тачним подацима где се налази поменута четничка 
група, али се претпостављало да је у Малој Брајини. Мане-
вришући северозападно од Крша (к. 1064), те ивицом шуме на 
северним падинама Марковог виса, батаљон се приближио Малој 
Брајини на око 600 метара, а затим у стрељачком строју ушао у 
село. Међутим, у селу није било непријатеља јер је, по свој при-
лици, четничка група благовремено открила покрет батаљона и 
успела да се повуче у рејон села Медрговац. Након ове акције, 
батаљон се вратио у састав бригаде. 

У другој половини јуна 1944. године, немачка команда за Ју-
гоисток ангажовала је јединице 27. бугарске пешадијске дивизије 
из правца Прокупље - Куршумлија - Лебане - Лесковац у циљу 
разбијања јединица НОВ и ПОЈ у пределу Пусте Реке, Косанице 
и Јабланице. Садејствовали су четници и Пољска државна 
стража. Тежиште дејстава непријатеља било је усмерено у правцу 
села Бучумет и Петровац за освајање кључног земљишног објекта 
Свети Петар (к. 1152), а из долине Пусте реке преко селЗ Бојника, 
Славника и Добре Воде у циљу заузимања кључног земљишног 
објекта Радан планине (к. 1245). Предвиђено је, затим, и 
проширење дејстава у пределу Доњег и Горњег Гајтана и ширег 
рејона Медвеђе. 

Главни штаб Србије супротставио је овим непријатељским 
снагама 24. дивизију НОВЈ. У оквиру разраде плана операције, 
Штаб поменуте дивизије донео је одлуку да са 15. бригадом зат-



вори правац који из Лебана води преко села Бучумет у правцу села 
Петровац, а са 11. бригадом правац који из села Бојника води 
преко села Добра Вода на Радан планину. 

У моменту пријема поменутог наређења, 15. српска НО бри-
гада се налазила размештена у ширем рејону села Газдаре, Ко-
прен и Мискић. Штаб бригаде, који се налазио у селу Стублу, иако 
није располагао са довољно података о непријатељу, одмах је при-
ступио извршењу наређења Штаба дивизије. У поподневним 
часовима 18. јуна 1944. године, након прикупљених неопходних 
података, донео је одлуку да главним снагама бригаде поседне 
положаје на Брајшорском вису (триг. 957) и Зубу (к. 990), а да 
помоћне снаге распореди на Бучуметском вису (триг. 853), са ци-
љем да спречи продор непријатеља из Косанице и са правца Ле-
бана у шири рејон Горњег и Доњег Гајтана. 

Наведени глобални план, Штаб бригаде разрадио је за сваки 
батаљон, а он се састојао у следећем: 2. косовски батаљон из рејона 
села Газдаре креће правцем истоименог села, затим долином Гај-
танске реке до Соколове косе, у циљу поседања положаја у селу 
Бучумету. Међутим, по избијању на ивицу шуме, западно од села 
Бучумет, челно осигирање открива да је село Бучумет поседнуто 
јачим непријатељским снагама, услед чега командант батаљона 
доноси одлуку да се батаљон што пре повуче назад, јер би у про-
тивном упао у организован ватрени систем непријатеља. До пада 
мрака, батаљон је посео положаје широким фронтом на линији 
Соколова коса, Бучуметски вис, к. 885, где је остао у току ноћи. 
Овај маневар 2. косовски батаљон је извео захваљујући небудно-
сти непријатеља, јер је, поред челне патроле, и сам Штаб батаљо-
на из непосредне близине осмотрио непријатељске војнике како 
се крећу поврх грудобрана 

Први батаљон, у поподневним часовима, из рејона села Ко-
прен, преко Врела, извршио је покрет и посео положаје на 
Брајшорском вису (триг. 957) и Ђоровом крушкару, где је за-
ноћио. 

Трећи батаљон истовремено је извршио покрет из рејона села 
Мискић и посео положаје на Зубу (к. 990) и у селу Секирачи. Овом 
батаљону посебно је скренута пажња да делом снага осигура леви 
бок бригаде из рејона Црквине и Марковог виса. 

Са 1. батаљоном пошао је командант бригаде, а са 2. заменик 
команданта. Штаб 15. српске бригаде лоцирао се у селу Брајшору. 
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Са њим се иалазио и део штаба 24. дивизије, на челу са Живоји-
ном Ђурчићем-Срђом, политичким комесаром дивизије. 

До пада мрака, батаљони су посели положаје за одбрану и 
организовали ватрени систем. Организовано је борбено осигура-
ње, како би се искључила свака могућност од изненађења непри-
јатеља, мада он у току ноћи није испољио никакву активност, те 
је на положају бригаде владало затишје. 

Сутрадан, 19. јуна у зору, непријатељ је кренуо у наступање 
из два правца ка положајима које је посела 15. српска бригада, и 
то: једна нападна колона из рејона села Бучумет у правцу 
Бучуметског виса, а друга, јача колона, из рејона села Свињиште 
и Добри До, у правцу Брајшорског виса и Ђоровог крушкара. По 
правцима кретања непријатеља, са сигурношћу се могло зак-
ључити да су бугарске снаге имале за циљ да продру у село Леце 
и окруже бригаду у рејону села Горњег и Доњег Гајтана. Захваљу-
јући доброј процени Штаба 24. дивизије и упорној одбрани 15. 
српске бригаде, овај подухват непријатеља није успео. 

У зору, бугарске снаге су из села Бучумета кренуле врло 
опрезно, стрељачким стројем, у правцу Бучуметског виса и Соко-
лове косе, не знајући да се на правцу њиховог покрета налази 2. 
косовски батаљон. Отварање ватре у покрету била је њихова уо-
бичајена тактика, иако нема противника. У моменту када су изби-
ли на линију (к. 629) - безимени поток, 2. батаљон је отворио 
снажну ватру, која је изненадила непријатеља, али је он ипак 
узвратио ватром по борбеном распореду 2. батаљона. Истовреме-
но, из рејона Појатиште - безимена коса, снажну ватру отворио 
је један од батаљона 11. српске бригаде НОВ и ПОЈ у десни бок 
непријател>а, те је у његовим редовима настала паника и отступа-
ње ка полазним положајима Користећи непријатељску пометњу, 
командант 2. батаљона издао је наређење да борци поседну нове 
положаје за око 200 метара напред, на источним падинама 
Бучуметске косе. Са тог положаја настала је обострана жестока 
паљба, а након непуна два часа ступила је у дејство и бугарска 
извиђачка авијација Међутим, она је митраљеском ватром засула 
празне положаје са којих је батаљон првобитно дејствовао, тако 
да батаљон од дејства бугарске авијације није претрпео никакве 
губитке. 

Током целог дана, 2. косовски батаљон је држао под ватром 
Бугаре на положајима у селу Бучумету, тако да им је спречен 
покрет у правцу рудника Леце и Доњег Гајтана. Ангажовање 



јачих иепријатељских снага из Лебана и Пусте реке према Гајта-
ну, условило је да се батаљон после мрака повукао у село Доњи 
Гајтан, где је заноћио. 

Бугари су у овој борби претрпели осетне губитке, али број 
погинулих и рањених није утврђен, док је батаљон имао два ра-
њена борца 

Око 9 часова 19. јуна 1944. године, непријатељ се у стрељачком 
строју појавио испред положаја 1. и 3. батаљона и кренуо у 
одлучан напад, уз снажну ватрену подршку минобацача. Циљ му 
је био да освоји кључне положаје: Брајшорски вис и Ђоров 
крушкар. Први и 3. батаљон пружили су жилав и снажан отпор и 
успели да одбију неколико узастопних напада и јуриша бројно 
јачег и технички опремљенијег непријатеља. У поподневним 
часовима, напад Бугара почео је да јењава, да би се пред мрак 
повукли у правцу села Свињиште и Добри До. Ово су батаљони 
искористили да се среде на постојећим положајима, изврше по-
пуну муниције, збрину рањене, као и да се спреме за евентуални 
поновни напад непријатеља. Међутим, у току ноћи непријатељ 
није испољио никакву активност. 

Губици непријатеља нису познати, јер је успео да у току борбе 
извуче своје погинуле и рањене, док је бригада имала једног по-
гинулог и 6 рањених бораца. 

Сутрадан ујутро, 20. јуна, 15.српска бригада на основу на-
ређења Штаба 24. дивизије прикупила се у селу Доњем Гајтану, а 
на основу допунског наређења истог Штаба добила је налог да се 
под заштитом 11. српске бригаде извуче у правцу села Секираче, 
јер су Бугари у току ноћи јаким снагама избили у село Леце и 
посели кључне положаје на Бубрешком брду (к. 731) и Голешу (к. 
742). Истовремено, ГШ Србије издао је наређење Штабу 15. српске 
бригаде да прихвати једну савезничку војну мисију у којој су се 
налазили капетан и наредник, са радио-станицом великогдомета. 
Пратња и осигурање ове мисије поверена је командиру одељења 
Војиславу Никчевићу, да би након два дана она, преко везе, била 
упућена у Штаб 22. дивизије НОВ и ПОЈ. 

Око 9 часова, Штаб 15. бригаде са 1. и 3. батаљоном кренуо је 
правцем: село Вртоп, Мајдан (к. 843), Брајшорски вис (триг. 957), 
Ђоров крушкар, село Секирача и село Спонце. Други косовски 
батаљон упућен је у рејон села Врата (у народу познато као Гај-
танска врата) ради поседања положаја Велики под (к. 1306) са 
циљем да спречи продор бугарских делова у пределу Горњег Гај-



тана. Овај покрет бно је планиран да би се 15. српска бригада 
извукла испод удара јачих бугарских снага, које су избиле, како је 
већ поменуто, у шири рејон села Леце. Целог дана просторију 
Доњег и Горњег Гајтана, Мајдан планине и Марковог виса надле-
тала је непријатељска извиђачка авијација, али, како се бригада 
кретала пошумљеним земљиштем, није је открила. Осигурава-
јући делови бригаде открили су присуство слабијих извиђачких 
формација непријатеља у пределу Зуба (к. 990) и Равне главице (к. 
660), али су се оне врло брзо повукле у правцу села Леце. По свој 
прилици, бугарске окупационе снаге су се задовољиле тиме што 
су поселе поменуте кључне положаје западно од села Леце. 

При крају дана, бригада је избила у рејон Жабл>ака (к. 931), а 
њено челно осигурање је открило присуство мање групе четника 
на Кршу (к. 1064), о чему је извештен Штаб бригаде. Јасно се 
видело да се четници шепуре, са побијеном заставом на најистак-
нутијој стени. Покрет је настављен уз појачану борбену готовост. 
При пролазу чела колоне источно од Крша, огласили су се чет-
ници питањем „Ко је тамо"? - „А ко је тамо"?, узвратио је Мирко 
Перовић, командант бригаде. „Овде Срби", одговорили су они. -
„И ми смо Срби", одговорио је командант Перовић. „А који 
Срби"?, опет ће четници. - „Партизани", оштро им је одговорио 
командант. Спуштао се мрак, а четници нису отворили ватру по 
колони бригаде. Вероватно су избегли сукоб због малобројности. 
Тек када је зачеље 3. батаљона пролазило испод Крша, четници су 
отворили ватру, али је један ојачани вод 3. батаљона за кратко 
време растерао ову четничку групу. Губици четника нису позна-
ти, а 3. батаљон није имао губитака 

Бригада је, без задржавања, продужила покрет у правцу села 
Спонца где је заноћила. У току ноћи је организовано непосредно 
борбено осигурање у правцу села Реткоцер, села Мискић, Секи-
рача (к. 1017). У току ноћи непријатељ је остао пасиван. 

Други косовски батаљон, као што је поменуто, у пределу села 
Врата посео је положаје на Великом поду (к. 1306) и затворио 
правац који изводи из ширег рејона села Власово у правцу Горњег 
Гајтана У току дана овај батаљон су жестоко напали Бугари, уз 
снажну ватрену подршку минобацача али сви њихови покушаји да 
освоје положаје 2. косовског~батаљона остали су без успеха. По 
наређењу Штаба 15. српске бригаде батаљон се ноћу 20/21. јуна 
повукао у састав бригаде. Губици непријатеља нису познати, јер 



је своје погинуле и рањене извукао под борбом, док је батаљон 
изгубио 2 борца. 

Дана 22. јуна 1944. године Штаб 15. српске бригаде одлучио је 
да на широком фронту изврши борбено извиђање у правцу села 
и рудника Леце, јер се претпостављало да се тамо налазе јаче 
снаге непријатеља. У оквиру планиране акције, 2. косовски бата-
љон кренуо је преко села Бурдељи у правцу села Пусто Шилово. 
У току покрета, челна одељења батаљона сукобила су се на коси 
југоисточно од поменутог села, а северно од Медвеђе са бугар-
ском коњичком извидницом. Једно од ових одељења, уместо да 
сачека непријатељску коњицу на блиском одстојању, превремено 
је отворило ватру, тако да се непријатељ брзо повукао назад у 
правцу Медвеђе. У међувремену, батаљон се развио за борбу и без 
икаквог отпора ушао у село Шилово, где је посео нове положаје 
за одбрану. Губици непријатеља нису познати, а делови 2. бата-
љона нису имали губитака 

Први батаљон кренуо је преко села Стубла у правцу Голеша 
(к. 749). У току кретања ка овим положајима, челно осигурање 
(јачине стрељачког одељења) сукобило се са бугарском коњичком 
извидницом у селу Копрен. И ово одељење, уместо да сачека 
непријатељску коњичку извидницу на блиском одстојању, пре-
времено је отворило ватру, па се извидница повукла назад у прав-
цу села Газдаре. Батаљон је продужио покрет по задатку Штаба 15. 
бригаде, али је по избијању на горњи ток Лепештица реке, 
дочекан снажном и организованом ватром непријатеља из рејона 
Голеш. Батаљон се у покрету развио у борбу и кренуо у одлучан 
напад. 

Међутим, сви покушаји 1. батаљона да заузме положаје на 
Голешу остали су без успеха, јер је потпао под организовани ва-
трени систем непријатеља, са правовремено припремљених по-
ложаја на Голешу. Уз то, непријатељ је био подржан снажном 
ватром минобацача и артиљерије. После трочасовне жестоке бор-
бе, батаљон је био присиљен да се повуче у правцу села Стубла 
Губици непријатеља нису познати, док су губици 1. батаљона 
износили 5 погинулих и један рањен. 

У борби коју је водио 1. батаљон, уз осетне губитке, изостало 
је организовано садејство 1. и 2. батаљона и Штаба 15. српске 
бригаде. Такође, изостала је самоиницијатива Штаба 2. косовског 
батаљона, јер док је 1. батаљон водио огорчене борбе за Голеш, 2. 



батаљон остао је пасиван. Реално је било очекивати да он делом 
својих снага подржи, односно садејствује 1. батаљону. 

Трећи батаљон је по задатку Штаба 15. српске бригаде кренуо 
у правцу села Секираче и Крша (к. 1064), да би у пределу Крша -
Брвеника паралисао испаде група четника из Косанице. Ослоње-
ни на присуство бугарске војске, четници су се били окомили на 
курире и представнике власти. Појаву овог батаљона четници ни-
су сачекали, већ су се повукли у правцу села Медрговац, на тери-
торији Лапског среза. Батаљон је ретким распоредом посео 
положаје на Кршу, оријентисан према селу Медрговац. 

Увече, 22. јуна, 15. бригада се прикупила у ширем рејону села 
Стубла, где је заноћила. Наредни дан искористила је за сређива-
ње јединица и одмор. Штабови и команде извршили су анализу 
последњих борби и акција и донели одговарајуће закључке. Непо-
средна борбена осигурања и извиђачки делови нису дошли у до-
дир са непријатељем, тако да је овај дан прошао без борби и 
акција. 

Напад на село и рудник Леце 

Око 8 часова 24. јуна 1944. године, у рејону села Петровац (к. 
897), (западно од развалине старог града) и северније, водила се 
жестока борба. Чула се обострана паљба из пушкомитраљеза, ми-
траљеза и минобацача Штабу 15. српске бригаде било је јасно да 
је 11. српска бригада кренула у одлучан напад на положаје Бугара 
у рејону Петровца. Одмах је дата узбуна и батаљони су се прику-
пили на пропланку позади шуме и пределу безимени ћувик (к. 
727). Постројеним батаљонима обратио се командант бригаде 
Мирко Перовић и позвао их у напад на Бугаре у селу Леце, у знак 
садејства 11. бригади која је већ водила борбу. Последње речи 
команданта бригаде пропраћене су бурним аплаузом и повицима 
„Хоћемо, хоћемо"!... 

Штаб бригаде располагао је непотпуним подацима о неприја-
тељу и земљишту, углавном да се његове главне снаге налазе у 
пределу села Леце, да су поселе кључне положаје Голеша (к. 742) 
и Бубрешког брда (к. 731) и да ће са њих пружити снажан отпор. 
Међутим, Бугари су напустили ове положаје, 22. јуна после на-
ступања 1. батаљона на Голеш. Након тога, Штаб 15. српске бри-
гаде одлучио је да главним снагама (два батаљона) нападне 



непријатеља у ширем рејону села Леце, а са једним батаљоном 
обухватом слева од Бубрешког брда нападне у десни бок неприја-
теља у истом селу. С оваквим планом, батаљони су кренули у 
напад. 

Други косовски батаљон креће западном ивицом села Копрен 
на јужне падине Голеша развијен у стрељачки строј, јер је очеки-
вао снажан отпор на Голешу. На велико изненађење, затекао је 
непоседнуте положаје на овом стратегијски важном земљишном 
објекту. Батаљон продужава покрет и успева да неопажено избије 
на ивицу шуме, одакле су се могли посести погоднији положаји 
за напад на село Леце. Пролазећи шумом, делови батаљона зате-
кли су жалостан призор. Испред порушене куће, затекли су жену 
у полусвесном стању, која их је обавестила да су јој бугарски 
злочинци убили мужа, порушили дом и опљачкали имовину. Овај 
бескрупулозни злочин бугарских окупатора изазвао је борце да 
још жешће ударе по непријатељу. 

Трећи батаљон креће из рејона к. 727 и избија без отпора не-
пријатеља у рејон безименог ћувика, а затим продужава дејство 
долином реке Лецке. Делом снага, садејствује 2. батаљону у раз-
бијању непријатеља на платоу северозападно од Голеша. 

Оба ова батаљона, без неког отпора, избијају на косу источно 
од села Леце. Како се непријатељ одмарао под шаторима, батаљо-
ни су постигли потпуно изненађење, те су из покрета извршили 
снажан јуриш на разбашкарене Бугаре, који су једва успели да се 
лате оружја и дају у бекство. Бугари су за собом оставили логор 
са целокупном логорском опремом, чак и горње делове одеће и 
спаковане ранце. Ранци су били пуни клубадима пређе, тканим 
сукњама и прегачама, везеним пешкирима и чарапама, чутурица-
ма напуњеним ракијом, порцијама са куваним месом. 

Остало ми је у сећању како је Љубомир-Мујо Делибашић, 
борац 3. батаљона, испод бугарског шатора хитро дочепао ручну 
бомбу, активирао је и бацио међу Бугаре, који су бежали у па-
ничном страху. О јуришу на бугарски логор, Драго Дрекаловић, 
борац 3. батаљона, у сећањима наводи: „Са 3. батаљоном кретао се 
Мирко Перовић, командант 15. српске бригаде. Са блиског одсто-
јања, видевши колебање Бугара, дао је знак пиштаљком за јуриш. 
Овај поступак команданта бригаде оставио је на мене и на остале 
борце снажан утисак". 

Покушај 2. и 3. батаљона да из покрета пређу поток Лецка није 
успео, јер су Бугари реаговали снажном стрељачком ватром из 



рејона косе Расовица Непријатељ је истовремено био подржан 
снажном ватром из минобацача и артиљерије. Услед тога, ови 
батаљони организовали су одбрану на достигнутој линији. 

По избијању на поменуте положаје Драго Никшић, поли-
тички комесар 1. чете 3. батаљона, уочио је дејство бугарских 
топова у шуми преко потока. О примећеном извештава командан-
та батаљона и предлаже да са одељењем војника крене и ликви-
дира топове. Предлог је прихваћен и акција одобрена. Под 
заштитом ватре, група бораца креће ка ватреним положајима то-
пова Користећи прикривено земљиште, успевају да избију на 
јуришно одстојање испред бугарских топова Бугари, чим су 
уочили партизане, напуштају топове и спасавају се бекством. За-
плењена су два топа без затварача јер их је бугарска послуга 
однела Ова храбра група није успела да извуче топове, јер нису 
знали да их спреме за вучу, а нису имали ни запреге. После краћег 
времена Бугари крећу у противнапад. Како је непријатељ био 
бројно јачи, вођа групе наређује борцима да се у цеви заплењених 
топова убаце по две активиране ручне бомбе. Одјекнуле су снажне 
експлозије, што је утицало да Бугари застану, а за то време смела 
група успева да се повуче у састав батаљона без губитака. 

Први батаљон креће правцем западне падине Бубрешког брда, 
али и овај рејон непријатељ је био напустио. Батаљон затим у 
стрељачком строју продужава покрет у правцу Махале Лазина и 
обухватом слева врши снажан напад на десни бок непријатеља 
који се бранио на северозападним падинама Расовице. Овај бата-
љон ступио је у дејство касније од осталих батаљона за око два 
сата, јер је требало да савлада дужи пут од око 7 км преко врлетног 
и пошумљеног земљишта По избијању на безимену косу југои-
сточно од к. 710, батаљон се задржао на достигнутој линији и 
прешао у одбрану. 

Друга чета 1. батаљона која се налазила на левом крилу, осмо-
трила је дејство бугарских топова из шуме која се налази на левој 
обали безименог потока. Командир 2. чете Вељко Вукотић за-
тражио је одобрење да са групом бораца паралише дејство топова. 
Пошто је предлог прихваћен, одељење бораца на челу са коман-
диром чете кренуло је у акцију. Овој храброј и одважној групи 
успева да прикривено избије на јуришно одстојање испред ватре-
них положаја артиљерије и да отвори ватру. Уз громко „Ура!" 
успева да растера послугу топова која се у паничном бесктву по-
вукла кроз шуму, остављајући мртве и рањене. У својим сећањима 
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Вељко Вукотић о овој акцији каже: „Запленили смо исправне то-
пове (два оруђа), броја мртвих и рањених Бугара се не сећам. 
Покушао сам да извучем заплењене топове. Нико од нас није знао 
да рукује топовима, што је било основни разлог да нисмо могли 
да их покренемо са ватреног положаја. Известио сам Штаб 1. ба-
таљона, са захтевом да ми се упути помоћ да извучем топове. Али 
је нисам добио, те остадоше топови на ватреном положају да их 
Бугари поново употребе против нас". Ова храбра група се 
задржала поред заплењених топова до пада мрака, када се повукла 
у састав батаљона. 

После 2-3 часа борбе Бугари успевају да се прикупе и среде, 
доведу свеже снаге из дубине и крену у одлучан противнапад на 
положаје 2. и 3. батаљона. Овај противнапад био је подржан 
снажном ватром из митраљеза и монобацача. Борци и руководио-
ци 2. и 3. батаљона пружили су снажан отпор, те су успели да 
одбију два узастопна јуриша Бугара. Ево шта о жестини борбе 
износи, у својим сећањима, Драго Дрекаловић, борац 3. батаљона: 
„Бугари, са засуканим рукавима и ножевима на пушкама, врше 
снажан јуриш. Далеко су бројно јачи од нас. Једва успевамо да се 
под борбом извучемо. У једном моменту на мене се устремио 
бугарски пушкомитраљезац са намером да ме зароби. Успео сам 
да активирам и хитнем ручну бомбу и да прилегнем. Након ек-
сплозије Бугарин је пао, запомажући из свега гласа. Ми користи-
мо овај моменат и успевамо да се извучемо. Тек после одвајања од 
непријатеља, осетио сам топлу крв која ми се сливала низ плећа, 
јер ме погодило непријатељско зрно у пределу рамена". Како је 
непријатељ био далеко јачи, уз то подржан снажном ватром из 
митраљеза и минобацача, отпор 2. и 3. батаљона почео је да јењава. 
Утрошена количина муниције била је више него преполовљена. 

Штаб 15. српске НО бригаде, пратећи ток борбе и ценећи си-
туацију на положајима 2. и 3. батаљона, доноси одлуку да их из-
вуче из борбе. Наредио је да 2. батаљон крене у извлачење правцем 
Голеша (к. 742) и да осигура десни бок борбеног поретка бригаде, 
а да 3. батаљон крене у извлачење преко безимене косе у правцу 
Бубрешког брда. Првом батаљону наложено је да, пошто се 2. и 3. 
батаљон одвоје од непријатеља, крене у извлачење са достигну-
тих положаја такође у правцу Бубрешког брда (к. 731). 

Батаљони су по одлуци Штаба бригаде организовано, уз соп-
ствени прихват, кренули у извлачење. Иако су Бугари жестоко 
наваљивали, нису успели да растроје борбени поредак 2. и 3. ба-



таљона. Пред залазак сунца, батаљонн су се извукли и посели 
положаје на линији Голеш - Бубрешко брдо. Бугари су по изби-
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ли напад и задржали се на достигнутој линији. Први батаљон, 
после пада мрака, повукао се правцем Махала Лазина, заселак Бу-
брик. 

Губици непријатеља износили су 43 погинула, док број рање-
них није познат. Уништена су 2 топа и заплењено 40 пушака, 
доста муниције и ручних бомби. Заплењена је огромна количина 



шаторских крила, војиичких блуза, шин,ела, спакованих ранаца и 
торбица. 

Губици бригаде износили су 7 погИнулих и 4 рањена. Међу 
погинулима се налазио Лазо Петровић, солунски ратник. У овој 
жестокој борби тешко је рањен Божо Павловић, политички коме-
сар 15. српске бригаде. 

После пада мрака, Штаб 15. српске бригаде наредио је батаљо-
нима да се повуку у шири рејон села СТубла и разместе на одмор. 
Иако су у току ноћи истурена јача борбеНа осигурања, није дошло 
до сукоба са непријатељем. У време напада на село Леце, једна 
четничка тројка успела је да из заседе у б и ј е бригадног курира 
Групачетника, на челу са злогласним Вељком Шукичем, заклала 
је Милорада Зејака, политичког комесара батаљона (из друге бри-
гаде), који се после рањавања лечио у својој кући. 

Док је 15. српска бригада нападала на рудник и село Леце, 11. 
српска НО бригада, како је већ поменуто, вршила је напад на 
Петровац, који су бранили Бугари. ИаКо Су се Бугари бранили 
упорно на утврђеним положајима, храбРи Пусторечани нису оду-
стајали. Борба је настављена и у току нођи. Никола Суботић, по-
литички комесар 11. српске бригаде, 0 о в о ј акцији, у свом 
дневнику, забележио је следеће: „Напали с м о Бугаре на Петровцу. 
Напад је почео у 7 часова. Јуриш вршен Д в а п у т а . Борба је трајала 
36 сати. Јако дејство артиљерије и ави0на (МИСЛи се на дејство 
непријатељске артиљерије и авијације, П р и м . аутора). На крајУ сУ 
БУгари истерани из ровова и настало је н,ихово панично бекство 
У правцУ Лебана". Овој констатацији нИ ј е потребан коментар. 

Извлачење и бекство бУгарских о к У п а ц и о н и х с н а г а н о ћ у 24/25. 
јуна 1944. године са положаја код ПетроВЦа> усЛовило је и по-
влачење осталих снага непријатеља са Положаја У ширем рејонУ 
села Леце и БУчУметског виса (триг. 852) у гарнизон Лебана. Је-
дино се непријатељ задржао У Медвеђи. 

За велики пораз непријатеља У борбама к о д Петровца и У пре-
делУ села Леце посебна заслУга припада и с р п С кој НО бригади. 
Такође, и 15. српска бригада дала је зна Ч а ј а н д о п р и н о с ? ч и м е је 
потвРдила високУ боРбенУ вРедност и П 0 д и г л а у г л е д и п 0 п у л а р -
ност код наРода ГоРње Јабланице и ПУсТе реке. 

14 Архив ВИИ, кут. 2015, рег. бр. 8/1, фасц. 4. 



Напад на Медвеђу и протеривање бугарске посаде 

После борби у пределу села Бучумета, Брајшорског виса, 
Ђоровог крушкара и села Леце 15. српска бригада се задржала у 
селима Леце, Копрен и Стубла око 2-3 дана у циљу сређивања и 
попуне. Иако Штаб бригаде није располагао конкретним подаци-
ма о непријатељу, донео је одлуку да изврши покрет у правцу 
Медвеђе. Овај покрет је уследио 28. јуна 1944. године у поподнев-
ним часовима. 

У току покрета ка Медвеђи, око 17 часова, челно осигурање је 
избило на безимени ћувик (у народу звани Гучкалиште), југоза-
падно од поменутог места. Осматрањем са поменутог ћувика није 
се могло установити стање у Медвеђи, па је Штаб бригаде упутио 
једно одељење да установи јачину и распоред непријатеља. У 
току покрета ка главној улици командир одељења је на дрвећу 
уочио постављен пољски-телефонски кабл, па је неопрезно рафа-
лом из аутомата пресекао жице, чиме је открио своје присуство. 
Бугари су реаговали ватром из зграде у којој се налазила кафана 
и суседних објеката, те се извиђачко одељење повукло назад и 
поднело извештај. Штаб 15. српске бригаде донео је одлуку да по 
ноћи изврши напад на непријатеља у Медвеђи. Пошто је установ-
љено да су непријатељске снаге концентрисане на уском просто-
ру, у згради кафане и суседним зградама, батаљонима је наређено 
да блокирају ово насељено место, а да се за освајање непријатељ-
ских упоришта из сваког батаљона припреме по три групе бом-
баша. 

У оквиру предвиђене акције, Штаб бригаде сачинио је сле-
дећи борбени распоред батаљона: Први батаљон да напада са косе 
Гучкалиште у правцу кафане; Други са југа у захвату комуни-
кације, с тим да десним крилом прошири дејство до реке Јабла-
нице; Трећи да напада са севера у рејону цркве и фабрике. Почетак 
напада планиран је у 23 часа. На уговорени знак команданта бри-
гаде, групе бомбаша кренуле су у дејство. Успевају да приђу об-
јектима напада и да их обаспу ручним бомбама. Непријатељ је 
благовремено открио покрет бомбаша, те реагује организованом 
и снажном ватром из зграда које је уредио за одбрану. Пошто 
први напад није успео, настала је борба уз обострану паљбу из 
свих оружја. Батаљонима није успело да освоје ниједну зграду, 
јер се непријатељ упорно бранио. Овај напад је компромитовао 
командир извиђачког одељење, јер се открио отварањем ватре по 



телефонској жици, што је навело непријатеља да појача будност. 
У зору 29. јуна, Штаб 15. српске бригаде донео је одлуку да се 
бригада повуче на полазне положаје за напад, јер је постојала 
опасност да после сванућа батаљони буду нападнути и из ваздуха 
- пошто је непријатељска авијација још увек испољавала актив-
ност. Међутим, пре подне Бугари су напустили Медвеђу и преко 
села Тупале, Ђулекаре и Пороштица одступили према Лебану. 
Пошто је установљено да у Медвеђи нема непријатеља, бригада 
се разместила у насељу и остала два до три дана. Губици непри-
јатеља нису познати, а 15. бригада у овом нападу није имала гу-
битака. 

Напад на положаје које су бранили руски белогардејци 
код Белог камена 

Почетком јула 1944. године, јединице НОВ и ПОЈ на југу 
Србије биле су у офанзиви на свим фронтовима Окупатори и 
квислинзи улажу све напоре да поврате изгубљено. Тих дана, бу-
гарске окупационе јединице вршиле су снажан притисак и испо-
љавале агресивност у ширем рејону Топлице и Копаоника, а 
повремено су предузимале испаде из Лебана у правцу Бојника. 

Главни Штаб за Србију, ценећи ситуацију на овом делу југо-
словенског ратишта, наређењем од 7. јула 1944. године наложио 
је Штабу 24. дивизије да 15. бригада што пре дође на положаје 
Горња Коњуша - Пуповци и нападне бугарске снаге које се налазе 
у Топлици од села Смрдана и даље према Куршумлији.15 

Међутим, из истог документа се види да 15. бригада није посту-
пила по овом наређењу, јер је оно преиначено, па се бригада и 
даље задржала у Јабланици, где се очекивао напад непријатеља из 
рејона Лебана и Пусте реке. 

У моменту пријема поменутог наређења, 15. српска бригада 
се налазила размештена у ширем рејону села Горњи Статовац, 
оријентисана према селу Житни Поток и Белом камену, где су се 
налазили на утврђеним положајима руски белогардејци, који су 
из својих утврђења вршили свакодневне испаде на овом терену. 
Бригада је поставила непосредно борбено осигурање за заштиту 

15 Зборник докумената и података о Народноослободилачкоч рату југосло-
венских народа, том I, књ. 9, док. 16 (даље: Зборник НОР-а). 



главнине на одмору. Штабу бригаде је предочено да јој предстоји 
напад на Бели камен, на утврђене положаје које су бранили руски 
белогардејци. 

Око 8 часова 9. јула 1944. године, Штаб 15. српске бригаде 
обавештен је од активиста са терена да су руски белогардејци -
власовци (заврбовани заробљени црвеноармејци које је организо-
вао генерал Андреј Андрејевич Власов) кренули у акцију. Прове-
ром података, установљено је да се непријатељ покренуо из својих 
утврђења ка западу, од Белог камена преко села Јабучева ка селу 
Мрљак. Углавном је пљачкао и вршио одмазду над недужним 
становништвом овог устаничког краја. Док су се батаљони при-
купљали, Штаб бригаде је донео одлуку да одмах крену правцем 
Јованова глава - село Мрљак и да на погодним земљишним објек-
тима поставе заседу и нападну белогардејце у повратку. Одлука је 
била добро замишљена, али није реализована, јер процена Штаба 
бригаде није била реална. Наиме, белогардејци су били врло 
опрезни и делом снага посели су Јованову главу. Због тога је 
Штаб бригаде сачинио нови борбени план који се састојао у сле-
дећем: да 1. и 2. косовски батаљон поседну положаје на Јовановој 
глави, а 3. батаљон да заузме положаје у рејону села Стари Ђуре-
вац, са циљем да заштити десни бок бригаде из правца села Жит-
ни Поток. Убрзо затим, приступило се реализацији поменутог 
плана, па је 1. батаљон, са којим се кретао и командант бригаде 
Мирко Перовић, кренуо правцем Стари Ђуревац - источне пади-
не Јованове главе. Други косовски батаљон, са којим се налазио 
заменик команданта бригаде Владо Симић - Швабо, кретао се 
лево, паралелно са 1. батаљоном, у правцу безименог ћувика на 
Јовановој глави, док је Трећи батаљон кренуо десно од 1. батаљо-
на и посео положаје по наређењу Штаба бригаде. 

Батаљони су се кретали брзо, користећи прикривено зем-
љиште. Пре избијања на Јованову главу, батаљони су се развили 
у стрељачки строј. Први се сукобио са непријатељем заменик 
команданта бригаде, који се у пратњи пушкомитраљесца кретао 
испред стрељачког строја око 150 метара. При избијању на један 
ћувик, опазио је да је тај положај поседнут одељењем непријатељ-
ских војника. Према његовом сведочењу, један од њих кршан, са 
засуканим рукавима до лаката, био је у стојећем ставу и нешто 
говорио. Заменик команданта бригаде је запуцао и одмах устук-
нуо назад, у заклон, позади дебелог дрвета. Белогардејци су отво-
рили ватру и смртно погодили пушкомитраљесца Саву 



Поповића. Ево шта о томе догађају бележи замеиик команданта 
15. српске бригаде Владо Симић - Швабо: „Окренуо сам се да боље 
осмотрим одакле непријатељ гађа Кад, преда мном на око 10 
корака избија десетина непријатељских војника, коју предводи 
онај кршни момак. Из пиштоља опалих метак и погађам њиховог 
старешину, који пада смртно погођен на земљу. Кад је он пао, 
њихови војници полегаше на земљу. Ја користим тај моменат и 
потрчах ка шуми. Али, бивам погођен од непријатељског 
пушчаног зрна у бут леве ноге. Како ми није поломљена бутна 
кост, успевам да се дотетурам до шуме, где сам прихваћен од 
бораца 2. батаљона и спашен од сигурне смрти." На сличан начин, 
скоро у исто време је рањен и командант бригаде Мирко Перовић. 

У међувремену, чим су се чули први пуцњи, батаљони су се 
из покрета развили за борбу и кренули у одлучан напад на непри-
јатеља, који се развио за борбу на линији к. 880 - Јованова глава. 
Непријатељ је пружио снажан и жилав отпор, успевши да одбије 
два узастопна јуриша 15. српске бригаде, али није успео да задржи 
трећи, те је прешао у извлачење преко косе Јабучево у правцу 
Белог камена, остављајући на положају погинуле војнике. 

У Операцијском дневнику Главног штаба Србије за 12. јули 
1944. године забележено је да су „јединице 24. дивизије 9. јула 
1944. године водиле борбу са белогардејцима у рејону Белог ка-
мена на положају Ђуревачка коса - Мрљачки вис",16 што се, без 
сумње, односи на борбе 15. српске бригаде. 

Губици непријатеља износили су 26 погинулих и више рање-
них, које је успео да извуче из борбе. Заплењене су 32 пушке, око 
1.200 метака и комплетна опрема и лекови за мању покретну ам-
буланту. Губици бригаде износили су 3 погинула и 5 рањених 
бораца 

По завршеној борби на Јовановој глави и пошто се нашао у 
болници, Владо Симић - Швабо забележио је следеће: „Неколико 
дана после нашег доласка у болницу, једног поподнева је у оби-
лазак болнице и рањеника дошао Коча Поповић, командант Глав-
ног штаба Србије. Поред осталих, у пратњи су му били и лекари 
пуковници др Краус и др Дулић. Цела екипа је прво наишла на 
шатор у тсоме смо лежали Мирко и ја Пошто је једна страна 
шатора била подигнута видели су нас. Коча је пришао и питао 
ко смо и зашто ту лежимо. Мирко му је војнички јасно одговорио 

16 Зборник НОР-а, том I, књ. 9, док. 178. 



на питање и, поред осталог, изнео му и разлог зашто смо ту. Друг 
Коча нас је још једном осмотрио па је онда почео жустро и веома 
оштро да нас критикује и укорава, како смо ми лоши и слаби 
команданти када идемо у прве борбене редове и учествујемо у 
јуришима, како немамо никаквих представа о командовању па нам 
се зато често догађа да команданти гину и бивају рањавани. И још 
пуно тога нам је казао. Скоро љут на нас, окренуо се и отишао у 
зграду болнице. После овакве 'ватре', Мирку и мени је требало 
подуже времена да се приберемо и дођемо себи јер, како смо ми 
то мислили, уместо похвале и признања пале су тешке и грдне 
замерке, што смо ми у то време тешко могли да сваримо". 

Лична храброст и лични пример старешина НОВ и ПОЈ, 
почев од најнижих, била је велика врлина у току НОР-а и револу-
ције. Није био редак случај да се то грдно плаћало, јер су многи 
руководиоци пали смрћу храбрих водећи своје борце на јуриш у 
најкритичнијим моментима. Али, то је била велика залога 
успешних победа до коначног ослобођења наше домовине. 

Након успешно изведеног напада на белогардејце 9. јула у 
пределу Јованове главе, 15. српска бригада се прикупила у ширем 
рејону села Статовац, које се налази северно од легендарне Радан 
планине. У времену од 10. до 16. јула 1944. године, бригада је 
повремено изводила акције у пределу Пусте реке. Наређењем 
Штаба 24. дивизије од 13. јула 1944. године, бригада је добила 
задатак да два батаљона пребаци на десну обалу Пусте реке ради 
затварања правца од Лебана и контроле комуникације Лебане -
Медвеђа. Осталим снагама бригаде наложено је да остану на левој 
обали Пусте реке са задатком затварања правца од Житорађа и 
Брестовца - Косанчића, као и правца Лесковац - Пуста река. Пре-
поручено је одржавање везе са 13. бригадом и упућивање дивер-
зантске групе на пругу Лесковац - Бољевац.17 

Из поменутог наређења Штаба 24. дивизије јасно се види да је 
непријатељ свакодневно испољавао агресивност према оази сло-
бодне територије Пустој реци и Јабланици. Према томе, није без 
разлога Штаб 24. дивизије поставио у задатак 15. српској бригади 
овакав конкретан и врло одговоран задатак. 

У оквиру 15. бригаде, 16. јула 1944. године формиран је и 4. 
батаљон, тако да је бригада завршила пуну формацију својих је-
диница. 

17 Зборник НОР-а, том I, књ. 9, док. 34. 



Ноћу између 16. и 17. јула 1944. године, делови бригаде поста-
вили су непосредно осигурање на помоћном аеродрому у селу 
Косанчићу, у Пустој реци. Те ноћи на овај аеродром слетела су 
три савезничка авиона, којима су управљали совјетски пилоти. 
Они су дотурили, за потребе наших јединица, одговарајућу ратну 
опрему и материјал, који је у то време био врло драгоцен. Сусрет 
бораца бригаде са пилотима Црвене армије био је врло срдачан и 
представљао је посебан доживљај. Истим авионом пребачени су у 
Италију на лечење Мирко Перовић, командант и Владо Симић-
Швабо, заменик команданта бригаде. Испраћај је био врло 
срдачан, са жељом да оздраве и да се врате у борбени строј. 

Рањавањем и напуштањем борбеног строја Мирка Перовића, 
команданта бригаде, Божа Павловића, политичког комесара и 
Влада Симића-Шваба, заменика команданта, Штаб бригаде се 
суочио са проблемом командовања и руковођења, у време када је 
непријатељ спремао велику офанзиву на Топлицу, Пусту реку и 
Јабланицу. На њихова места су постављени Чедо Топаловић, за 
политичког комесара бригаде, Петар Станковић-Љубо, за замени-
ка команданта и Владо Вуксановић-Столе, за начелника Штаба. 
Нешто касније, за команданта 15. српске бригаде је именован 
Станимир Динчић-Димче. Међутим, требало је времена док они 
упознају јединице и руководиоце и постигну одговарајући ауто-
ритет. 

Дана 17. јула 1944. године, 15. српска бригада се прикупила у 
селу Савинац, где су све јединице добиле нову одећу и обућу, 
оружје и муницију из складишта 24. дивизије НОВ и ПОЈ. Брига-
да је попуњена и људством са територије Пусте реке, тако да је и 
бројно нарасла на преко 1.000 бораца. Према томе, може се зак-
ључити да је 15. српска бригада била уобличена као војна једини-
ца, добро попуњена људством, одевена и обувена, солидно 
попуњена са оружјем (пушкомитраљезима и минобацачима кал. 
81 шш), муницијом иручним бомбама Борбена готовост бригаде, 
обзиром на новомобилисано људство, била је на великој висини. 

После подне постројеној бригади, кратким и пригодним го-
ворима, обратили су се Миле Ћаловић, командант 24. дивизије, 
Спасенија-Цана Бабовић, члан ГШ Србије и Лазар Суботић-Мате, 
политички комесар бригаде. У сажетом обиму изложена је војно-
политичка ситуација на савезничким фронтовима и југословен-
ском ратишту, са посебним освртом на борбе које су за протекла 
два месеца вођене на југу Србије, Косову и Метохији и у Македо-



нији. Сумирани су постигнути резултати у борбама на југу Срби-
је за последњих пет месеци. Истакнуто је и то да се ближи крах 
нацистичке Немачке и да су њени сателити Бугари, љотићевци, 
недићевци, четници Драже Михаиловића, балисти и други на 
издисају и у потпуном расулу. Излагања истакнутих руководила-
ца прекидана су бурним аплаузом и клицањем КПЈ, Јосипу Брозу 
Титу, НОВ и ПОЈ, савезницима СССР-у, Америци и Енглеској. 
Након излагања, настало је опште весеље, борци, народ и омла-
дина ухватили су се у заједничко народно коло, а весеље је настав-
љено до пред ноћ. 

Ова кратка, добро организована манифестација имала је пози-
тиван утицај на јачање борбеног морала свих јединица бригаде. 

Наређењем Штаба 24. дивизије од 19. јула 1944. године, 15. 
бригади наложено је да поседне положаје Славничка чука - Лу-
бура - Змијин камен - Градиште - Доњи Штулац - Текија, са 
затварањем правца од Лебана и Лесковца, да контролише комуни-
кацију Лебане - Медвеђа; да одржава везу са бугарском бригадом 
„Георги Димитров" на положајима Дубрава - Бублица и да под 
своју команду узме све команде места и партизанске страже у 
овом рејону. Ово наређење Штаба 24. дивизије било је засновано 
на подацима и процени да ће непријатељ предузети општу офан-
зиву против снага народноослободилачког покрета у пределу 
Горње Јабланице, Пусте реке и Топлице. Каснији ток догађаја 
показао је да су поменуто наређење, као и предузете мере, били 
потпуно оправдани. 

18 Зборник НОР-а, том I, кн>. 9, док. 34. 



УЧЕШЋЕ БРИГАДЕ У ТОПЛИЧКО-ЈАБЛАНИЧКОЈ 
ОПЕРАЦИЈИ 

Средином 1944. године, захваљујући повољном развоју до-
гађаја на савезничким фронтовима и југословенском ратишту, 
народноослободилачки покрет у Србији се све више распламса-
вао и обухватао све њене крајеве. У сливу Јужне Мораве и 
источној Србији, постојале су слободне територије и јака упо-
ришта НОВЈ, а остали делови Србије контролисани су од стране 
партизанских одреда. Новоформиране српске дивизије (21, 22,23, 
24. и 25.) са ослобођене територије у Топлици, Јабланици, Пустој 
реци и из рејона Озрена, Буковика и Сокобање вршиле су честе 
нападе на непријатеља и наносиле му све веђе губитке у људству 
и материјалу.19 

Ове јединице биле су добро организоване, са искусним вој-
ничким и политичким кадром. Располагале су са довољном ко-
личином лаког пешадијског оружја и муниције, дотуреног од 
савезника и из ратног плена. Непријатељ је углавном био поти-
снут у гарнизоне у већим местима, одакле је вршио повремене 
испаде, али је сваки његов испад праћен осетним губицима у 
људству и ратном материјалу. Главне комуникације у долини 
Јужне Мораве и Нишаве биле су под сталним ударцима јединица 
НОВ и ПОЈ јужне Србије и Македоније. 

Да би преокренуо ситуацију у корист окупатора, војноуправни 
командант за Србију покренуо је општу офанзиву, под шифром 
„Трумпф" и „Халали", са циљем да разбије главне снаге НОВЈ у 
јужној Србији. Ова операција је почела (периферно) 10. јула и 
трајала до 4. августа 1944. године. За њено извођење против 
српских дивизија на Јастрепцу и у Топлици ангажоване су бугар-
ска 27. дивизија, главнина четничких снага из Србије, Српски 

19 Ослободилачки рат народа Југославије, кн>. 2, стр. 255. 



добровољачки корпус и делови полицијских пукова.20 Ова опера-
ција била је сиихронизована са дејствима у долини реке Лима и 
у источној Босни, како би се спречио продор јединица НОВЈ из 
северне Црне Горе и источне Босне у Србију. 

Овом непријатељском офанзивом јединице у јужној Србији 
доведене су у тежак положај, јер су после вишедневних борби 
сабијене на уском простору од села Маревци преко Веље главе 
(триг. 1181), до Горње и Доње Оруглице и планине Кукавице. 
Врховни штаб НОВ и ПОЈ издао је директиву да јединице изврше 
продор према Гњилану и Скопској Црној Гори, али тај покушај 
није успео, јер је непријатељ у пределу Гњилана располагао ја-
ким снагама, а уз то имао и пуну подршку албанског станов-
ништва и балиста. 

Петнаеста српска бригада 20. јула налазила се на положајима: 
Славничка чука - Бучумет - Змијин камен до реке Јабланице. 
Бригада је сутрадан делом снага разбила и протерала групу љо-
тићеваца из рејона села Савинац, која је у нереду одступила у 
правцу села Бојник. Губици непријатеља нису познати, док је на 
другој страни погинуо један борац из команде места у Вујанову. 

Штаб 24. дивизије обавестио је Штаб 15. бригаде да јединице 
21. и 25. дивизије воде тешке борбе на линији Рача- Мердаре и да 
непријатељ надире јаким снагама према Косаници. У поподнев-
ним часовима Штаб 15. српске бригаде добио је од Главног штаба 
Србије наређење да се повуче са дотадашњих положаја и да се у 
току ноћи прикупи у селу Негосавље. О томе се говори и у Опе-
рацијском дневнику ГШ за 21. јули 1944. године: „Петнаеста бри-
гада да се у току ноћи прикупи у рејону с. Негосавље, где ће 
добити наређење 2. о.м. у 6 часова. Тринаеста бригада да преузме 
положаје 15. бригаде".21 Сходно наређењу, у свануће 22. јула бри-
гада се концентрисала у селу Негосављу, а Штаб 24. дивизије са-
општио је усмено команданту 15. српске бригаде одлуку да се она 
привремено ставља под команду ГШ Србије. Ова бригада од тог 
момента представљала је резерву поменутог Штаба и вршила уло-
гу његовог непосредног осигурања Истог дана, добила је налог 
за покрет правцем: Тупалски вис - село Липовица - Гагинце, где 
је заноћила. 

20 Ослободилачки рат народа Југославије, кн>. 2, стр. 254. 
21 Зборник НОР-а, том I, књ. 9, док. 178. 



Сутрадан 23. јула, четници су напали делове 1. батаљона 15. 
српске бригаде, који се налазио на положају у селу Гагинце, али 
је после кратке и жестоке борбе напад четника одбијен, а они се 
повукли кроз густу шуму преко реке Ветернице. Губици неприја-
теља нису познати, а батаљон није имао губитака 

Дана 24. јула 1944. године бригада је извршила покрет прав-
цем село Гагинце - Доња Оруглица - село Врбовица, а сутрадан, 
25. јула продужила је покрет и стигла у село Горња Оруглица, где 
се разместила у потпуној готовости за борбу. У пределу овог села 
разместио се и ГШ Србије, одакле је руководио операцијама једи-
ница народноослободилачкогпокрета. Тих дана, најжешће борбе 
водила је 21. дивизија у пределу Китке (триг. 1154) и Веље главе 
(триг. 1181), када је успела да освоји немачке и положаје балиста 
на Вељој глави, а затим продре у правцу села Огоште, за око 20 кш 
североисточно од Гњилана, на Косову и Метохији. Међутим, 
Немци су уз снажну подршку минобацача и артиљерије, у садеј-
ству са балистима, извршили снажан противнапад, те је 21. диви-
зија под борбом одступила на првобитне положаје. 

Врховни штаб НОВ и ПОЈ, пратећи насталу ситуацију на југу 
Србије, наложио је Главном штабу Србије „да са дивизијама из-
веде маневар према Лесковцу, Куршумлији и Подујеву, а затим да 
се ослони на 2. пролетерску, 5. и 17. дивизију, које ће ускоро стићи 
на Копаоник".22 Ову препоруку ГШ Србије одмах је спровео, па су 
21. и 24. дивизија наступиле преко Јабланице ка Пустој реци и 
Радан планини, развијајући офанзивна дејства. Ова одлука ГШ 
Србије била је реална, што је потврдио даљи ток догађаја 

Продор 2. пролетерске, 5. и 17. дивизије на Копаоник знатно 
је утицао на опадање интензитета окупаторско-квислиншке 
офанзиве у пределу Пусте реке, Јабланице и Косанице. Четници 
су се одмах повукли у правцу Копаоника, док је акција осталих 
непријатељских снага почела да јењава Тиме је, у ствари, 
завршена поменута непријатељска офанзива, што је ГШ Србије 
искористио и одмах наложио 21. и 24. дивизији повратак на тери-
торију Пусте реке, Радан планине и Топлице. 

Треба нагласити да у топличко-јабланичкој офанзиви непри-
јатељ није успео да уништи главне снаге НОВЈ у Србији. Он је 
само прокрстарио слободном територијом и привремено неутра-
лисао ударну снагу младих српских дивизија. Међутим, притисак 

22 Ослободилачки рат народа Југославије, кн>. 2, стр. 258. 



непријатеља нагло је ослабио после избијања Оперативне групе 
дивизија на Копаоник. Тада су српске дивизије прешле у проти-
вофанзиву и успеле да поврате изгубљену слободну територију.23 

На основу ове ситуације, ГШ Србије доноси одговарајуће одлуке 
и реагује брзо и ефикасно. 

Дана 26. јула 1944. године, командант ГШ Србије окупио је у 
селу Горњој Оруглици штабове 21. и 24. дивизије и штабове бри-
гада на саветовање. На овом саветовању командант Коча Поповић 
анализирао је новонасталу војнополитичку ситуацију, а нарочито 
стање у јужној Србији. Истакао је да непријатељска офанзива 
„Халали" није постигла циљ, да су услови далеко повољнији за 
даља офанзивна дејства, односно за повратак јединица на привре-
мено напуштену територију. Истовремено, дао је неколико суге-
стија и упутстава, што се позитивно одразило на даљи рад 
штабова и команданата, дивизија и бригада. На саветовању је зак-
ључено да 21. и 24. дивизија изврше продор на простору Пусте 
реке, Радана и Топлице, односно да на том подручју развију офан-
зивна дејства. Истовремено је наложено да се 15. српска бригада, 
после извршеног задатка, врати у састав своје дивизије, као и да 
се 2. косовски батаљон издвоји из ове бригаде за непосредно оси-
гурање ГШ Србије. При одлучивању ГШ Србије имао је у виду 
борбене квалитете овог батаљона, као и чињеницу да су борци 
овог батаљона, са малим изузетком, били чланови КПЈ и СКОЈ-а. 
Као што је познато, из састава 2. косовског батаљона издвојена је 
једна десетина за формирање заштитне чете ГШ Србије, док је 
главнина батаљона послужила као језгро за формирање 3. и 5. 
косовско-метохијске НО бригаде. Одлука ГШ Србије пред-
стављала је својеврсно признање Штабу 15. бригаде, као и Штабу 
2. косовског батаљона 

Сутрадан, 27. јула 1944. године, 15. српска бригада распо-
ређена је на борбене положаје у рејону села Горња Оруглица, и 
то: Четврти батаљон посео је положаје на Девојачком камену (к. 
871), 1. положаје на Шушнатој коси, а 3. батаљон положаје код 
Равног дела. Први батаљон пратио је покрет непријатељских тен-
кова са правца села Липовице према положајима које је држао овај 
батаљон. Друга колона тенкова кретала се према положају 4. бата-
љона. Позади танкова су се кретали љотићевци и Немци. После 
једночасовне борбе, 1. и 4. батаљон успешно су одбили напад 

23 Ослободилачки рат народа Југославије, кн>. 2, стр. 258-259. 



непријатеља, који се у нереду повукао у правцу села Средња Ору-
глица и ЈТиповица. Губици непријатеља износили су 20 погину-
лих, док је бригада имала 2 рањена борца 

Перо Јовановић-Учо, политички комесар 1. батаљона, у 
личном дневнику о овој борби, забележио је следеће: „Командант 
1. батаљона Душан Ћаловић предочио је да постоји вероватноћа 
наиласка немачких тенкова. Како смо располагали са противтен-
ковским оруђем 'џон бул', енглеског порекла, констатујемо да не 
би било лоше да то, за нас ново оруђе, испробамо. Позивамо Но-
вака Булатовића, командира 3. чете, који је у свом саставу имао 
'џон бул'. Он рече да још није испробао ово оруђе и да је спреман 
да (он) лично то учини. Установисмо да је борбено осигурање на 
путу који изводи од с. Липовца на положаје овог батаљона Сину 
ми идеја, и ја бих пошао на овај задатак, што одмах саопштих 
команданту батаљона. На то, Душан рече: 'Бре, Перо, баш си право 
дете', и насмеја се па заврши: 'Идите, и не дозволите да вас тен-
кови прођу, и да се вратите живи. А ти Новаче, чувај овог дечка'... 
Душан ме много волео, био је много старији од мене и сматрао 
ме за дечка, а ја већ имам 22 године. И ја сам Душана много волео, 
јер је у правом смислу био човек, врло храбар и солидаран ста-
решина 

Новак позва нишанџију, узесмо сандук од три мине и пођосмо 
на задатак. Посели смо ватрени положај поред једне столетне 
букве. Чекамо и осматрамо. Осматрач приђе прикривено и тихо 
рече: 'Иду, друже комесаре, иду'. Погледам правцем пута и уочих 
три црне тачке, три тенка Врло опрезно се крећу у колони, јер је 
око пута густа шума Приближавају се, чује се хука мотора све 
јаче. Кад су пришли ближе од 300 метара јасно видимо из отворе-
них купола Немце, на њима црне блузе и капе. Кад су пришли на 
око 100 метара Новак опали, мина подбаци, тенкови стају. Војник 
стави другу мину у цев, ја рекох: 'Новаче, подигни нишан'. Новак 
поново опали, мина паде између 1. и 2. тенка са стране. Немци, на 
наше пуцње, одговорише ватром из топова по нашим положајима 
Кажем Новаку: 'Дај мени да окушам срећу', и лежем поред оруђа. 
Немци прекидоше паљбу и поново се појавише из купола Ја опа-
лих мину, која се зари у земљу поред другог тенка Немци одмах 
нестадоше у куполе и отворише ватру из топова и митраљеза по 
нашим положајима Пошто испалише неколико плотуна и рафа-
ла око нас, престадоше са паљбом и кренуше назад. Ми их тужно 
гледамо. Чистимо се од грања и лишћа и вајкамо како смо глупо 



пропустили овакву шаису. Бар да уништисмо једног. Ето, тако је 
то, кад са оруђима раније нисмо испробали даљину. Тешимо се 
тим да смо ипак присилили непријатељске тенкове да се повуку 
назад". Као што се види, иако није постигнут успех, група не-
мачких тенкова била је присиљена да одустане од напада на по-
ложаје батаљона. 

О овим борбама у којима је учествовала 15. бригада као састав-
ни део 24. дивизије, у Операцијском дневнику ГШ Србије за 27. 
јули 1944. године забележено је следеће: „У зору први 'доброво-
љачки пук' (недићевски) потпомогнут са пет немачких тенкова 
напао је делове 24. дивизије од правца Радевачка чесма. Делови 24. 
дивизије одступили на положаје г. Оруглица. 24. дивизија једном 
бригадом извршила је противнапад и одбацила непријатеља на 
Маревске положаје (вероватно се ради о положајима у ширем 
рејону села Маревци, прим. аутора). Губици непријатеља 10 
мртвих и већи број рањених. Наши губици 2 рањена. 24. дивизија 
да дејствује на леви бок и позадину непријатељских снага на 
Оругличком терену, са тежиштем отсецања непријатељских сна-
га у рејону Радевачке чесме".24 

Из забелешке у Операцијском дневнику, евидентна је замисао 
ГШ Србије да разбије део снага непријатеља у пределу сел& Барје, 
Липовица и Доња Оруглица, чиме би се угрозио бок и позадина 
дела непријатељских снага које су се упорно одржавале на по-
ложајима Радевачке чесме (триг. 992) и Тупалског виса (триг. 
921). 

Дејство бригаде у пределу Горње и Доње Оруглице 
и Липовице 

Сходно директиви ГШ Србије, Штаб 24. дивизије одлучио је 
да изврши продор правцем села Доња Оруглица - село Клаићи и 
северније. У том циљу, издао је наређење 15. српској бригади да 
одмах крене у напад на непријатеља у пределу села Липовице. 
Лево од ње кренула је у напад 13, а десно 17. српска бригада са 
којима је 15. бригада организовала тесно садејство. 

Штаб 15. српске бригаде није располагао са довољно података 
о јачини и распореду напријатеља, који се налазио у ширем рејо-
ну села Липовице, али је дао налог да бригада крене у напад. 

24 Зборник НОР-а, том I, књ. 9, док. 178. 



Напад је почео у 16 часова 17. јула 1944. године и до 19 часова 
бригада је, без јачег отпора непријатеља и без губитака, освојила 
поменуте положаје, да би у току ноћи продужила дејство гребе-
ном косе у правцу села Клаићи. 

Са штабом 15. српске бригаде кретали су се Миладин Ивано-
вић, којег је ВШ НОВЈ упутио да прими дужност команданта 23. 
дивизије и Раја Недељковић, који је требало да прими дужност 
политичког комесара исте дивизије. Поред њих, кретали су се и 
Јово Вујовић, инжињеријски официр и ЈБубан Марић, артиљериј-
ски официр, које је ГШ Србије поставио на одговарајуће дужно-
сти као стручна лица. По преласку реке Јабланице, поменути 
борци напустили су овај Штаб и пошли на одговарајуће дужности 
и задатке. 

Препорука Главног штаба Србије за продор 24. дивизије у 
Пусту реку, Топлицу и Косаницу успешно се остваривала, што је 
забележено и у Операцијском дневнику тог Штаба за 28. јули, у 
коме се наводи: „24. дивизија предузела противнапад против не-
пријатеља на целом фронту. У зору непријатељ одбачен из рејона 
Мелово ка Барју. Даље је предузето надирање десним крилом и у 
току ноћи 28/29. јула непријатељ опкол>ен у рејону Гргуровци. 15. 
бригада надире лево".25 

Као што је већ поменуто, 15. српска бригада је у току ноћи 
наставила продор Дугом косом, која спаја јужни и северни део 
села Клаићи и око 9 часова, 28. јула, избила западно од села Гргу-
ровци (к. 354). 

Пораз Бугара у селу Гргуровцу 

По избијању 15. српске бригаде стрељачким стројем на косу 
Чумарица, командант бригаде Станимир Динчић-Димче наредио 
је кратак застанак, како би се јединице бригаде мало одмориле и 
средиле, јер су у току ноћи под борбом савладале простор дуг око 
10 кш. Овај пошумљен терен, испресецан јаругама и потоцима, 
успоравао је кретање и стварао замор. На достигнутој линији по-
стављено је непосредно борбено осигурање, са тежиштем према 
селу Гргуровцу. 

25 Зборник НОР-а, том I, књ. 9, док. 178. 



Тек што су се јединице бригаде разместиле за одмор, борбено 
осигурање известило је да се бугарска колона креће ка северу, уз 
поток који тече кроз село Гргуровац. Штаб 15. бригаде је закључио 
да се ради о појачању непријатељским снагама, које су већ поселе 
положаје за одбрану. Истовремено, Петар Станковић - Љуба Ра-
кетла, заменик команданта бригаде, узбуњује приштапску чету и 
остале делове, развија их за борбу и наређује ватру по челу непри-
јатељске колоне. Бугари, иако изненађени, одмах узвраћају, тако 
што су се на месту развили за борбу и прешли на укопавање. Штаб 
бригаде је проценио да се у рејону села Барја и Гргуровца брани 
ојачани батаљон Бугара, на положајима који су делимично 
уређени за одбрану. 

О почетку борбе у селу Гргуровцу, Светозар Стојичић-Тоза у 
својим сећањима каже: „Био сам пушкомитраљезац у 3. чети 4. 
батаљона. Са помоћником био сам истурен у борбено осигурање 
на једној коси према селу Гргуровце, Сунце беше добро од-
скочило. У једном моменту испред мене бану на белом коњу 
Петар Станковић - Љуба Ракетла, заменик команданта бригаде, и 
оштро упита: 'Где се налази ваш батаљон?' Ја му показах руком. 
Не потраја много, настаде паљба из пушака и аутоматских оружја. 
Тек тада сам установио да се у селу Гргуровце налазе Бугари. 
Бригада се развила за борбу, наш батаљон је постављен на левом 
крилу. Запазио сам и то да је заменик команданта бригаде у овој 
борби рањен. После заузимања села, на једном простору пребро-
јали смо 82 погинула бугарска војника". 

Командант бригаде издао је наредбу за напад и ставио у зада-
так Јову Вујовићу и Љубену Марићу да организују концентричну 
ватру из минобацача по непријатељу. Обједињено је дејство двеју 
минобацачких чета, из 13. и 15. бригаде (укупно 10 оруђа), пошто 
је командант 13. бригаде одобрио употребу њихових минобацача. 
Снажна ватра из минобацача унела је панику у непријатељским 
редовима. Батаљонима су претходно одређени правци напада и 
објекти које треба да освоје: Трећи батаљон да напада са косе 
Ћумурица, са задатком да десним крилом пређе поток и обухвати 
леви бок непријатеља; Први да напада са косе Ђорђин рид, прав-
цем к. 354, а Четврти са косе Ђоганов рид, с тим да левим крилом 
пређе поток и обухвати десни бок непријатеља. 

Штаб бригаде, пратећи ток борбе, проценио је да нема услова 
да бригада у току дана крене на јуриш на три пута бројно јачег 



непријатеља, који се бранио на уређеним положајима, па је 
одлучио да се сачека ноћ. Под систематском и методичном ватром-
минобацача, као и ватром из аутоматског оружја, Бугари су при-
ковани за земљу. Од снажне минобацачке ватре, њихови ровови су 
били прекривени димом и прашином. 

Бугари су пружали снажан и жилав отпор цело после подне 
и у току ноћи. Како је непријатељ потпао под концентричну ва-
тру, није имао никакве шансе да задржи своје положаје. После 
пола ноћи, 29. јула, његов отпор почиње да слаби и јењава. Тада 
командант бригаде даје батаљонима знак за општи јуриш. Проло-
мило се громко „Ура!" и убрзо је освојена прва линија ровова. 
Бугари су били потпуно разбијени, а неки делови спасили су се 
бекством у правцу села Барја и Игришта. Према исказу сељака, 
бугарски војници су сулудо бежали ка Лебану, бацајући са себе 
одећу и делове ратне опреме. На попришту борбе, које је било 
прекривено непријатељским лешевима, остао је огроман ратни 
плен. 

Губици непријатеља износили су преко 100 погинулих војни-
ка и старешина и већи број рањених. Заробљено је 20 бугарских 
војника и 2 Немца. Драгу Никшићу, политичком комесару 3. чете 
4. батаљона, предао се Асен Гусев, који је изјавио да му се брат 
налази у партизанској бригади „Георги Димитров". Заплењено је 
2 митраљеза, 2 пушкомитраљеза, 50 пушака, 25.000 метака, 40 коња, 
20 товарних кухиња, 150 шаторских крила и много опреме. Део 
оружја су касније прикупили борци команде места. Губици бри-
гаде били су 1 погинули и 3 рањена. Рањени су Милан Ива-
нишевић и Чедо Бојковић, заменици комесара батаљона. 

Као што је поменуто, 17. бригада напала је непријатеља у 
пределу десно од села Гргуровца и ослободила село Барје, те је 
остварено потпуно садејство са 15. српском бригадом. По разби-
јању непријатеља, заплењено је 6 митраљеза, 10 пушкомитраљеза, 
доста пушака и око 20 товарних коња. Заробљено је 12, а убијено 
преко 100 бугарских војника. 

Такође, 13. српска бригада која је наступала лево од 15. брига-
де, правцем село Клаићи- село Бувци, на Клаићкој коси, сукобила 
се са групом од око 200 недићеваца. Успела је да их разбије из 
покрета и натера на одступања у правцу Лебана. Бригада је 28. јула 
избила на положаје Бувачки вис - село Ђулекаре. 



НАПАД БРИГАДЕ НА СЕЛО ГРГУРОВЦЕ, 28129. ЈУЈ1А 1944. 



О поменутим борбама 15. бригаде Лазар Суботић-Мате, по-
моћник политичког комесара бригаде, у сећањима каже: „За време 
офанзиве четника, Немаца, Бугара, љотићеваца и др. на слободну 
територију Топлице и Јабланице у другој половини јула 1944. 
године 15. српска бригада стављена је под команду ГШ Србије, 
као његова резерва и обезбеђење. ГШ Србије имао је намеру да се 
обзиром на јаке непријатељске снаге, нарочито четнике који су 
прикупљени из целе Србије, пробије преко Оруглице и Гњилана 
у правцу Македоније. Обзиром да је у току непријатељске офан-
зиве, која је захватила неке јединице 21. дивизије чак од Копаони-
ка, имала пуно рањених ГШ Србије имао је намеру да у ширем 
рејону Гњилана организује аеродром, где би се спуштили савез-
нички авиони ради евакуације рањеника. Међутим, на граници 
Србије и Косова у рејону Оруглице фашистичке снаге - проал-
банска милиција, делови 21. СС дивизије 'Скендер бег', потпомо-
гнуте од стране Немаца, пружиле су снажан отпор, тако да су 
јединице под командом ГШ Србије морале да се пробијају у дру-
гим правцима. Командант ГШ Србије Коча Поповић 27. јула поз-
вао је Штаб 15. бригаде, упознао га са тешком ситуацијом у којој 
се налазе јединице на том простору и наредио 15. бригади да се 
пробије у непријатељску позадину и врати на терен Пусте реке и 
Јабланипе. 

Штаб 15. српске бригаде после добијеног наређења, 27. јула, 
налазио се на коси западно од села Гргуровца и вршио припреме 
за пробој у непријатељску позадину и повратак у Пусту реку. 
Одједанпут се појавила велика колона Бугара, која се косом десно 
од нас од правца Оруглице повлачила ка Лебану. Како нас је делио 
само један велики поток, колона се лепо видела. Петар Станковић 
звани Љуба, скочи и каже: 'Идем пред њих.'. Прикупио је 20-30 
бораца из приштабских јединица и потрчао испред њих. Успут је 
ангажовао и друге јединице бригаде које је нашао и тако је борба 
скоро спонтано почела. Штаб бригаде је био на супротној коси 
која је доминирала над косом где су били Бугари, лепо је видео 
како се Бугари укопавају и припремају за одбрану. У том моменту 
је у Штаб бригаде дошао Раде Поповић, командант 13. српске 
бригаде. Одмах смо га питали где су му минобацачи и да нам их 
д! Раде се одмах сложио и послали смо курира са коњем да доведе 
минобацачку чету 13. бригаде. Чета са5 минобацача и 120 мина је 
убрзо стигла И наша бригада је имала чету, такође са 5 миноба-
цача. Ту се нашао Јово Вујовић-Мушмула, рудар и минер из 1. 



пролетерске бригаде. Заједно са командирима ових чета, брзо смо 
на ватрени положај поставили 10 минобацача Имали смо једног 
Италијана, веома доброг нишанџију. Одмах је почео да гађа са 
циљем да измери одстојање. Прва граната пребацила је бугарске 
ровове, друга подбацила, а трећа пала усред ровова. Онда је осута 
ватра из 10 минобацача, а муниције смо имали доста. Лепо се 
видело како бугарски војници, при експлодирању мина у ровови-
ма, лете у вис. Утом су напале на Бугаре и наше јединице. Настала 
је паника међу Бугарима. Бежали су на све стране. Оставили су 
сво оружје и осталу опрему. Код нас у Штаб бригаде доведено је 
око 20 Бугара, међу њима и два Немца. Бугари су упућени у бата-
љон 'Христо Ботев'. Плен је био изузетно богат. У извештају 
пише да је заплењено преко 60 коња, а ја мислим да их је било 
пуно више. Заплењено је пуно комплетних кухиња и друге опре-
ме за снабдевање војске. Оружје нисмо ни бројали, јер смо га 
имали доста. Енглези су нас снабдевали, па је скоро свака десети-
на имала по два пушкомитраљеза 'бренгал'. Бирали смо само 
машинке, тешке митраљезе и сл. 

Тада се бригада комплетно опремила са војном интенданту-
ром и комором. Свака чета имала је своју кухињу са свом опремом. 
Од тада се бригада није хранила по кућама, него као права војска 
на својим казанима. 

Ова победа бригаде имала ј_е велики морални и политички 
значај, јер је то била прва већа победа у току ове непријатељске 
офанзиве. А изведена је без наших жртава (имали смо само два 
друга лакше рањена). Нарочито је имала велико дејство на борце 
наше бригаде, јер је у току офанзиве било доста осипања ново-
дошлих бораца. Овде је дошла још једна радосна вест - да је 
Оперативна група дивизија (2. 5. и 17. дивизија НОВ), под коман-
дом Пека Дапчевића, из Црне Горе преко Санџака избила на Ко-
паоник и разбила четнике Драже Михаиловића, чиме је 
практично непријатељска офанзива претрпела пораз и била 
завршена". 

Ова блистава победа 15. српске бригаде у нападу на село Гргу-
ровце, над бројно и технички надмоћнијим непријатељем, уз ре-
лативно мале губитке, имала је огроман војнополитички значај, 
баш у време када је непријатељ очекивао успех у предузетиј опе-
рацији „Халали". Тиме је углед 15. српске бригаде знатно пора-
стао код народа Јабланице, Пусте реке и Топлице. 



Дана, 29. јула, по наређењу Штаба 15. српске бригаде, протекао 
је у санацији бојишта, пребројавању мртвих, рањених и заробље-
них, у прикупљању заплењене опреме и материјала. Штабу 1. 
батаљона наређено је да упути једну чету на положај Пароштица 
(триг. 794) да осигура леви бок бригаде са тог правца. Овај задатак 
поверен је 2. чети поменутог батаљона. Истовремено, батаљони 
су попуњени муницијом и осталом ратном опремом. Интендант 
бригаде са својом екипом имао је највише посла. Требало је сву 
заплењену опрему прикупити, средити и корисно употребити. 
Товарни казани су подељени по четама, тако да је од тада престала 
потреба да се борци деле по кућама за поделу хране. 

Дана 30. и 31. јула 1944. године, 15. српска бригада се налазила 
на положајима: село Ђулекаре - село Лапаштица - Црни врх. Пре 
подне, 30. јула, са правца Бувачког виса (к. 780), у захвату комуни-
кације која изводи у село Ђулекаре, појавила се група непријате-
ља, састављена од недићеваца и љотићеваца. Овај испад 
непријатеља успешно је одбијен, енергичним противјуришем 2. 
чете 1. батаљона, којом је командовао Вељко Вукотић. Непријатељ 
се повукао назад, у паничном бекству. Према осталим деловима 
бригаде непријатељ није испољио активност. Губици непријате-
ља износили су 5 погинулих, а заплењено је 5 пушака, 1 ручни 
двоглед и 150 метака. Од бораца батаљона, рањен је Љубо Шотра, 
помоћник политичког комесара 1. батаљона, који се при јуришу 
истакао храброшћу. 

Према расположивим подацима, 31. јула и 1. августа 1944. го-
дине непријатељ се испред положаја 13. српске бригаде повукао 
у правцу Лебана и Лесковца. Тиме је непријатељ привремено пре-
кинуо са офанзивним дејствима и делимично се повукао у гарни-
зоне, али се очекивала његова даља активност, јер се тешко мирио 
са неуспесима који су га пратили протеклих дана на подручју 
Оруглице и Горње Јабланице. 

Борбена дејства бригаде у пределу Горње Косанице 
и Пусте реке 

Полазећи од препорука ГШ Србије датих на саветовању 26. 
јула 1944. године за развијање офанзивних дејстава у пределу 
Пусте реке и Косанице, као и на основу процене ситуације, Штаб 



24. дивизије наредио је 15. српској бригади да се ноћу 1/2. августа 
пребаци на леву обалу реке Јабланице,26 и да се размести у преде-
лу Горњег Гајтана, према Косаници. Овим наређењем бригада је 
привремено стављена под команду 21. дивизије (под којом се 
задржала до 8. августа 1944. године). 

Сходно наређењу команданта 24. дивизије, Штаб 15. српске 
бригаде наложио је 1. августа 1944. године да се батаљони после 
пада мрака прикупе у рејону Црни врх, што је и учињено. Цело-
купном саставу бригаде детаљно је предочена војнополитичка 
ситуација на терену (који се две недел>е налазио под притиском 
Бугара, четника, недићеваца и љотићеваца) и прецизирани непо-
средни наредни задаци. Бројно стање бораца било је опало у не-
прекидним борбама, па се наметала неопходност попуне бригаде. 
У току ноћи 1/2. августа, бригада је прешла реку Јабланицу у 
рејону села Рињковца и Негосавља. Прелаз преко реке је извршен 
неометано од непријатеља, те је бригада продужила покрет прав-
цем села Бучумет - Доњи Гајтан и посела положаје на линији 
Мала врата - Соколов вис (к. 1376), те оријентисана за дејство 
против непријатеља у правцу села Иван Кула - Свињиште и Ко-
саници. О овоме је Штаб 15. српске бригаде 4. августа поднео 
извештај Штабу 21. дивизије: „Наша бригада се налази на по-
ложају Соколов вис - Ђаке - Крш. Имамо везу са 6. бригадом. 
Непријатељ (бугарска) колона сишла је у Гајтан, где ће како из-
гледа и занођити (вероватно у Д. Гајтан, прим. аутора). При-
мећено непријатељско кретање. Остајемо на положајима до даљег 
наређења Јавите нам шта ћемо радити. Штаб бригаде на Соколо-
вом вису".27 

У истом извештају Штаб бригаде констатује да је бројно ста-
ње бригаде сведено на око 200 људи, да је овај број условљен и 
тиме што је из њеног састава изашао 2. косовски батаљон, као и 
да је највећи број новомобилисаних бораца напустио бригаду. 
Они се нису предавали непријатељу, него су се вратили у Пусту 
реку и налазе се око својих кућа Посебно је напоменуто да није-
дан од старих бораца није напустио бригаду, да је и даље борбени 
морал на висини и да се не доводи у питање извршење борбених 
задатака 

26 Зборник НОР-а, том I, књ. 9, док. 184. 
27 Архив ВИИ, кут. 1040, Рег бр. 1/3. 



Почетком августа 1944. године немачка Команда за Југоисток 
мења одлуку, што је условљено појавом оперативне групе диви-
зија Врховног штаба НОВ и ПОЈ у правцу Копаоника и наступа-
њем 21. и 24. дивизије у пределу Пусте реке, Топлице и Косанице, 
те поново предузима активна дејства. Каква је била војнополи-
тичка ситуација тих дана, најочитије се исказује у Извештају ГШ 
Србије од 12. августа 1944. године: „Бугари у јачини 3 пука у 
заједници са 1. пуком недићеваца, извршили су поново офанзиву 
на јединице 21. дивизије и ове две бригаде. Непријатељска офан-
зива потисла је наше снаге на сектору Косанице и горњем делу 
планине Радана, услед чега су се 15. и 11. бригада неколико дана 
задржале на положајима Гајтанска врата - Соколов вис - Сви-
њиште. Ово нагло потискивање наших снага дошло је као резул-
тат недовољног отпора наших бригада, јер су исте биле 
преморене и исцрпљене глађу и борбама које су водиле на терену 
Оруглице... И поред великог осипања наших бригада из горе на-
ведених разлога, оне су се ипак одржале чврсто као оперативне 
јединице, за све време правилно руковођене својим штабовима, 
вешто маневришући испред надмоћнијег непријатеља, тако да су 
7. о.м. напале на снаге недићеваца на положајима: Горњи Бучумет 
- Шишинце - Бачевина, и при том нападу потисле Недићеве 
снаге наневши им доста губитака, гониле их до Прекопчелице и 
Гегеља. Борба је трајала 10 часова. Наши губици у тој борби: 4 
мртва и 5 рањених (сви из 15. бригаде)".28 

Из поменутог извештаја може се закључити да је непријатељ 
покушавао да надокнади изгубљено у борбама протеклих дана. 
Ангажовањем бугарских снага и осталих квислинга, у току авгу-
ста 1944. године, доћи ће до оштрих борби у пределу Пусте реке, 
Јабланице и на прилазима Лебана. Основни циљ оваквог ан-
гажовања непријатеља био је да одбаци јединице НОВЈ од кому-
никација у долини река Јужне Мораве, Нишаве и Топлице. Немци 
су посебно уложили напор да по сваку цену задрже гарнизоне 
Лебане, Лесковац и Прокупље. 

Петнаеста српска бригада задржала се на положајима Гајтан-
ска врата, Соколов вис, село Ђаке према следећем борбеном ра-
спореду: 3. батаљон на положају Шапот (к. 1403), 1. батаљон на 
положају Велики под (к. 1306) и 4. батаљон Соколов вис (к. 1376). 

28 Зборник НОР-а, том I, књ. 9, док. 126. 



Батаљони су били распоређени на широком фронту, са задатком 
да спрече продор непријатеља из Косанице у Горњи и Доњи Гај-
тан. На овим положајима је бригада остала све до 7. августа 1944. 
године после подне. Непријатељ, осим извиђања, није испољио 
никакву другу активност. Бригада је вршила опсежно извиђање 
на читавом фронту. Извиђачка група 4. батаљона, на челу са Све-
тозаром Стојичићем, 3. августа пре подне упала је у село Сви-
њиште и реквирирала хлеб и остале намирнице, које су биле 
прикупљене за четнике. 

После подне 7. августа 1944. године, Штаб 24. дивизије наре-
дио је 15. српској бригади да се повуче са досадашњих положаја, 
изврши покрет у правцу Лебана и поседне положаје у пределу 
села Бучумет - Шишинце. У току ноћи, бригада се прикупила у 
северном делу села Гајтана, а после пола ноћи кренула је правцем 
Махала Шљивово и прешла гребен Петровац, јужно од виса Све-
ти Петар (к. 1152), село Шишинце. По избијању на гребен, Штаб 
бригаде наредио је да батаљони продуже покрет у рашчлањеном 
борбеном поретку. Четврти батаљон продужава покрет поред бе-
зименог потока, који изводи у северну групу кућа у селу Шишин-
це. Трећи батаљон продужава покрет десно, стазом на к. 897 и 
обухвата село са запада. Први батаљон продужава покрет падина-
ма косе које се спуштају северозападно од земљишног објекта Св. 
Петар (к. 1152). Кретало се врло споро по ноћи и врлетном терену, 
без икаквих конкретних података о непријатељу. На око два кило-
метра пре уласка у село Шишинце, челно осигурање 4. батаљона 
срело је постарију жену, која се упутила у планину. На питање да 
ли у селу Шишинце има непријатеља, одговорила је да нема, те 
је покрет настављен. 

У зору 8. августа 1944. године, 15. српска бригада челом колоне 
избила је у село Шишинце и затекла недићевце на одмору. Било 
је то велико изненађење, јер Штаб бригаде није располагао баш 
никаквим подацима о непријатељу. Иако изненађен командант 
бригаде Станимир Динчић-Димче из покрета издаје наређење за 
напад и разрађује следећи борбени распоред: Четврти батаљон 
продужава покрет, развија се за борбу и напада на центар села. 
Иако изненађен, непријатељ је отворио ватру и прихватио борбу. 
Батаљон се повукао за 200 метара назад и, такође, отворио ватру. 
Пошто су 3. и 1. батаљон испољили дејство на оба бока неприја-
теља, и 4. батаљон креће на јуриш. 



Први батаљон се развио лево, а 3. батаљон десно од 4. батаљо-
на. Међу изненађеним недићевцима настала је права паника, која 
се претворила у бекство. Пораз непријатеља био би потпун да 
није прихваћен делом својих снага из села Појатиште и снажном 
ватром бугарске артиљерије из рејона села Бачевина. Штаб бри-
гаде, који се разместио у кући породице Шћепановић, био је 
изложен јакој артиљеријској ватри непријатеља Право је чудо 
како је избегао уништење. Иако је био изложен снажној артиље-
ријској ватри, издавао је нарфења и упутства батаљонима, који 
су успешно дејствовали и нанели непријатељу осетне губитке. 
Ево шта је о томе забележио, у својим сећањима, ЈТазар Суботић 
- Мате, политички комесар бригаде: „Штаб бригаде издаје на-
ређења и упутства. Гранате се распрскавају на све стране, диже се 
дим и прашина. Из куће излази једна жена и каже: „Синови моји, 
сви изгибосте, овакве војске није никад било, нити ће је бити. 
Остаће нека жена да каже какви сте били. Немам ништа да вам дам 
за јело, јер су оне курве четници све однели и опљачкали. Али 
сам у подрум сакрила два јагњета. Закољите их и дајте војсци да 
једе". Дала је ова племенита жена последње што је имала и што 
јој се затекло, иако је имала двоје деце. Овакав је био народ Пусте 
реке, добар, племенит и хуман, уз то и патриотски расположен. 

После жестоке борбе заузето је село Шишинце, а батаљони су 
наставили да гоне и заробљавају непријатељске војнике. Ево шта 
у својим сећањима истиче Радоје Милошевић, политички коме-
сар 2. чете 1. батаљона: „Сретох се са два недићевца, не пружају 
отпор, са подигнутим рукама у вис дрхтавим гласом изустише: 
„Брате, ми смо мобилисани, поштедите нам живот, пружите нам 
шансу да се боримо са вама против непријатеља наше земље". Пре 
тога, одложили су пушкомитраљез „брно", пушку и муницију. 
Обећах да им се неће ништа десити. По завршетку борбе, а по 
одобрењу Штаба 1. батаљона, распоређени су у 2. чету. Установио 
сам да су ови млади људи били заведени и мобилисани. Испуни-
ли су обећање, били су храбри и погибоше у борби за ослобођење 
Лебана 19. августа 1944. године. Ето, такве су људске судбине". 

Након четворочасовне борбе, непријатељ је под заштитом ар-
тиљеријске ватре успео да се среди на положају села Бачевина -
село Лалиновац. Сутрадан, 9. августа 1944. године, Бигари и не-
дићевци су се повукли у Лебане. Губици непријатеља износили 
су 15. погинулих, 20 рањених и 3 заробљена. Према исказу сељака, 
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Бугари су иа камионима извукли један број мртвих и рањених. 
Заплењено је 2 пушкомитраљеза, 35 пушака и око 1.000 метака. 
Губици бригаде били су 4 погинула и 3 рањена. Тежак губитак 
била је погибија Милана Милића-Јакова, командира 3. чете 3. 
батаљона. (Рођен је 1922. године у селу Танкосићу на Косову и 
Метохији, по националности Србин, завршио средњу пољопри-
вредну школу. У напредни раднички покрет укључио се 1940. 
године. У НОП је ступио 1941. године). Затим Владо Милачић, 
командир 1. чете 1. батаљона. (Рођен је 1912. године у селу Ве-
руши у Титограду у Црној Гори, Црногорац, службеник. У на-
предни раднички покрет укључио се пре рата. Припадник је 
НОП-а од 1941. године). По препоруци Спасеније-Цане Бабовић, 
било је предвиђено да се они поставе за команданте батаљона, јер 
су се истицали храброшћу и умешношћу у командовању. Поги-
нули су храбро предводећи чете при јуришу. 

Дана 9. и 10. августа 1944. године, 15. српска бригада задржала 
се на положајима села Бучумет и Шишинце. Испод поседнутих 
положаја владало је затишје. По наређењу Штаба 24. дивизије, 
бригада је 11. августа џосела положаје на линији Змијин камен -
село Мијаљица - Градиште, оријентисана према селу Пре-
копчелици. 

Напад на село Прекопчелицу и протеривање четника 

Иако су четници и недићевци били у потпуном расулу, 
трпећи пораз за поразом, они чине последње напоре да се одрже 
на положајима северозападно од Лебана, на линији села Плоча, 
Прекопчелице и Гегља, у чему су их подржавали артиљеријском 
ватром Бугари, из утврђеног гарнизона Лебане. У селу Пре-
копчелици била је распоређена Ресавска - четничка бригада. 
Главна отпорна тачка била је организована у пределу гробља, које 
се налазило у источном крају села. Штаб 15. српске бригаде, после 
прикупљених неопходних података о непријатељу и земљишту, 
донео је одлуку да ноћу 11/12. августа нападне непријатеља у селу 
Прекопчелици. За извршење овог задатка ангажовани су 3. и 4. 
батаљон, док је 1. батаљон задржан на косама северно од села 
Врбовац (к. 392). Почетак напада био је планиран у 22 часа 

Батаљони су већ падом мрака, неопажено избили на јуришни 
положај. На знак команданта бригаде, крећу на јуриш и успевају 



да се докопају првих кућа у селу Прекопчелица. Четници су 
пружили снажан и организован отпор, али су 3. и 4. батаљон 
успешно продрли кроз село. Трећи батаљон надире у центар села 
и обухватом сдесна, избацује четнике из насеља. Четврти батаљон 
успешно продире кроз источни део села. Последњи и најјачи 
отпор пружио је непријатељ у гробљу, али енергичним дејством 
4. батаљона бива избачен и са ових положаја. Непријатељ се по-
влачи у правцу села Кривача и поседа раније уређене положаје на 
линији безимени ћувик - к. 383 - западна група кућа у селу Кри-
вача. Батаљони продужавају напад и гоне непријатеља кроз куку-
рузна поља, али врло споро и опрезно (ноћ, ограничена 
видљивост) и у покрету под борбом, успевају да упадну у прву 
линију њихових ровова. Непријатељ пружа жилав отпор и 
снажним противјуришем успева да потисне 3. и 4. батаљон 15. 
српске бригаде из прве линије ровова. Пред зору 12. августа 1944. 
године, 3. и 4. батаљона се задржао на линији гробље у селу 
Прекопчелица и у селу Гегљу. Непријатељу је стигло појачање из 
Лебана, те врши енергичан напад на положаје 3. и 4. батаљона. 
Ови батаљони пружили су снажан отпор и успешно одбили на-
пад. У току дана, непријатељ се повукао у Лебане, прихваћен од 
бугарских јединица. 

Када је наступило повлачење 4. батаљона, настала је драма-
тична ситуација, дошло је до борбе прса у прса између групе 
бораца, коју је предводио Божо Милуновић, водни делегат и гру-
пе четника. Ево, како је он то доживео: „Ја сам предводио групу 
бораца, ја сам био шести. У току напада, успели смо да ликвиди-
рамо четнички пушкомитраљез са послугом. У моменту када је 
непријатељ потиснуо наш батаљон, ја нисам чуо уговорени знак 
за повлачење и наставили смо продирање. Рањена у ногу пада 
Милка Поповић. У једном моменту видим групу четника на челу 
са једним брадоњом, који покушавају да нас опколе и заробе. Си-
туација је била врло драматична. Али, врло храбра и одважна 
Милка Поповић рафалом из аутомата погађа четника - брадоњу, 
вођу групе. Настаје метеж у редовима четника и ја са тројицом 
успевам да се извучем. Из ове групе, храбро је погинула Милка 
Поповић и заробљен Данило Милачић, кога су четници сутрадан 
стрељали. Од сељака, након 2-3 дана, дознали смо да је четник 
кога је рафалом из аутомата усмртила Милка Поповић био коман-
дант Расинске - летеће - четничке бригаде". Сутрадан је чет-
нички командант сахрањен у Лебану уз највеће војне почасти, 



које су му одали окупатор и његови домаћи сарадници. Губици 
непријатеља били су 20 погинулих (међу њима командант чет-
ничке бригаде) и неколико рањених, док су 3 борца бригаде по-
гинула а 3 рањена. 

После подне, 12. августа 1944. године, по наређењу Штаба 24. 
дивизије, 15. српска бригада се повукла на положаје: 1. батаљон -
село Каменица (к. 392), 4. батаљон - безимени ћувик источно од 
села Секицол (к. 400), 3. батаљон - село Богојевац (к. 331). Штаб 
15. бригаде лоцирао се у селу Штулац. Бригади је стављено у 
задатак да затвори све правце који изводе из Лебана ка Пустој реци 
и Јабланици. Штаб бригаде је организовао интензивно извиђање 
правцем: село Богојевац, село Расовача, Лебане и село Пре-
копчелица, село Кривача, Лебане. На овим положајима бригада се 
задржала до 16. августа. По наређењу Штаба 24. дивизије, 15. 
српска бригада је ноћу 16/17. августа посела положаје у рејону 
села Прекопчелице, Штулца и Гегља, борбено оријентисана према 
Лебану. До поседања ових положаја, непријатељ није испољио 
никакву активност из Лебана. 



ОСЛОБОЂЕЊЕ ВАРОШИЦЕ ЛЕБАНЕ 

У времену од 11. до 16. августа 1944. године, јединице 24. 
дивизије протерале су четнике и недићевце из Пусте реке, који 
су се, уз осетне губитке, повукли у Лебане и Лесковац, под окри-
љем Немаца и Бугара. Последњи отпор они су пружили 11. авгу-
ста у селу Прекопчелици, који је разбила 15. српска бригада. 
Тринаеста српска бригада је 13. августа у покрету ка селу Радоњци 
- Стројковце - Вучје напала недићевце и протерала их у Лесковац. 
Једанаеста српска бригада, 12. августа је напала четнике у пределу 
села Стубла и Добре Главе, који су преко села Петровац одступи-
ли у Лесковац. Четрнаестог августа, 11. српска бригада је одбила 
испад четника на положају села Црнатово, који су у току ноћи 
прошли кроз село Доње Бријање. Тринаеста српска бригада у 
селу Мирошевцу напала је недићевце јачине око 850 људи и 2 
тенка, којима је командовао капетан Зотовић, по злу познат у на-
роду Јабланице, Пусте реке и Добрича - као капетан Брадило. 
После краће борбе, ови квислинзи одступили су у Лесковац. 

Под снажним ударцима НОВ и ПОЈ на југу Србије неприја-
тељ је сабијен у гарнизоне. Прешао је у одбрану прилаза у градо-
вима и главних саобраћајница у долинама река Јужне Мораве, 
Нишаве и Топлице. Повремено је вршио оштре и краткотрајне 
испаде, уз подршку тенкова, на слободну територију јужне Срби-
је. Марионетска Бугарска је била на издисају. 

У последњим борбама, непријатељ је претрпео следеће губит-
ке: погинулих 35, рањених 40, заробљених 4. Један број дезертера 
из Недићеве војске скривао се код својих кућа и пријављивао на-
родним властима. Морал четника и недићеваца потпуно је опао. 

Петнаеста српска бригада 17. августа 1944. године налазила се 
на положајима села Гегља, Штулца и Прекопчелице, у циљу зат-
варања свих праваца који изводе из Лебана О ситуацији у Лебану 



и припремама за његово ослобођење, у Операцијском дневнику 
Штаба 24. дивизије за 17. август се наводи: „Непријатељ се овог 
дана не појављује. Око 16 часова добијамо извештај да се II добро-
вољачки пук повлачи из Лебана. Њихови војници причају успут 
народу да беже јер се боје нашег напада. Начелник и председник 
из Лебана такође побегли у Лесковац. У Лебану остало 550 Бугара 
и 120 полицајаца. Бугари уверени да ће одбранити град. У 20 
часова доносимо одлуку да се нападне Лебане, али због удаљено-
сти XIII бригаде одлажемо за сутра вече. Заповест издата свим 
јединицама. Командант и комесар (24. дивизије, прим. аутора), 
одлазе код XV бригаде и исте вечери се врши пробни напад на 
непријатеља, ради откривања његових снага и положаја".29 

Штабу 15. српске бригаде било је познато да у Лебану постоји 
бугарска посада, јачине ојачаног пешадијског батаљона и батери-
ја топова. Овај батаљон располагао је са довољно минобацача, 
митраљеза и другог аутоматског оружја. На кључним зем-
љишним објектима и на прилазу Лебана изграђени су бункери. 
Испред њих подигнута је жичана ограда од два реда коља. Јака 
упоришта била су постављена на Чуки (к. 327), безименом ћувику, 
који се налазио северозападно од Лебана и Чукљанику (к.432). 
Такође, црква, школа и остали јавни објекти представљали су со-
лидна упоришта, са ватреним тачкама за пружање отпора. Штаб 
24. дивизије, у заповести од 16. августа 1944. године, разрадио је 
борбени план за напад и ликвидацију непријатељског упоришта 
у Лебану, који се, за 15. бригаду, састојао у следећем: „XV бригада. 
1) Западна колона, командант поручник Станимир Динчић. Са-
став: три батаљона, 2 тешка минобацача, 2 лака минобацача и је-
дан тешки митраљез. Наступа правцем Прекопчелица, к. 372, 
путем који води источно од села Криваче и са северне стране 
изврши напад на град. Другом колоном правцем Штулац - Гегља 
- западно од Криваче спуштајући се на комуникацију Лебане -
Медвеђа и поред реке Јабланице врши упад у град. Уколико би 
имало мање групе непријатеља на Кривачи, ова колона ће га лик-
видирати. По заузимању града један батаљон оставити у граду а 
са остала два поставити се на к. 372,405 и Плоче к. 345. За ширење: 
лево до комуникације Лебане - Бојник и десно до комуникације 
Лебане - Медвеђа Везу одржавати лево са XI бригадом на линији 
Голи рид - Нова Топола, а потом к. 372. десно са XIII бригадом 

29 Зборник НОР-а, том I, кн,. 9, док. 184. 



преко реке Јабланице на правцу Шарце... Уколико се заузме град, 
XV бригада предузеће евакуацију плена у правцу Свињарице а 
одатле за Слишане, такође XV бригада успоставиће ред у самом 
граду. У случају да у току ноћи не би заузели град а да непријатељ 
још увек даје жилав отпор, јединице ће се повући на своје полазне 
положаје...".30 На сличан начин, у поменутој заповести, разрађени 
су и борбени задаци 11. и 13. бригаде, као и дивизијске артиљери-
је, који су учествовали у операцији ослобођења Лебана. 

Као што је поменуто, у јутарњим часовима, 17. августа 1944. 
године, на командно место Штаба 15. српске бригаде, које се на-
лазило у селу Прекопчелица, дошли су Ратко Софијанић, потпу-
ковник, командант 24. дивизије и Србољуб Јосиповић, политички 
комесар дивизије, како би непосредно утицали на ток борбених 
дејстава за ослобођење Лебана, односно обезбедили координаци-
ју и садејство јединица 24. дивизије у нападу и указали непосред-
ну помоћ 15. бригади која се налазила на тежишту напада. У 
оквиру разраде борбеног плана, наређено је да 15. бригада у 21 час, 
17. августа 1944. године, изврши пробни напад (насилно из-
виђање) на Лебане. 

Командант 15. српске бригаде Станимир Динчић, после уо-
бичајеног консултовања са Штабом бригаде, донео је следећу 
одлуку о нападу и борбеном ангажовању батаљона: Трећи бата-
љон добио је задатак да напада правце, група кућа северно од к. 
417 за око 800 метара, односно комуникацијом која води поред 
леве обале Јабланице; Четврти батаљон правцем село Кривача, 
безимени ћувик, у захвату комуникације која из села Прекопчели-
це изводи у Лебане. Батаљонима су јасно одређени циљ (демон-
стративан напад), објекти напада, мере и поступци у току борбе. 
До детаља су разрађени садејство и веза за напад на Лебане. 

Непријатељ, пошто је открио непосредно присуство 15. бри-
гаде, није остао пасиван, те је повремено вршио испаде из Лебана 
у захвату комуникације Лебане - Голи рид и Лебане - село Пре-
копчелица. Пре подне 17. августа, са два тенка, уз пратњу пешади-
је, извршио је испад у захвату комуникације према селу 
Прекопчелица. Овај испад одбила је ватрена група бригаде саста-
ва: један митраљез и један противтенковски топ, са ватреног по-
ложаја на безименом ћувику, источно од села Криваче. Под 
снажним дејством ове ватрене групе, непријатељ се, после око 

30 Зборник НОР-а, том I, књ. 9, док. 147. 



једног сата борбе, повукао у Лебане, уз прнхват својих снага и 
подршку артиљерије и минобацача 

До пада мрака, користећи прикривено земљиште, батаљони 
15. бригаде су избили на линију развоја за напад. На знак коман-
данта бригаде, батаљони су се развили за борбу (у стрељачки 
строј) и око 21 час избили на јуришно одстојање. Бугари су били 
будни и опрезни, открили су покрет и наступање батаљона и 
отворили ватру из свих пешадијских оружја, са свих ватрених 
тачака. Батаљони прилежу и узвраћају снажном ватром, али не 
успевају да неутралишу ватрене тачке непријатеља Негтријатеље-
ва предност је била утолико већа јер је прихватио борбу са право-
времено утврђених положаја Након двочасовне жестоке борбе и 
снажне ватре са обе стране, Штаб бригаде наређује да се батаљони 
повуку на полазне рејоне за напад. Иако батаљони нису успели да 
упадну у прву линију ровова непријатеља, постигнут је основни 
циљ напада: откривен је ватрени систем непријатеља и отпорне 
тачке у Лебану. 

Пре подне 18. августа 1944. године, командант 15. српске бри-
гаде, на саветовању са штабовима батаљона, извршио је детаљну 
анализу напада на Лебане. Констатовано је да је откривен свеу-
купни одбрамбени механизам непријатеља у Лебану и да то треба 
искористити за предстојећи општи напад. Овом саветовању при-
суствовали су командант и политички комесар 24. дивизије, који 
су дали своју оцену протекле борбе, изнели примедбе и сугестије 
и поставили допунске задатке. Након детаљно извршене анализе, 
командант бригаде донео је одлуку да се после пада мрака изврши 
одлучан напад и освоји Лебане. Ову одлуку штабови батаљона 
схватили су до краја озбиљно и са пуно одговорности. Њихове 
емоције биле су засноване на високом борбеном моралу бораца и 
руководилаца 

Након завршеног саветовања Штаб 15. српске бригаде органи-
зовао је извиђање земљишта и непријатеља за предстојећи напад. 
Командант бригаде у току командантског извиђања до детаља је 
разрадио начин приласка предњем крају непријатељске одбране, 
начин отварања пролаза кроз жичане препреке, начин освајања 
бункера и осталих ватрених тачака Посебно се командант брига-
де задржао при извиђању положаја и прилаза на безимени вис, 
који се налази југозападно од села Криваче, а који је требало да 
освоји 1. батаљон. Предвидео је и мере и поступке у случају да 
непријатељ предузме активна дејства У општој процени ситуа-



ције, Штаб бригаде је закључио да постоје сви услови за изне-
нађење у току напада. Ова претпоставка заснивала се на томе да 
је командант одбране Лебана вероватно закључио да за краћи пе-
риод јединице НОВЈ неће покушати ма какав напад, поготову не 
онакав какав су извеле 17. августа 1944, године, те су његове једи-
нице биле потпуно изненађене поновним нападом 18. августа. 
Овај поступак и предвиђање Штаба 24. дивизије и Штаба 15. 
српске бригаде, заслужују пуну похвалу и дивљење. 

Штабови батаљона до пада мрака извршили су детаљне припре-
ме за напад. Одређене су јуришне групе за отварање пролаза кроз 
непријатељске жичане препреке, за освајање бункера и осталих 
ватрених тачака Група за отварање пролаза кроз жичане препреке 
снабдевене су секирама за сечење жице (тада се није располагало 
специјалним маказама). Предвиђене су мере и поступци у току 
освајања зграда, јер јединице до тада нису располагале искуством 
у борби кроз насељена места На пример, није било довољно ни 
оруђа (противтенковских топова) за ликвидацију утврђених згра-
да и ватрених тачака. 

Пре почетка напада, одржане су четне конференције, састан-
ци ћелија КПЈ и актива СКОЈ-а. На тај начин, заокружене су све 
припреме за напад на Лебане. Сви борци и старешине, са пуном 
одговорношћу и одушевљењем, прихватили су постављене бор-
бене задатке. 

Први батаљон кренуо је из села Криваче на извршење постав-
љеног задатка и нечујно избио на јуришно одстојање. Бугари 
нису реаговали. Командант батаљона дао је знак групи за 
рашчишћавање да крене напред. Цеви свих оружја окренуте су ка 
непријатељу. Група за отварање пролаза кроз жичану ограду 
пришла је циљу и проверила да ли је жица наелектрисана, а затим 
отворила пролаз. Убрзо се стрељачки строј батаљона нашао поза-
ди жичане ограде, непосредно испред ћувика, главног објекта 
напада. Истурени бомбаши се опет заустављају пред новом 
жичаном оградом, те поново ступају у дејство група за 
рашчишћавање. Командант батаљона Душан Ћаловић долази на 
идеју да се жица не сече секирама, јер би узбунила Бугаре, већ да 
се пролаз отвори чупањем колаца По два борца чупају колце и 
повијају жичану ограду према непријатељу, те је и ова препрека 
успешно савладана. Батаљон нечујно продире ка циљу са бом-
башима напред. На ћувику два непријатељска стражара падају од 
активираних бомби. Бугари, иако изненађени, поседају положаје 



за одбрану и ступају у дејство. Командант батаљона даје знак за 
јуриш (пролама се громко „Ура!") и први батаљон у снажном 
налету осваја прву линију ровова. Бугари се извламе и пружају 
отпор на другој линији ровова. Настаје жестока блиска борба, 
праште пушке, штекћу аутоматска оружја, грувају бомбе. Бата-
љон, уз борбене покличе, енергично продире напред. Бугари се у 
нереду повлаче низ падину у град, оставл>ајући мртве, рањене и 
мноштво оружја и муниције. Група бораца која је продирала, на 
челу са Машом Ћиповић, стигла је до вода топова, где је заробила 
једног војника који је покушавао да уништи затварач из топовске 
цеви. Ова храбра девојка, уз поклич „Предај се!", сама је разо-
ружала бугарског војника, те топови исправни падају у руке 1. 
батаљона. Тако је 1. батаљон 15. српске бригаде, ноћу 18/19. августа 
1944. године освојио безимени ћувик, главну отпорну тачку не-
пријатеља и одредишну тачку свога наступања. 

У својим сећањима о борби 1. батаљона, Пера Јовановић-Уча, 
политички комесар тог батаљона, наводи: „У свануће, 19. августа, 
на положаје које је освојио 1. батаљон, дошли су: Станимир 
Динчић - Димче, командант и Лазар Суботић - Мате, политички 
комесар 15. српске бригаде, честита нам и каже: „Браво, другови! 
Ни моји пролетери ово не би боље извели" (мисли се на 1. про-
летерску НОВ бригаду, у којој је он био један од команданата 
батаљона - прим. аутора). Батаљон је ову похвалу прихватио са 
великим задовољством и као подстрек за даљу борбу. 

Губици непријатеља износили су 3 погинула, 2 рањена и 2 
заробљена. Предао се и бугарски поручник, који је изјавио да је 
заменик команданта гарнизона у Лебану. Заплењено је 2 пушко-
митраљеза, 1 аутомат, 2 пиштол>а, 10 митраљеза и 2 топа са 50 
граната. У складишту је заплењено 10 пушака, 4 пушкомитраљеза 
и 300 топовских граната У овом складишту је пронађено неколи-
ко сандука пушчане муниције и ручних бомби. Губици батаљона 
износили су 4 погинула и 4 рањена борца. 

Трећи батаљон кренуо је у напад у захвату комуникације Мед-
веђа - Лебане и нечујно избио на јуришно одстојање. Истурене 
су групе бомбаша за ликвидацију ватрених тачака, које су се на-
лазиле у крајњим кућама, а затим је уследио знак за јуриш. Не-
пријатељ је приметио покрет батаљона и отворио снажну ватру. 
Најефикаснија непријатељска ватра испољена је из крајње зграде, 
поред реке Јабланице. Командант батаљона Душан Шакић, на 
челу јуришне групе, ручним бомбама успева да ликвидира ову 



ватрену тачку. Јуришну групу у току извршења задатка штитио 
је ватром из пушкомитраљеза Драго Дрекаловић. После ликвида-
ције ове ватрене тачке, командант батаљона дао је знак да се пу-
зањем крене напред. Комбинујући ватру и покрет, 3. батаљон 
успева да се дочепа првих кућа. Севнуле су бомбе, разлегло се 
громко „Ура!". Непријатељ је био присиљен да одступа и пружа 
главни отпор у зградама око цркве. Батаљон енергично продире 
у унутрашњост Лебана и десним крилом врши обухват овог упо-
ришта. Штаб 3. батаљона за тренутак даје застој и издаје четама 
допунске задатке. Затим, командант батаљона даје знак за насту-
пање и освајање цркве. Он је у стрељачком строју и борби - под-
стиче своје борце и руководиоце. У току преласка преко улице, 
пада смтрно погођен храбри и одважни Душан Шакић, команДант 
3. батаљона. Иако потрешени погибијом свога омиљеног коман-
данта, борци и руководиоци 3. батаљона продужавају енергичан 
напад, али не успевају да освоје цркву. 

У свануће, ступа у дејство Ватрена група бригаде, по ватреним 
тачкама непријатеља, које нису освојене у току ноћи. Са 2-3 хица 
из противтенковског топа неутралисани су непријатељски ми-
траљези, који су дејствовали из цркве. Након тога, 3. батаљон је 
освојио последње и главно упориште у овом делу Лебана. 

Четврти батаљон креће у напад на косу која се са северозапада 
спушта у Лебане. По избијању на јуришно одстојање, заменик 
команданта батаљона Радосав Никић даје знак да јуришне групе 
крену на задатак. Успева им да неопажено од непријатеља отворе 
пролаз кроз жичане препреке. Пошто су 1. и 3. батаљон упали у 
прву линију ровова непријатеља, 4. батаљон је без већег отпора 
непријател>а заузео безимену косу. Делом снага, садејствовао је 3. 
батаљон при освајању отпорне тачке у пределу цркве. Приликом 
освајања овог упоришта храбро је погинуо Радосав Никић. О 
жестини борбе при освајању овог упоришта, најбоље сведоче при-
мери борбе прса у прса. Тако се Радисав Кнежевић, борац 2. чете 
4. батаљона, сукобио са бугарским војником. Бугарин успева да 
ножем на пушци пробије грудни кош Радисаву Кнежевићу, који 
смртно рањен пада. Истовремено, Светозар Стојичић-Тоза успе-
ва да кратким рафалом из пушкомитраљеза покоси бугарског вој-
ника, чиме је Радосав Кнежевић освећен на лицу места. 

Настављена је и даље жестока борба, осваја се кућа по кућа. 
Непријатељ је још упорно бранио источни део Лебана. У раним 
часовима, 19. августа, 3. и 4. батаљон 15. српске бригаде успевају 



да освоје главне отпорне тачке код цркве у центру Лебана. Исто-
времено, један батаљон из 13. српске бригаде успева да из рејона 
села Шарце продре ка Лебану и избије на десну обалу реке Јабла-
нице. Такође, један батаљон из 11. српске бригаде је у току ноћи 
савладао отпор непријатеља у рејону Чука (к. 372), избио до Ра-
садника и ликвидирао два бункера, те продро у североисточни део 
Лебана. До 11 часова, 19. августа 1944. године, непријатељ је зби-
јен у источни део Лебана, али је још пружао снажан отпор. 

НАЛАДИ ОСВАЈАЊЕ Ј1ЕБАНА, 19. АВГУСТА 1944. 

Пошто је у Лебану настала критична ситуација по непријате-
ља, из рејона Лесковац кренула је у помоћ једна формација војни-
ка са 10 камиона и 6 тенкова, која врло брзо стиже у село Бошњак. 
У заједници са снагама које су дејствовале у том рејону, врши 



рашмлањавање и креће у напад са три колоне: прва, правцем села 
Бошњаци, Врановци, Војиловица, те, пошто је одбацила један ба-
таљон из 13. српске бригаде на к. 332, успева да продре на Чукља-
ник (к. 432), друга, тенкови са пешадијом, наступа у захвату 
комуникације село Бошњак, Лебане, док трећа колона креће прав-
цем Дубоки дол, Нова Топола. У оваквом распореду, непријатељ 
је око 11.30 часова избио на линију Чукљаник - Голи рид. 

Пратећи ток борбе и ценећи ситуацију у току борбе за осваја-
ње Лебана и противнапад непријатеља од села Бошњаци, Штаб 
24. дивизије наређује 15. српској бригади да се повуче из града, ка 
крајњој северозападној и западној ивици насеља, како би се избе-
гао непосредни противнапад непријатељских тенкова и пешади-
је. Извршавајући наређење, батаљони су се врло брзо и 
организовано повукли назад, посели одговарајуће положаје и ор-
ганизовали ватрени систем. 

Пошто је непријатељ избио на поменуту линију, отворио је 
снажну ватру из митраљеза и топова на положаје које су браниле 
јединице 15. бригаде. Истовремено, непријатељ под заштитом 
снажне ватре, организује извлачење остатка бугарске посаде из 
Лебана у правцу села Бошњаци. До 20 часова, 19. августа 1944. 
године и последњи војник бугарског гарнизона, укључујући и 
квислинге, под заштитом немачких тенкова напустио је ЈТебане. 

Пратећи ситуацију, Штаб 24. дивизије наређује да се у току 
ноћи 19/20. августа 1944. године поново нападне и заузме Лебане. 
Почетак напада планиран је у 21 час. Поступајући по наређењу 
поменутог Штаба, 13. бригада је без отпора заузела Чукљаник (јер 
је непријатељ напустио Лебане), а 15. српска бригада је потпуно 
ослободила Лебане. Главнина непријатеља се повукла у шири 
рејон села Бошњак, док је на сектору Кремена непријатељ 
задржао положаје на линији к. 312 и 332, где је прешао у одбрану. 

Изјутра, 20. августа, непријатељ чини последњи покушај да 
поврати Лебане. Пошто је прикупио јаче снаге у рејону села 
Бошњак, са пешадијом и тенковима креће у напад на положаје 
Чукљаник (к. 432) и Чука (к. 372) и успева да продре са тенковима 
јужно од Чуке (к. 372). Развила се жестока борба, која је трајала до 
15 часова. Јединице 11. и 13. српске бригаде крећу у противнапад 
и успевају да одбију непријатеља у правцу села Бошњаци, одакле 
се он затим, у нереду, повлачи у правцу Лесковца. Овим је борба 
за Лебане била окончана у корист јединица 24. дивизије НОВЈ. 
Ујутру, 20. августа 1944. године, јединице 15. српске бригаде по-



селе су све важније пунктове у Лебану. Коначно, народ Јабланице 
био је слободан. 

Укупни губици непријатеља износили су 72 погинула, док 
број рањених није познат, јер су рањени у току борбе извучени 
са бојишта. Заплењено је 2 топа, 10 митраљеза, доста пушака, 200 
кола ратног материјала, 400 топовских граната, 250 мина за мино-
бацач 81 шш, 110.000 метака, 4.000 к^ брашна, шећера, пиринча и 
другог материјала 

Из састава 11. и 15. бригаде, 7 бораца је погинуло и 20 рањено 
(подаци о губицима су евидентирани у Операцијском дневнику 
24. дивизије). 

Ослобођење Лебана имало је велики војнополитички значај, 
јер је ту било јако упориште непријатеља, дубоко увучено у сло-
бодну територију. Из њега су бугарске окупационе јединице и 
домаћи квислинзи честим испадима, насиљем и злочинима, 
пљачком имовине, стоке и осталих материјалних добара нанели 
огромну штету народу Пусте реке и Јабланице. Међутим, и поред 
све суровости, окупатор није успео да скрши отпор и борбу сло-
бодарског народа овог краја и целог југа Србије. 

Ттаб 24. дивизије за све време борбе налазио се уз борбени 
поредак 15. српске бригаде, пратећи ток борбених дејстава, дајући 
одговарајућа упутства и наређења. Штаб ове дивизије високо је 
оценио храброст и пожртвовање бораца и руководилаца 15. српске 
бригаде, што се види из његовог Извештаја од 19. августа 1944. 
године Главном штабу НОБ и ПОЈ Србије, у коме се каже: „Пре-
длажемо да се преко „Слободне Југославије" похвали 15. бригада 
а нарочито њен I батаљон на челу са командантом Душаном 
Ћаловићем и политичким комесаром Петром Јовановићем, који 
су се херојски држали за читаво време и умешно руководили 
својим батаљоном".31 Овај текст је „Слободна Југославија" до-
словно емитовала Похвалу ГШ, борци и руководиоци 15. српске 
бригаде примили су са великим одушевљењем као подстицај да 
наставе борбу. 

После ослобођења Лебана 15. српска бригада се задржала у 
овој варошици све до 26. августа Један батаљон је истурен на 
положај на Чукљанику (к. 432) за непосредно осигурање из правца 
села Бошњак, док се Штаб бригаде са два батаљона задржао у 
Лебану. За то време, сходно заповести Штаба 24. дивизије, 

31 Зборник НОР-а, том I, књ. 9, док. 170. 



извршено је прикупљање, сређивање и извлачење огромног рат-
ног плена. Успостављена је команда места и пружена помоћ ор-
ганима нове народне власти, која је из илегалности наставила 
слободно да функционише. Одржано је низ манифестација са на-
родом и омладином. Народ је са великим одушевљењем схватио 
да је дошла коначна слобода, те је доста нових бораца из Лебана 
и околине ступило у редове ове бригаде. 

О значају операције ослобођења Лебана и доприносу 15.бри-
гаде Лазар Суботић-Мате, помоћник политичког комесара брига-
де, у својим сећањима истиче: „Доласком оперативне групе 
дивизија (2,5. и 17) у Србију и разбијањем четника на Копаонику, 
потпуно је пропала непријатељска офанзива на југу Србије, а 
приближавањем Црвене армије Бугарској и источним границама 
Србије, код Бугара је настала паника, гледали су само како да се 
извуку из Србије. Слободна територија проширила се од Крушев-
ца све до Македоније. Непријатељ је држао само градове: 
Крушевац, Ниш, Лесковац, Прокупл>е, Лебане и друга, штитећи 
комуникације долином Јужне Мораве. Лебане је био град на југу 
Србије који се дубоко увукао у слободну територију у Јабланици. 
Бугари су га били добро утврдили и држали га од 1941. године, и 
одатле стално вршили испаде на слободну територију. Обзиром 
на његову важност и општу ситуацију која је владала на југу 
Србије, поставило се питање његовог заузимања Бранили су га 
Бугари и нешто четника и љотићеваца. За Немце није пред-
стављао неку већу вредност, обзиром да је био удаљен од комуни-
кација које су ишле долином Јужне Мораве. Тај задатак 
постављен је 24. дивизији, која је у свом саставу имала 11,13, 15. 
и 17. бригаду. Штаб 24. дивизије за главни правац напада и основ-
ни задатак у заузимању Лебана поверио је 15. бригади. Поверава-
јући јој овај задатак, Штаб 24. дивизије имао је у виду да 15. 
бригада спада међу најбоље бригаде у Србији. Да се у току офан-
зиве држала сасвим добро. Да је имала низ успешних акција Да 
има добру партијску и скојевску организацију. Да, иако је у току 
офанзиве напустило доста бораца, нико од чланова Партије и 
СКОЈ-а није дезертирао, па чак ниједан од бораца који су у бри-
гади били пре попуне, већ да су то углавном били борци који нису 
имали никаквог борбеног искуства И да је имала сасвим солидан 
руководећи кадар. 

Припреме за напад извршене су свестрано. Одржани су са-
станци у свим партијским и скојевским организацијама са борци-



ма и старешинама у четама. Указано им је на важност заузимања 
Лебана. Као и да је то први наш напад на утврђени град и да га 
бране Бугари, који се добро боре док су у рововима, али кад се 
истерају, беже главом без обзира. 

Тежиште напада било је предвиђено на чуку изнад Лебана, 
која је доминирала, а била је добро утврђена и ограђена жицом, 
ту су били и топови. Падом ове чуке, Лебане више није могло да 
се брани. Командно место Штаба бригаде било је на коси изнад 
Лебана према Прекопчелици, одакле се имао добар преглед према 
целом терену ка Лебану. Обзиром на важноост борби око заузи-
мања Лебана на командно место Штаба бригаде дошли су Ратко 
Софијанић, командант 24. дивизије и Србо Јосифовић, поли-
тички комесар, како би лично осматрали и утицали на Штаб бри-
гаде при заузимању града И данас се сећам, као да је јуче било. 
Сви смо били на командном месту у рову који је био направљен 
за осматрање, ја сам стајао поред рова и осматрао непријатељске 
положаје према Лебану. Неколико пута ме Ратко Софијанић опо-
менуо да уђем у ров, на његово упозорење скочио сам у ров. У 
истом моменту, граната од топа ударила је у место где сам стајао. 
У ствари, нишанџија топа директно ме је гађао, јер ме је видео са 
места где су били топови. 

Борбе за град почеле су увече 18/19. августа и трајале су целу 
ноћ. Борци су морали да савладају жичане препреке са при-
ручним материјалом, секирама, клештима за жицу и другим. У 
Штабу нисмо имали скоро никаквих извештаја шта се у борби 
током ноћи дешава. Око 3 часа, 19. августа, ја сам узео два курира 
и пошао право на бугарске шанчеве да видим како теку борбе. Зора 
је била кад сам дошао у Штаб 1. батаљона, који се налазио у бугар-
ским шанчевима, који су после жестоких борби били заузети. 
Била су ту брда материјала, топовских граната и друге муниције. 
Заплењена су неоштећена и два бугарска топа. Било је доста бу-
гарских мртвих и рањених војника. Заробљен је био један капе-
тан, који је командовао одбраном. Најстрашније је било видети 
на жици убијених неколико војника. Ту је био комесар чете Радо-
вић (имена му се не сећам), студент технике, колико се сећам из 
Пећи. Било је више рањених и контузованих бораца, међу њима 
Славко Огњеновић из Обилића и Брана Марковић из Црквене 
Водице, са Косова. Обадва заменици комесара чета. Заузимањем 
ових положаја, Лебане се више није могло бранити, наше су га 
јединице током идућа два дана заузеле. Бугари су пружили толи-



ки отпор да део гарнизоиа из Лебана повуку ка Лесковцу. Са Бу-
гарима је побегло и све оно што им је служило у току рата: 
чиновници, срески начелник, општински службеници, жандари 
и други. У Лебану је заплењен огромни материјал и друго. Дани-
ма је колима вучен материјал на слободну територију. 

У борбама за Лебане, борци и руководиоци бригаде показали 
су велику храброст и сналажљивост, иако им је то била прва борба 
за заузимање утврђеног места. У борби за Лебане, обзиром на 
његову важност и утврђење, ми нисмо имали бројно велике 
жртве, али по квалитету бораца и руководилаца, то је пред-
стављало велики губитак за бригаду. Скоро сви погинули и рање-
ни били су руководиоци и команданти, међу којима Душан 
Шакић, стари борац и командант батаљона, затим Радосав Никић, 
члан Партије од 1941. године и заменик команданта батаљона 
Радевић, студент технике, стари члан Партије и комесар чете. 
Слично је било и са рањенима. Али, то је имало велики поли-
тички значај, јер је Лебане после 1941. године сада потпуно осло-
бођено, а одатле су полазиле све акције и упућивани шпијуни на 
слободну територију". 

Вредно је помена да су у ослобођеном Лебану 24. августа 1944. 
године борци 15. српске бригаде положили заклетву, која гласи: 
„Заклињем се чашћу свога народа да ћу у редовима Народноосло-
бодилачке војске верно служити своме народу, борећи се против 
окупатора и свих домаћих издајника- непријатеља народне сло-
боде и народних права. Заклињем се да ћу дисциплиновано и 
савесно вршити своју дужност и извршавати наредбе својих прет-
постављених. Кунем се да нећу испустити оружје из својих руку 
док наша земља не буде очишћена од окупатора, док народу не 
буду осигурана његова права и слободе. Спреман сам примити 
сваку казну за прекршај ове моје заклетве. Смрт фашизму - сло-
бода народу". 

Овом свечаном чину, поред Штаба бригаде, присуствовали су 
чланови Штаба 24. дивизије, представници народне власти, КПЈ, 
АФЖ, омладине и народ Јабланице и Пусте реке. Војска, народ и 
омладина изразили су, и овом приликом, заједничку спремност 
да истрају до краја у борби за слободу, до коначног сламања на-
цистичке Немачке. По завршеној манифестацији, батаљони су 
извршили покрет на друге положаје. 



БОРБЕНА ДЕЈСТВА БРИГАДЕ У ПРЕДЕЛУ 
ЛЕСКОВЦА, ПУСТЕ РЕКЕ, ТОПЛИЦЕ И ДОБРИЧА 

Као што је поменуто, офанзивна дејства јединица НОВ и ПОЈ 
на југу Србије била су у сталном успону. Непријатељ је био саби-
јен у гарнизоне Врања, Лесковца, Ниша и Прокупља. Саобраћај у 
долини Јужне Мораве, Топлице и Нишаве био је потпуно 
угрожен, јер су те комуникације биле изложене даноноћним на-
падним дејствима јединица НОВЈ на југу Србије и Македоније. 
Настало је озбиљно колебање у редовима непријатељских једини-
ца, о чему сведочи и забелешка у Операцијском дневнику 24. ди-
визије за 1. септембар 1944. године, у којој се наводи: „У Лесковцу 
дошло је до сукоба између Немаца, четника и Бугара Разоружано 
је 200 Бугара. Бугари очекују наш напад".32 

Ценећи ситуацију на југу Србије, немачка команда за Југои-
сток врши прегруписавање снага и доводи елитне јединице на 
овај део ратишта. Тако је командант за Југоисток, наредбом од 26. 
августа 1944. године, наложио команди 2. оклопне армије преди-
слокацију 1. брдске дивизије, у којој се каже: 

„2) 1. брдска дивизија одмах предузима марш према јужној 
Србији. У прво време треба да се прикупи на линији Митровица 
- Рашка - Краљево, са фронтом према истоку. До 12 часова 27. 8. 
дивизија ступа под непосредну команду команданта Југоистока. 
Ради се о томе да се што пре има у готовости у рејону Митровица 
једна јака моторизована борбена група која би, у случају потребе, 
могла, под непосредном командом команданта дивизије, предузе-
ти наступање у правцу Скопља и Ниша Обезбедити сигурну везу 
са командантом Југоистока преко команде 2. ОклА, ако је потреб-
но и слањем једног ордонанса официра".33 

32 Зборник НОР-а, том I, књ. 11, док. 180. 
33 Зборник НОР-а, том XII, књ. 4, док. 115. 



На ово се Команда за Југоисток одлучила не само због изби-
јања Црвене армије на границе Бугарске и источне Србије, већ и 
из више других разлога: прво, дошло је до спајања и оперативног 
повезивања оперативне групе дивизија, које је Врховни штаб НОВ 
и ПОЈ упутио на југ Србије; друго, у јужној и источној Србији 
дејствовало је пет дивизија и неколико партизанских одреда; 
треће, квислиншке јединице недићеваца, љотићеваца и четника 
биле су потпуно поражене, а паника и дезертерство потпуно су 
захватили све ове структуре, те, као такве, у војничком смислу, 
нису више представљале неки озбиљнији ослонац. Марионетска 
Бугарска била је на издисају, те се њена капитулација очекивала 
сваки дан. Тиме је била потпуно угрожена комуникација долином 
Јужне Мораве, коју су Немци намеравали пошто-пото да задрже, 
ради извлачења групе армија „Е" из Грчке. 

Имајући у виду поменуте чињенице, Главни штаб НОВ и ПОЈ 
за Србију дао је директиву потчињеним јединицама да појачају 
дејства на непријатељске снаге стациониране у гарнизонима Вра-
ња, Лесковца, Ниша, Прокупља и Куршумлије, као и на све важни-
је комуникације којима се непријатељ служио. Да би у томе 
успела, свим јединицама, а међу њима и 24. дивизији (у чијем 
саставу је деловала и 15. бригада), наложено је да изврше моби-
лизацију људства и попуну јединица, што је прецизирано дирек-
тивом бр. 3 од 27. августа 1944. године.34 

Борбена дејства бригаде у рејону Лесковца 

Крајем августа 1944. године, окупатор и квислинзи повукли су 
се у Лесковац. Још неколико дана задржана је посада јачине око 
200 непријатељских војника у селу Бошњак. Посаду су сачињава-
ли белогардејци јачине око 120 људи, љотићевци и четници.35 

Дејствима јединица 24. дивизије, посада је била присиљена да се 
повуче у правцу Лесковца, с тим што је непријатељ задржао јаче 
борбено осигурање у селу Ћеновац. Истовремено, Штаб поменуте 

дивизије вршио је опсежне припреме за напад на непријатељски 
гарнизон у Лесковцу. Овај град био је солидно припремљен за 
одбрану. Кључни положај спољне одбране сачињавао је зем-

34 Зборник НОР-а, том I, књ. 11, док. 48. 
35 Зборник НОР-а, том I, кн>. 11, док. 23. 



љишни објекат Кисар (триг. 341). На ивици града, још раније, 
изграђени су бункери, те је организован солидан ватрени систем. 
Непријатељ је располагао тенковима и оклопним возилима, који-
ма је свакодневно вршио испаде у захвату комуникације коју из-
води из Лесковца ка Грделици, Вучју и Лебану. 

Штаб 24. дивизије, у оквиру планираних акција на спољну 
одбрану Лесковца, наредбом од 24. августа 1944. године предвидео 
је напад на железничку пругу: Грделица - Лесковац - Дољевац. У 
наредби се каже: „Петнаеста бригада један свој батаљон послаће 
на сектор Бојиловце-Врановце, где ће сменити батаљон 13. брига-
де, од кога ће добити објашњење (податке о непријатељу - прим. 
аутора), и примити дужност коју је имао овај батаљон. Везу овај 
батаљон ће одржавати са батаљоном 17. бригаде у Дрводељи и са 
својим штабом бригаде".36 

На основу тог наређења, Штаб 15. српске бригаде доноси одлу-
ку да ноћу 25/26. августа 1944. године бригада изврши покрет и 
поседне положаје за напад на линији селЗ Стројковце, Дрводеља, 
Врановце. Распоред на тим положајима пружао је најповољније 
услове за одбијање напада непријатељске пешадије и тенкова, 
који су редовно вршили испаде у захвату комуникације која из 
Лесковца изводи ка Вучју, селу Дрводељи и Лебану. Осим тога, са 
ових положаја успешно се вршио притисак на непријатеља у са-
мом Лесковцу. Полазећи од тога, Штаб 15. српске бригаде разра-
дио је следећи борбени распоред батаљона: 

Првом батаљону, који се налазио у селу Нова Топола (где је 
протерао једну групу четника, која је са правца Лесковца пошла у 
пљачку), наређено је да нођу 25/26. августа 1944. године поседне 
селаЋеновац и Пертате. Командант 15. српске бригаде, при изда-
вању наређења, нарочито је упозорио руководство и борце бата-
љона да „буду опрезни и држе упорно тај пут под контролом, јер 
су то улазна врата у Јабланицу". 

Командант 1. батаљона упознао је свој Штаб са планираним 
задацима и издао налог да до пада мрака батаљон изврши покрет 
преко Цернице и Лојзе (к. 358) до Пертатске ливаде (к. 268). У 
наведено време, батаљон је стигао у рејон Пертатске ливаде. Штаб 
батаљона није располагао подацима о јачини и распореду непри-
јатеља у селу Ћеновцу, те је одлучио да у колони крене преко 
Селишта и избије на мост на реци Јабланици. 

36 Зборник НОР-а, том I, књ. 11, док. 23. 



Пала је ноћ, на челу батаљона кретала се 1. чета, са истуреним 
челним и бочним осигурањима. По избијању челног осигурања, 
у непосредној близини моста на реци Јабланици, огласио се не-
пријатељ: „Стој, ко иде?" Вођа патроле из 1. чете одговара: „Овде 
партизани, ко је тамо?" На то је уследила непријатељска команда 
„Паљба!", па је Прва чета прилегла и такође одговорила ватром. 
Међутим, није било услова да се чета развије за борбу, јер је упала 
у заседу, коју су четници поставили у виду потковице. Настала је 
жестока борба, од паклене обостране ватре из аутоматских оружја 
и експлозија ручних бомби одјекивала је долина Јабланице. У 
редовима непријатеља чули су се погрдни повици против НОВ, 
уз јауке и лелек рањеника. Како се 1. чета нашла у критичној 
ситуацији, Штаб 1. батаљона доноси одлуку да се повуче назад, јер 
је претила опасност да батаљон буде опкољен и разбијен од јачег 
непријатеља, који је био у далеко повољнијем тактичком по-
ложају. Организованом ватром 2. и 3. чете извучена је 1. чета, уз 
осетне губитке, те се батаљон повукао преко Селишта и Лојзе у 
рејон Цернице. При повлачењу, из борбе је извукао мртве и ра-
њене. Губици непријатеља нису познати, док су губици 1. бата-
љона износили 5 погинулих и 3 рањена. Међу рањенима је био и 
Војин Јарић, командант батаљона 

Трећи батаљон је ноћу 25/26. августа извршио покрет из Леба-
на преко села Врановца и посео положаје на линији Росуља -
Пресек. Сутрадан око подне, изнад села Бошњака, ка западу, на-
длетала је савезничка формација бомбардера - летеће тврђаве, 
коју су пратили ловци. У једном моменту један од ловаца почео 
је да заостаје и понире. У истом тренутку, искочио је пилот, от-
ворио падобран и приземљио се. Гојко Мандић и Драго Дрекало-
вић успевају да га спасу и прихвате. Наиме, и непријатељ је 
покушао да зароби савезничког пилота, али није успео. Појава 3. 
батаљона на поменутим положајима утицала је да се непријатељ 
27/28. августа повукао у Лесковац. 

Четврти батаљон је ноћу 25/26. августа извршио покрет из 
рејона Лебана, продужио у правцу села Кукуловце и посео по-
ложаје на коси Осредак. Сутрадан, 27. августа, одбио је напад 
групе руских белоградејаца, који су из села Шишинца кренули у 
захвату комуникације села Шишинца, Кукуловца, Дрводеља. По-
сле двочасовне борбе, непријатељ је одустао од напада и повукао 
се у Лесковац. Непријатељ је имао неколико погинулих и рање-



них, које је извукао са положаја у току борбе, док Четврти батаљон 
није имао губитака 

Штаб 15. српске бригаде био је размештен у селу Дрводеља, 
одакле је руководио борбеним дејствима. Делом снага, 15. бригада 
је обезбеђивала аеродром у селу Мирошевцу, па је њеном Штабу 
била потчињена партизанска стража из Вучја. 

Напад на спољну одбрану Лесковца 

Нападним дејствима 15. српске бригаде од 26. до 29. августа 
1944. године, непријатељ је приситен да напусти истурене по-
ложаје у рејону села Ћеновац и Пертате, чиме су створени повољ-
ни услови за непосредни напад на Лесковац. Напад на истурене 
положаје у тим селима био је предвиђен наредбом Штаба 24. ди-
визије од 29. августа 1944. године, али није изведен, јер је непри-
јатељ, како је већ поменуто, напустио ова упоришта и повукао се 
у Лесковац.37 

У оквиру акција напада на спољну одбрану Лесковца, које је 
организовао Штаб 24. дивизије, Штаб 15. српске бригаде донео је 
одлуку да изврши напад на непријатеља на делу фронта: Кла-
денчина - села Мала Војиловица, Пертате и Свирце. За ову акцију 
сачињен је следећи борбени план: Четврти батаљон напада не-
пријатеља са положаја Росуља - село Мала Војиловица; Трећи 
батаљон са положаја к. 249 - Воденица, на реци Јабланици - село 
Свирце (искључно); Први батаљон са положаја село Свирце,. док 
се Штаб бригаде налазио у селу Врановци. Општи напад је почео 
у 22 сата 30. августа. Сви покушаји батаљона да освоје прву линију 
ровова непријатеља нису успели, јер се он бранио са добро 
уређених положаја. Штаб 15. бригаде, пратећи ситуацију и ток 
борбе, донео је одлуку да пре сванућа повуче батаљоне на полазне 
положаје, што је и учињено у 03,30 часова 31. августа. Губици 
непријатеља нису познати, док су губици бригаде били 2 погину-
ла и 5 рањених.38 

По наређењу Штаба 24. дивизије, 15. бригада је 1. и 2. септем-
бра 1944. године поновила напад на непријатеља испред Лесков-
ца, са истих положаја одакле је нападала 30. августа, али без 

37 Зборник НОР-а, том I, кн>. 11, док. 80. 
38 Исто, док. 92. 



успеха У свануће се батаљони враћају на полазне положаје за 
напад. И овај напад није успео, стога што се непријатељ бранио 
са јако утврђених положаја, подржан снажном артиљеријском и 
минобацачком ватром, вршећи повремено испаде са тенковима. 
Губици непријатеља нису познати, док су губици бригаде били 
3 погинула и 9 рањених. 

После изведених неколико напада на спољну одбрану непри-
јатеља у Лесковцу, по наређењу Штаба 24. дивизије, 15. бригада је 
3. септембра повучена са положаја према Лесковцу и посела по-
ложаје на линији Лебански крш - Нова Топола. На овим по-
ложајима се задржала до 5. септембра 1944. године. 

Борбена дејства бригаде у пределу села 
Брестовца, Пуковца, Кочана, Дољевца и Прокупља 

Комуницирање јединица немачке Групе армија „Е", које су се 
повлачиле из Грчке, сведено је на врло узак простор, желез-
ничком и друмском комуникацијом у долини Јужне Мораве. Има-
јући у виду овај операцијски моменат, Главни штаб НОВ и ПОЈ 
за Србију наређује 24. дивизији да активним дејствима паралише 
покрет непријатеља том комуникацијом. Сходно директиви ГШ 
Србије, Штаб 24. дивизије доноси одлуку да са 15. бригадом по-
седне троугао на ушћу реке Топлице у Јужну Мораву и тиме стави 
под удар комуницирање непријатеља у захвату: Лесковац - Ниш 
и Ниш - Прокупље, а да се остале три бригаде (11,13. и 17.) развије 
дејства у пределу Грделице и Лесковца. 

Полазећи од тога, Штаб 24. дивизије наређењем од 2. септем-
бра 1944. године ставио је 15. бригади у задатак следеће: „Петнае-
ста бригада, по одласку 11. бригаде на одређени сектор, извршиће 
покрет на сектор Прокупље - Дољевац - Брестовац, где ће смени-
ти 3. српску бригаду која одлази у састав своје дивизије (2. проле-
терске НОУ дивизије - прим. аутора). На поменутом сектору, 
бригада ће дејствовати на пругу и комуникације Прокупље... 15. 
бригада, по доласку на горе одређени сектор, упутиће један бата-
љон на терен Добрича преко Топлице са задатком: прикупљање 
дезертера којих има у великом броју из разних јединица и моби-
лизација људства на том терену...".39 

39 Зборник НОР-а, том I, књ. 11, док. 101. 



Тим наређењем, 15. бригада добила је и задатак да помогне 
народној власти у вршењу функција на слободној територији, 
посебно оних за потребе вођења рата и револуције, да врши мо-
билизацију људства за попуну ратних јединица (сходно директи-
ви бр. 3 Главног штаба НОВ и ПОЈ Србије, од 27. августа 1944. 
године), помогне организовање и функционисање правосудних 
органа на слободној територији, развија политички рад и др. 

У времену од 2. до 4. септембра, као што је поменуто, 15. 
српска бригада се налазила размештена у рејону селЗ Нова Топо-
ла - Лебански крш. Део снага налазио се у пределу Лојзе (к. 358) 
- Добри дол. Ови делови су успешно одбили слабије снаге непри-
јатеља, које су свакодневно из села Свирце и Турековац ишле у 
рацију и пљачку према селу Нова Топола и Голи Рид. 

На основу наређења Штаба 24. дивизије, 15. бригада је 
извршила покрет у правцу села Брестовац, Пуковац, Кочане, До-
љевац. Овај покрет је извршен ноћу 5/6. септембра 1944. године. 
По доласку на одредиште, батаљони су распоређени на следеће 
положаје: Први батаљон у селу Пуковцу, Трећи батаљон у селу 
Кочану и 4. батаљон у селу Шајиновцу, оријентисан према селу 
Дољевцу. Штаб бригаде разместио се у село Обилић, али се након 
четири дана, због повољнијег положаја, разместио у село Црна-
тово. Батаљонима је стављено у задатак да контролишу кретање 
непријатеља на комуникацији Дољевац - Брестовац и Дољевац -
Прокупље. 

По доласку на овај терен, 15. бригади се предало око 40 четни-
ка и недићеваца. Половина њих је била без оружја. На саслушању 
је установљено да су то били махом мобилисани људи, који нису 
починили никакве злочине, те су пуштени кућама. Један број 
млађих људи ступио је у бригаду. 

Тих дана уследио је прилив нових бораца у бригаду која је 
нарасла на око 1.000 бораца. Извршена је одговарајућа попуна са 
убојном опремом, одећом и обућом. Ова попуна је вршена из скла-
дишта 24. дивизије, а такође и из ратног плена. 

Дана 13. септембра 1944. године, Штаб 15. бригаде формирао 
је 2. батаљон на место 2. косовског батаљона, који је изишао из 
састава ове бригаде 26. јула 1944. године.40 Овим је бригада потпу-
но завршила формирање, тако да је располагала са четири бата-
љона и приштапским јединицама. 

40 Архив ВИИ, кут. 1087, рег. бр. 46 - 1/3. 



По доласку на поменутн терен, поред онемогућавања комуни-
цирања непријатеља на релацији Ниш - Лесковац, бригада је раз-
вила жив политички рад, о чему се говори и у Операцијском 
дневнику 24. дивизије за 8. септембар 1944. године.41 Пошто су 
били порушени сви мостови на прузи Прокупље - Дољевац, сао-
браћај је потпуно паралисан. Окупаторској војсци остало је да 
користи само друмски саобраћај под борбом. Друго, активан по-
литички рад са народом имао је велики утицај. Партијско-поли-
тички руководиоци Штаба бригаде и штабова батаљона, у 
заједници са руководећим структурама Добричког и Пусторечког 
среза, развили су широку политичку активност. Та активност би-
ла је усмерена на јачање и учвршћивање народне власти, моби-
лизацију људства за потребе НОВ и ПОЈ и прикупљање 
материјалних добара за потребе борбе. Највише се радило на мо-
билизацији бораца за попуну јединица НОВ, а и за формирање 
нових јединица. Многи од њих ступили су у 15. српску бригаду, 
тако да је нарасла на око 2.000 бораца Само из села Житорађа и 
околине ступило је у бригаду 266 бораца Одзив народа и омлади-
не био је на високом нивоу. 

Дејство бригаде на комуникацији од села 
Брестовца до Дољевца 

У времену од 10. до 25. септембра 1944. године, јединице 15. 
српске бригаде извеле су неколико врло жестоких окршаја са не-
пријатељем у троуглу села Брестовца, Дољевца и Житорађе. Не-
пријатељ је, наиме, био присиљен да врши насилне покрете на 
комуникацији Лесковац - Ниш и обратно. У покрету је редовно 
за заштиту маршевских колона употребљавао тенкове. У сваком 
сукобу претрпео је осетне губитке. Непријатељске колоне у по-
крету (у току ових борби) штитила је артиљерија са ватрених 
положаја из рејона Орљевца (к. 202). 

Трећи батаљон је 12. септембра, између села Кочана и Пуков-
ца, дочекао колону од 20 камиона Немаца у покрету, у којој је била 
формација око једног батаљона Пружајући снажан отпор из по-
крета непријатељ је и успео да се извуче. 
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Тим наређењем, 15. бригада добила је и задатак да помогне 
народној власти у вршењу функција на слободној територији, 
посебно оних за потребе вођења рата и револуције, да врши мо-
билизацију људства за попуну ратних јединица (сходно директи-
ви бр. 3 Главног штаба НОВ и ПОЈ Србије, од 27. августа 1944. 
године), помогне организовање и функционисање правосудних 
органа на слободној територији, развија политинки рад и др. 

У времену од 2. до 4. септембра, као што је поменуто, 15. 
српска бригада се налазила размештена у рејону селЗ Нова Топо-
ла - Лебански крш. Део снага налазио се у пределу Лојзе (к. 358) 
- Добри дол. Ови делови су успешно одбили слабије снаге непри-
јатеља, које су свакодневно из села Свирпе и Турековац ишле у 
рацију и пљачку према селу Нова Топола и Голи Рид. 

На основу наређења Штаба 24. дивизије, 15. бригада је 
извршила покрет у правцу села Брестовац, Пуковац, Кочане, До-
љевац. Овај покрет је извршен ноћу 5/6. септембра 1944. године. 
По доласку на одредиште, батаљони су распоређени на следеће 
положаје: Први батаљон у селу Пуковцу, Трећи батаљон у селу 
Кочану и 4. батаљон у селу Шајиновцу, оријентисан према селу 
Дољевцу. Штаб бригаде разместио се у село Обилић, али се након 
четири дана, због повољнијег положаја, разместио у село Црна-
тово. Батаљонима је стављено у задатак да контролишу кретање 
непријатеља на комуникацији Дољевац - Брестовац и Дољевац -
Прокупље. 

По доласку на овај терен, 15. бригади се предало око 40 четни-
ка и недићеваца. Половина њих је била без оружја. На саслушању 
је установљено да су то били махом мобилисани људи, који нису 
починили никакве злочине, те су пуштени кућама. Један број 
млађих људи ступио је у бригаду. 

Тих дана уследио је прилив нових бораца у бригаду која је 
нарасла на око 1.000 бораца. Извршена је одговарајуђа попуна са 
убојном опремом, одећом и обућом. Ова попуна је вршена из скла-
дишта 24. дивизије, а такође и из ратног плена 

Дана 13. септембра 1944. године, Штаб 15. бригаде формирао 
је 2. батаљон на место 2. косовског батаљона, који је изишао из 
састава ове бригаде 26. јула 1944. године.40 Овим је бригада потпу-
но завршила формирање, тако да је располагала са четири бата-
љона и приштапским јединицама. 
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По доласку на поменути терен, поред онемогућавања комуни-
цирања непријатеља на релацији Ниш - Лесковац, бригада је раз-
вила жив политички рад, о чему се говори и у Операцијском 
дневнику 24. дивизије за 8. септембар 1944. године.41 Пошто су 
били порушени сви мостови на прузи Прокупље - Дољевац, сао-
браћај је потпуно паралисан. Окупаторској војсци остало је да 
користи само друмски саобраћај под борбом. Друго, активан по-
литички рад са народом имао је велики утицај. Партијско-поли-
тички руководиоци Штаба бригаде и штабова батаљона, у 
заједници са руководећим структурама Добричког и Пусторечког 
среза, развили су широку политичку активност. Та активност би-
ла је усмерена на јачање и учвршћивање народне власти, моби-
лизацију људства за потребе НОВ и ПОЈ и прикупљање 
материјалних добара за потребе борбе. Највише се радило на мо-
билизацији бораца за попуну јединица НОВ, а и за формирање 
нових јединица. Многи од њих ступили су у 15. српску бригаду, 
тако да је нарасла на око 2.000 бораца. Само из села Житорађа и 
околине ступило је у бригаду 266 бораца. Одзив народа и омлади-
не био је на високом нивоу. 

Дејство бригаде на комуникацији од села 
Брестовца до Дољевца 

У времену од 10. до 25. септембра 1944. године, јединице 15. 
српске бригаде извеле су неколико врло жестоких окршаја са не-
пријатељем у троуглу села Брестовца, Дољевца и Житорађе. Не-
пријатељ је, наиме, био присиљен да врши насилне покрете на 
комуникацији Лесковац - Ниш и обратно. У покрету је редовно 
за заштиту маршевских колона употребљавао тенкове. У сваком 
сукобу претрпео је осетне губитке. Непријатељске колоне у по-
крету (у току ових борби) штитила је артиљерија са ватрених 
положаја из рејона Орљевца (к. 202). 

Трећи батаљон је 12. септембра, између села Кочана и Пуков-
ца, дочекао колону од 20 камиона Немаца у покрету, у којој је била 
формација око једног батаљона Пружајући снажан отпор из по-
крета непријатељ је и успео да се извуче. 
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Губици непријатеља били су 7 погинулих, а уништени су 
један мотоцикл и камион. Истог дана, бригади се предало 17 чет-
ника. Трећи батаљон није имао губитака. 

Сутрадан 13. септембра, делови 3. батаљона на железничкој 
прузи између села Дољевца и Пуковца, источно од села Кочана, 
дочекали су колону Немаца у покрету. Настала је жестока, али 
краткотрајана борба. Како је непријатељ био бројно далеко јачи, 
успео је да продре у правцу села Пуковца 

Губици непријатеља износили су 3 погинула и неколико ра-
њених. Заплењено је 3 пушке, 18.000 метака 70 ручних бомби, 
неколико сандука мина за минобацач 81 мм, и један камион. 
Трећи батаљон није имао губитака 

Дана 14. септембра, око 16 часова, 3. батаљон је напао групу 
Немаца непознате јачине у селу Дољевац. После краткотрајне и 
жестоке борбе, услед надмоћности непријатеља, 3. батаљон се 
повукао на полазне положаје за напад, где се задржао целу ноћ. 

Губици непријатеља били су 8 погинулих и 6 рањених. 
Уништена су два камиона која су наишла на минско поље. У 
Трећем батаљону није било губитака 

У циљу одмазде над становништвом, непријатељ је спалио у 
Дољевцу шест кућа а у Кочану две, испољавајући и овом прили-
ком сву окрутност према недужном становништву ових села 

Први батаљон био је на положајима западно од села Пуковца 
на коси Селиште, к. 203 и Гробљу. Са ових положаја успешно је 
контролисао покрет непријател>а на комуникацији села Брестов-
ца и села Дољевца Свакодневним активним дејствима Први ба-
таљон је знатно успоравао и реметио покрет непријатеља 
Коначно, иницијатива је била у рукама јединица 15. српске бри-
гаде на овом делу ратишта 

У другој половини септембра 1944. године, очито се видело 
да је ратна срећа окренула леђа нацистичкој Немачкој. Марионет-
ска Бугарска је капитулирала 9. септембра исте године. У редови-
ма немачке војске настала је велика криза О том сведоче и два 
сељака која су дошла у Штаб 1. батаљона 15. септембра 1944. годи-
не са поруком непријатеља: „Послали нас они Немци, два офици-
ра да вам кажемо да не пуцате на њих, да их пустите да мирно 
прођу, а ни они неће вас да нападају". У Штабу батаљона настао 
је општи смех уз коментар: „Јели то она нацистичка армада која 
је сејала пустош по Европи, па сада иде на компромис". Штаб 1. 



батаљона је овај предлог категорички одбио, са поруком: „Настав-
љамо борбу до коначне победе". 

Пре сванућа 19. септембра, по један вод из 2. и 3. чете 1. бата-
љона упућени су као борбено осигурање на косу Међа, која се 
налази ју жно од села Кочане за један километар. У покрету ка тим 
положајима, оба вода дочекана су ватром непријатеља, који је у 
току ноћи посео поменуте положаје. У току борбе установљено је 
да се ради о једној ојачаној чети недићеваца, која је имала за циљ 
да штити покрет немачких колона Наши борци, очито изне-
нађени, заостали су, прилегли и отворили ватру а затим почели 
да се под борбом извлаче назад. Али, то није трајало дуго. Дола-
ском команданта 1. батаљона Душана Петричевића-Дуње и поли-
тичког комесара чете Жике Шпаравела ситуација се одмах 
променила Енергични и храбри Дуња средио је борбени строј и 
енергично кренуо на јуриш. Непријатељ, изненађен силином ју-
риша партизана, после краткотрајне борбе повукао се преко доли-
не Дупљане на железничку пругу. 

Губици непријатеља нису познати. Зна се само да су заплење-
на 3 пушкомитраљеза и два сандука пушчаке муниције. Наша два 
вода нису имала губитака 

Штаб 15. српске бригаде у поподневним часовима, 19. септем-
бра 1944. године, од извиђачких делова добио је податак да ће у 
току сутрашњег дана непријатељ са јачим снагама извршити по-
крет из Лесковца према Нишу. С тим у вези, Штаб бригаде доноси 
одлуку да нападне непријатеља у покрету ка Нишу. За извршење 
овог задатка ангажовани су 1. и 3. батаљон. У том циљу Штаб 15. 
бригаде организовао је извиђање земљишта и садејство оба бата-
љона 

Први батаљон посео је положаје на линији к. 203 коса Се-
лиште - Гробље, које се налази северозападно од села Пуковца 
Трећи батаљон посео је положаје на линији безимена коса, запад-
но од села Кочана, са к. 245 и 292. Овим распоредом 1. и 3. батаљо-
на, комуникација на линији села Пуковца и села Кочана -
укључно обухваћена је њиховим ватреним системом. Миноба-
цачка чета бригаде постављена је западно од Гробља у селу Пу-

\ковцу. 
Око 9,30 часова 20. септембра, непријатељска колона јачине 

око 1.200 људи, састављена од недићеваца, којом су командовали 
Зотовић и Стакић, у покрету из Лесковца ка Нишу, избила је 
челом колоне на један километар северозападно од села Брестов-



ца. Колона се кретала врло опрезно, праћена немачким тенкови-
ма. По начину кретања, запажало се да је непријатељ сваког 
момената очекивао напад јединица 15. бригаде. 

Када је чело непријатељске колоне избило до ливаде Дупља-
не, командант 1. батаљона командовао је: Д1аљба!". Отворена је 
снажна ватра из пушака, пушкомитраљеза, митраљеза и миноба-
цача. У редовима непријатеља настаје колебање. Али, убрзо и 
непријатељ реагује енергично и ефикасно. Артиљерија са тенко-
ва отвара снажну ватру, гранате обасипају положаје батаљона Од 
снажних експлозија граната диже се дим и прашина Истовреме-
но, непријатељ се развија за борбу и креће у одлучан напад, уз 
снажну подршку артиљерије и минобацача Настала је жестока 
борба уз обострану паклену ватру. Први батаљон пружа жилав 
отпор бројно и технички далеко јачем непријатељу. Успешно 
одбија низ узастопних јуриша непријатеља За време борбе, ко-
мандант 15. бригаде, Станимир Динчић - Димче са Штабом 1. 
батаљона налазио се на тежишту борбених дејстава 

Прошло је подне, једна група недићеваца уз снажну ватрену 
подршку, успева да се пробије до места руковођења Штаба 1. ба-
таљона. Предводник непријатеља, пошто је уочио да се ту налази 
важан партизански командант, енергично усмерава борбени 
строј у том правцу, уз повик: „Овога, овога хватајте жива!" Посебно 
је једна четворка била врло енергична и агресивна Настала је 
критична и драматична ситуација Командант бригаде био је у 
опасности. Један од чланова Штаба 1. батаљона повлачи коман-
данта бригаде у заклон. Наша два пушкомитраљесца снажном и 
прецизном ватром успевају да ликвидирају ову агресивну непри-
јатељску четворку, чиме је опасност отклоњена Према сећању 
учесника овог окршаја један од пушкомитраљезаца се звао Јанко. 
Како је простор где се водила борба био покривен димом и 
прашином од снажне артиљеријске ватре, непријатељ је успео да 
зароби три наша борца. Пошто их је одвео у село Пуковац, над 
њима је извршена смртна казна стрељањем. 

У поподневним часовима отпор 1. батаљона почео је постепе-
но да јењава Постојала је опасност да батаљон падне у полуо-
кружење, те је командант 15. бригаде наредио извлачење. На 
основу овог наређења Штаб 1. батаљона организовао је извлачење 
уз сопствени прихват и повукао се у правцу села Дреновца Пошто 
му се журило, непријатељ се савио у колону и продужио покрет 
у правцу Ниша 



После подне 20. септембра, Трећи батаљон напао је неприја-
тељску колону, са којом се пре тога сукобио 1. батаљон. У првом 
нападу он је успео да задржи покрет непријатеља и да га снажним 
јуришем потисне. Али, непријатељ успева да се среди и органи-
зује снажан противнапад. Настала је жестока краткотрајана борба. 
У овој борби, непријатељ је био подржан снажном ватром арти-
љерије и минобацача, те је под заштитом тенкова око 16 часова 
успео да се пробије ка Нишу. Губици непријатеља нису прецизно 
утврђени, јер су у току борбе извлачени мртви и рањени, али је 
на стратишту остало 6 мртвих и 14 рањених војника. У борби је 
погинуо један партизан, док су три рањена и три нестала. 

Пратеђи дејства 15. српске бригаде, Штаб 24. дивизије у из-
вештају оп. бр. 37 (35) од 21. септембра 1944. године, поред оста-
лог, наводи: „Петнаеста бригада на положају изнад Кутлеша -
Драшковца иТ1уковца- к. 203 са једним батаљоном, остала 3 бата-
љона на простору Дољевац - Бадњевац - Орљане - Прокупље, 
(једна чета у Куршумлији). 

Петнаеста бригада 19. и 20. ов. м. водила је борбе са недићев-
цима који су се извлачили према Нишу код села Пуковца и села 
Кочана. Борба је почела у 9,30 и трајала до 16 часова 20.09."42 Није 
нескромно констатовати да су јединице ове бригаде врло одговор-
но и успешно извршиле све постављене задатке док су се налази-
ле на овом простору. 

Ноћу између 20. и 21. септембра 1944. године, 1. и 2. батаљон 
Недићевог добровољачког пука посео је положаје на коси западно 
од села Кочане, која се спушта у село Дољевац. Штаб 15. бригаде 
у току ноћи доноси одлуку да ујутро нападну непријатеља. 
Трећем батаљону постављено је у задатак да нападне део положаја 
непријател>а правцем к. 293, закључно Гробље. Други батаљон 
добио је задатак да нападне непријатеља на коси западно од села 
Дољевца, укључујући и село. 

Напад 2. и 3. батаљона почео је 21. септембра око 9,30 часова 
Непријатељ је пружио снажан и организован отпор. Ипак, после 
двочасовне упорне борбе, наши батаљони освајају делове непри-
јатељских положаја. Непријатељ, који је био бројно јачи, успева 
да се среди и пређе у одлучан противнапад, подржан јаком арти-
љеријском и минобацачком ватром. Батаљони 15. бригаде 
пружили су жесток отпор и одбили неколико узастопних јуриша. 
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На основу процене ситуације, Штаб бригаде доноси одлуку да се 
батаљони повуку на полазне положаје за напад. Извлачење је из-
ведено уз сопствени прихват и уредно. Непријатељ се задовољио 
тиме што је повратио изгубљене положаје. Борба је настављена и 
трајала је до 16 часова. У току ноћи, непријатељ се повукао у 
правцу Ниша. 

Губици непријатеља били су 20 погинулих, а партизански: 1 
погинуо, 3 рањена и 3 заробљена. Једног од заробљених неприја-
тељ је стрељао на лицу места. 

Минерска група 15. бригаде поставила је у ноћи између 22. и 
23. септембра противтенковске мине на делу пута од села Пуковца 
до села Кочана, у дужини од 3 кш. Сутрадан, пре подне, немачка 
колона од 15 камиона и 3 тенка у покрету од Ниша ка Лесковцу 
наишла је на поменуто минско поље. Од експлозија мина 
оштећен је један камион и погинуо 1 немачки војник. 

Ова борбена акција изведена је у складу са наређењем Штаба 
24. дивизијеоп. бр. 38/36 од23. септембра 1944. године, које извод-
но гласи^,Петнаеста бригада распоредиће своје снаге на просто-
рији Дољевац - Лесковац - Коњарник - Прокупље, са задатком 
затварања свих праваца према комуникацији Лесковац - Ниш. Деј-
ство ове бригаде испољиће се у рушењу железничке пруге, кол-
ских комуникација, минирању путева, постављању заседа 
непријатељу и задавању оштрих удараца непријатељским једини-
цама које буду крстариле на сектору ове бригаде. Непосредно 
одржавати везу са 17. бригадом".43 Овом наредбом, Штаб 24. диви-
зије дао је подстицај 15. бригади за настављање активних дејстава 
против окупатора и његових помагача. 

Трећи батаљон 24. септембра ујутро посео је положаје на ли-
нији Гробље и даље косом укључно село Дољевац. Око 9 часова 
појавила се колона непријатеља са коњском вучом, са око 70 за-
прежних возила, у покрету из Ниша ка Лесковцу. Уочено је да је 
у питању комора. Ову комору су пратила 3 немачка тенка и 3 
камиона, у којима се налазила пешадија Када је непријатељска 
колона ушла у зону осматрања борбеног поретка 3. батаљона, ко-
мандант батаљона је дао знак за отварање ватре. Батаљон је отво-
рио снажну ватру по непријатељској колони. Али је и непријатељ 
реаговао врло брзо и успео да се под заштитом тенкова развије за 
борбу и крене у одлучан напад. Топовске гранате и мине засуле 
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су положај 3. батаљона. Развила се жестока борба. У првом момен-
ту 3. батаљон успева да под борбом задржи непријатеља. Али, 
након једночасовне борбе, непријатељ успева да се среди и под 
борбом се извуче у село Кочане, где сређује колону и наставља 
покрет према Лесковцу. Губици непријатеља: 15 погинулих и 
више рањених, који су извучени са бојишта, а уништено је неко-
лико запрежних кола и побијено неколико коња Трећи батаљон 
није имао губитака 

Први батаљон, пре подне 24. септембра, налазио се на по-
ложају западно од села Пуковца, на коси одакле се јасно види 
читав простор у захвату комуникације и железничке пруге. Око 9 
часова, јасно се чуло да је започела борба у рејону села Дољевца, 
а око 12 часова осматрачи су јавили да су осмотрили непријатеља 
у покрету из села Кочана према селу Пуковцу. Штаб батаљона 
наређује да се појача осматрање и будност. Оружја су на ватреном 
положају у готовости за отварање ватре по колони непријатеља 
Осматрањем је установл>ено да се непријатељска колона креће 
врло опрезно, да је на коњску вучу (од 70 до 100 запрега), да се на 
њеном челу крећу два тенка, а до зачел>а колоне уочена су још три 
тенка У саставу ове колоне било је око 200 војника Закључак је 
био јасан: да је та комора непријатеља, добра мета за напад. Када 
је колона ушла у зону осматрања борбеног поретка 1. батаљона, 
са откривеним десним боком, командант батаљона дао је знак за 
отварање ватре. Изненадна и снажна ватра створила је праву па-
нику у непријатељској колони. Превртање кола и вриска коња 
још више су поспешили неред и панику. Непријатељ, иако зах-
ваћен снажном и прецизном ватром, реагује врло брзо. Успева да 
се делимично среди и прихвати борбу. Тенкови застају и топов-
ском ватром засипају положаје 1. батаљона Жестока борба је тра-
јала до 13 часова и завршена је победом партизана Непријатељ је 
био присиљен да се под борбом извуче ка Лесковцу и Нишу, раз-
бијен у две колоне. 

У овој борби погинуло је 30 непријатељских војника, док је 
број рањених непознат, јер су извучени из борбе. Заплењено је 15 
двоосовних кола, са ратном опремом и материјалом, и 25 коња. 
Први батаљон није имао губитака 

Сутрадан, 25. септембра, 1. батаљон се задржао на истим по-
ложајима. На истакнутим земљишним објектима осматрачи буд-
но прате сваки покрет у захвату комуникације села Брестовац -
Пуковац и Кочане. Пред вече из Пуковца ка Кочану уочен је, у 



покрету, немачки тенк испред положаја 3. мете. Командир 3. чете 
наређује да се из две противтенковске пушке отвори концен-
трична ватра по тенку. После првих хитаца, тенк застаје и узвраћа 
ватру из топа и митраљеза. Након хитца из ПТ пушака, из непри-
јатељског тенка поче да куља густ дим, а кроз куполу тенка искаче 
посада и панично бежи према Пуковцу. У редовима 3. чете наста-
ло је право весеље, уз повике: „Бежите, Швабе...". 

Четврти батаљон је био размештен у селима: Житорађа, Бе-
риље и Ново Село. Овом батаљону постављено је у задатак да 
контролише комуникацију у долини реке Топлице, од Житорађе 
до Прокупља. Батаљон је садејствовао 3. српској НОУ бригади 
која је 11. септембра 1944. године ослободила Прокупље. Четврти 
батаљон се у Прокупљу и околини задржао до 25. септембра без 
икаквог додира са непријатељем. 

Четврти батаљон је 18. септембра добио наређење од Штаба 
15. бригада да одмах упути једну чету за Куршумлију. Према 
непотпуним подацима, у Куршумлијској Бањи појавила се група 
четника, на челу са неким војводом. С тим у вези, Штаб 4. батаљо-
на пребацио је 1. чету у два камиона у Куршумлију и ставио под 
команду команданта места. По извршеном задатку, ноћу између 
25. и 26. септембра, чета се вратила у састав батаљона. 

Као што се из хронологије догађаја види, током септембра 
1944. године 15. српска бригада водила је свакодневне жестоке 
борбе са бројно јачим и технички опремљенијим непријатељем. 
Немци су, попут рањене звери, пошто-пото хтели да се извуку из 
борбе и повуку у своју јазбину. Непријатељ је у овим борбама имао 
заштиту тенкова, уз снажну артиљеријску подршку. Борци свих 
јединица 15. српске бригаде и овом приликом испољили су крај-
н>у упорност, пожртвовање и храброст, а старешине и умешност 
у командовању и руковођењу својим јединицама 

Коначне борбе за ослобођење Лесковца 

Према указаној потреби, Штаб 24. дивизије одлучио је да 15. 
српску бригаду извуче са положаја села Пуковац - Дољевац и 
Прокупље са циљем да је поново ангажује у борби за ослобођење 
Лесковца. На основу наређења оп. бр. службено од 25. септембра 
1944. године, Штаб остварује своју замисао. Наређење гласи: 



„Петнаеста бригада ће на положаје 13. бригаде, где ће запосе-
сти положаје с. Г. Синковце - с. Шишинце - Рударску чуку (Ру-
дарску цркву, прим. аутора) са задатком затварања свих праваца 
према непријатељу у Лесковцу, одржавајући са непријатељем 
контакт својим истуреним деловима у Д. Синковцу, према Киса-
ру, Д. Јајини и Св. Илији. За случај да непријатељ ослаби у граду, 
самоиницијативно донети одлуку и напасти на град. Демонстра-
тивне нападе вршити стално. Један батаљон упутити на место где 
је до сада био Омладински батаљон 13. бригаде према Грделици. 
Задатак овог батаљона затварање Грделичког теснаца и контрола 
комунимације Грделица - Лесковац. Минерске групе стално сла-
ти на минирање пута Са Врањским одредом код Големог села 
непросредно одржавати везу. Одржавати везу са 22. дивизијом на 
десној обали Мораве преко Грделице. Са Лесковачким одредом 
бити у сталној вези и координирати акције".44 На основу тог на-
ређења, Штаб 15. српске бригаде приступио је извршењу постав-
љеног задатка. 

После детаљне анализе извршених задатака, те на основу за-
датка Штаба 24. дивизије, Штаб 15. бригаде доноси одлуку да 27. 
септембра ујутро изврши покрет према Лесковцу. Обављена је 
детаљна припрема за покрет. Марш је извршен правцем селЗ 
Црнатово - Горње Бријање - Душаново - Балановце - Трњане. У 
току покрета батаљонима су постављени задаци за поседање по-
ложаја. 

Први батаљон добио је задатак да поседне положаје на коси 
Рударска црква. Десно укључно комуникација која изводи из Ле-
сковца у село В. Грабовица. Лево искључно село Рударе. Други 
батаљон поседа положаје села Рударе - кота 234. Трећи батаљон 
поседа положаје к. 288 - село Шишинце. Четврти батаљон добија 
задатак да продужи покрет и поседне положаје на линији села 
Бели Брег - Нерезина са задатком да спречи комуницирање не-
пријатељу кроз Грделичку клисуру. Штаб бригаде разместио се у 
селу В. Трњане. 

Батаљонима је изричито постављено у задатак да истуре јача 
борбена осигурања испред предњег краја одбране и редовно 
шаљу извиђачке делове на периферију града Лесковца Батаљони-
ма је предочено да непријатељ свакодневно врши испаде са 
пешадијом и тенковима из Лесковца у захвату комуникација селЗ 
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М. Грабовица - Рударе - В. Трњаие - Дрчевац - Кованлук и Г. 
Јајина. 

У дане 29. и 30. септембра на фронту 15. српске бригаде било 
је релативно мирно, јер је непријатељ био пасиван. Са сигур-
ношћу се може констатовати да је непријатељ открио присуство 
15. бригаде на овом положају, те се приметило и очекивало да ће 
да изведе одговарајуће мере и поступке. Каснији ток догађаја 
потврђује да је ова претпоставка била тачна. 

Улазак 15. бригаде у састав 47. дивизије 

Крајем септембра 1944. године формирана је 47. дивизија 
НОВЈ. Главни штаб за Србију доноси одлуку да у њен састав 
укључи 15. српску бригаду. Спроводећи ту одлуку, Штаб 24. диви-
зије дописом оп. бр. сл. од 29. септембра 1944. године извештава 
Главни штаб, наводећи: „Петнаеста бригада додељена је Х1ЛТ1 
дивизији, ради затварања правца према Лесковцу и прузи".45 Овим 
актом 15. српска бригада укључена је у органски састав 47. диви-
зије НОВ. 

Одлука о укључивању 15. српске бригаде у састав новоформи-
ране 47. дивизије донета је зато што је бригада имала добре војне 
и политичке квалитете, кадровски добро попуњена и прекаљена у 
досадашњим борбама против окупатора и његових сателита. Бри-
гада је представљала костур 47. дивизије, која је у свом саставу 
имала тек формиране две бригаде, попуњене људством без икак-
вог борбеног искуства. 

Око 1.000 Немаца и недићеваца, уз подршку тенкова, 3. октобра 
1944. године кренуло је у напад из Лесковца у захвату комуни-
кација Лесковац - Власотинце и Лесковац - Грделица. Јединице 
22. дивизије пружиле су снажан отпор на линији села Гложане и 
Прилепац и успеле да одбију напад левог крила непријатеља. 
Настала је жестока борба у захвату поменуте комуникације. Исто-
времено, непријатељ је делом снага из рејона Трнско Ливађе на-
пао 4. батаљон 15. бригаде на положају Бели брег - село В. 
Грабовица. Непријатељ је дочекан снажном и прецизном ватром 
4. батаљона. Покушај непријатеља да освоји положаје овог бата-
љона остао је без успеха, па се повукао на полазне положаје за 
напад, где је заноћио. 

45 Архив ВИИ, кут. 181, рег бр. 24-3. 



Сутрадан, 4. октобра, непријатељ је извршио концентричан 
напад на положаје 15. бригаде. Напад је извршен у три колоне. 
Прва - јача колона непријатеља, уз снажну ватрену подршку, на-
пала је 3. батаљон на положају Мреоца (к. 288) - село Шишинце. 
Батаљон је пружио организован и снажан отпор, те је после 
двочасовне борбе присилио непријатеља да одустане од напада и 
да се повуче у правцу Лесковца. Губици непријатеља нису позна-
ти, јер је своје погинуле и рањене повукао са бојишта Губици 
батаљона били су 4 погинула и 6 рањених. 

Друга колона Немаца, јачине око ојачане чете, кренула је у 
напад на положаје 1. батаљона, на Рударској коси. Овај неприја-
тељски напад дочекан је организованом и снажном ватром 1. ба-
таљона. Непријатељу није пошло за руком да освоји поменуте 
положаје, те се после краткотрајне борбе повукао и одступио у 
правцу Лесковца. Из ове борбе губици непријатеља нису познати, 
а 1. батаљон није имао губитака. 

Трећа колона непријатеља, уз снажну ватрену подршку, пре-
лази у напад на положаје 4. батаљона на линији Бели брег - село 
В. Грабовица. Батаљон је прихватио неравноправну борбу са дале-
ко јачим непријатељем. После жестоке борбе, одбрана батаљона 
је почела да попушта. Под снажним притиском бројно јачег не-
пријатеља, Штаб 4. батаљона доноси одлуку да пређе у извлачење, 
уз сопствени прихват, пружајући отпор на узастопним положаји-
ма. Око 11 часова, непријатељ је избио на линију села Бели брег, 
к. 322, Нерезина. Четврти батаљон се повукао и посео положаје на 
лини ји Бабин нос - Старо село - Костур (к. 383). На основу 
процене ситуације и сугестије заменика команданта 15. српске 
бригаде Ђуре Бреберине, који се налазио са овим батаљоном, 
Штаб 4. батаљона доноси одлуку да крене у противнапад. За ову 
одлуку Штаб 4. батаљона се определио из два разлога: прво, што> 
су 1. и 3. батаљон успешно одбили нападе непријатеља и приси-
лили га да одступи ка Лесковцу, и, друго, што је непријатељ из-
бијањем у рејону Бели брег издужио борбени поредак и открио 
десни бок. Око 13 часова 4. батаљон креће у одлучан противнапад. 
После краткотрајне, али жестоке борбе, 4. батаљону полази за 
руком да поврати изгубљене положаје. Непријатељ се извукао у 
правцу Трнске Ливаде према Лесковцу. Његови губици нису поз-
нати, док је 4. батаљон имао 2 погинула 

Ценећи ситуацију, а на основу праћења борбених дејстава, 
Штаб 47. дивизије у извештају бр. 31 од 5. октобра 1944. године, 



који је достављен Штабу 13. корпуса НОВ и ПОЈ, поред осталог, 
констатује: „Непријатељске намере: да хоће да се,' пробије према 
Белом пољу у циљу извлачења његовог гарнизона који је тамо 
опкољен. Бугарске и јединице XXII дивизије дале су отпор из-
међу Власотинца и Лесковца код Гложана и Прилепца, тј. повра-
тиле су његово лево крило. У овој борби, наши губици су 5 мртвих 
и 20 рањених. Непријатељски губици су нам непознати, али по 
изјави бораца непријатељ је претрпео губитке док се пробијао до 
садашње линије".46 Штаб поменуте дивизије правилно је ценио 
ситуацију, па је наредио 15. бригади да поврати изгубљене по-
ложаје, што је ова успешно извела. Истовремено, 13. и 29. бригади 
наређује да активним дејством врше притисак на Лесковац. 

Непријатељ је и наредна два дана вршио испаде из Лесковца 
на положаје 15. бригаде. Пре подне, 5. октобра, непријатељ јачине 
200 војника, које су сачињавали Немци и недићевци, креће преко 
села Д. Јајина ка селу Г. Јајина По избијању из села Доња Јајина 
за око 1 километар, непријатељ је дочекан ватром борбеног оси-
гурања 2. батаљона. Одмах након тога, 2. батаљон је под заштитом 
борбеног осигурања посео положаје за одбрану. Пошто је непри-
јатељ избио на јуришно одстојање, командант батаљона је дао 
знак за отварање ватре. Развила се жестока борба. Непријатељ, уз 
снажну ватрену подршку, покушава да изврши јуриш. Али, то му 
не полази за руком, те почиње да се под борбом извлачи. Коман-
дант 2. батаљона, Драган Шијан, даје знак за јуриш. Непријатељ 
је разбијен и повлачи се према Лесковцу. Губици непријатеља 
били су 13 погинулих, а у 2. батаљону 1 погинуо и 1 рањени борац. 

Ево шта у сећањима о овој борби бележи Власта Јовић, коман-
дир одељења: „Кад смо приметили покрет Немаца ка нашим по-
ложајима, наредио сам да их сачекамо на око 100 метара. Кад су 
стигли на јуришно одстојање командовао сам „Паљба!" Настала 
је жестока борба. Немци упорно нападају, ситуација постаје врло 
критична. У то време, стигла је на положај наша 2. чета. После 
краткотрајне борбе напад непријатеља је одбијен. Желим да 
истакнем: у овој, и осталим борбама, истакао се борац - пушкоми-
траљезац Стојан Ибишевић - Цане, Циганин из села Пуковца. По 
завршеној борби, изведен сам пред строј и истакнут за пример са 
целом десетином. Командант 2. батаљона Драган Шијан, након 
изречене похвале, рекао је да сам постављен за командира вода". 

Архив ВИИ, кут. 181, рег. бр. 13/1. 



Ово је само један од бројних примера храбрости и пожртвовања 
бораца и старешина 15. српске бригаде. 

Истовремено, непријатељ јачине око једне ојачанечете војни-
ка, уз снажну ватрену подршку, напао је положаје 3. батаљона у 
рејону к. 288. У садејству са 2. батаљоном, овај напад непријатеља 
је успешно одбијен, па је непријатељ у захвату комуникације од-
ступио у правцу Лесковца. Непријатељ је имао 3 погинула и 2 
рањена војника, док Трећи батаљон није имао губитака. 

Пошто непријатељ није успео да потисне јединице 15. српске 
бригаде према Вучју, а како је претрпео извесне губитке, повукао 
се у Лесковац. Непријатељска активност сведена је на упућивање 
извиђачких делова. Наиме, непријатељ је ова дејства изводио са 
ограниченим циљем. Петнаеста бригада стабилизовала је одбра-
ну на линији Бели брег - Нерезина - Голема шума - к. 320 -
Рударска црква - Јездиште - к. 288 - село Шишинце - село Г. 
Трњане. Батаљонима је наређено да редовно шаљу извиђачке де-
лове у правцу Лесковца и непријатеља држе под сталном напе-
тошћу. 

Ценећи ситуацију код непријатеља, Штаб 15. бригаде донео је 
одлуку да изврши измене у борбеном поретку и, на основу тога, 
издао заповест: Први батаљон да се повуче из рејона Рударска 
црква и поседне полазне положаје на линији село Шишинце 
(искључно) и село Г. Синковце; Други батаљон остаје на истим 
положајима, с тим да истури јаче борбено осигурање на к. 291; 
Трећи батаљон такође остаје на истим положајима; Четврти бата-
љон да се пребаци у рејон села Дрводеља, у улози бригадне резер-
ве. Батаљони су у току ноћи између 7. и 8. октобра 1944. године 
посели положаје по одлуци Штаба бригаде. 

После извршене рокаде у оквиру борбеног поретка бригаде, 
установљено је да је настао велики међупростор између 15. и 28. 
бригаде 47. дивизије, што је захтевало корекцију у борбеном по-
ретку. По наређењу Штаба 15. бригаде, 4. батаљон је у 3 часа 10. 
октобра извршио покрет у село Ђеновац и успоставио везу, десно, 
са првим батаљоном, а лево, са деловима 28. бригаде. Истог дана 
следи друго наређење Штаба 15. бригаде да 4. батаљон крене у 
правцу Лесковца. Покрет је почео у 13 часова. након три сата 
марша, батаљон је стигао у село Д. Синковце, где је заноћио. 

Полазећи од идеје команданта 47. дивизије, Штаб 15. бригаде 
донео је одлуку да изврши демонстративан напад на делу фронта 
према Лесковцу. Главни објекат напада је Кисар (триг. 341). За 



извршење овог задатка одређен је 1. батаљон, а за организацију 
овог напада у 1. батаљон упућен је заменик команданта бригаде 
Ђуро Бреберина, који је тамо стигао 10. октобра пре подне. 

Штаб 1. батаљона је 9. октобра организовао и извео насилно 
извиђање непријатеља на положају Кисар (триг 391) - пут који из 
Лесковца изводи ка Лебану. За овај задатак, одређена је 1. чета, 
ојачана са два минобацача и два митраљеза. Акцијом је руководио 
Душан Петровић - Дуња, командант 1. батаљона. Чета успева да 
се приближи предњем крају непријатељске одбране, али бива 
дочекана снажном ватром непријатеља. Чета прилеже, а коман-
дант батаљона даје знак за отварање ватре. Мине из минобацача и 
рафали из митраљеза обасипају непријатељске положаје снажном 
ватром. Непријатељ за моменат не реагује, а потом отвара жестоку 
ватру из пешадијског оружја. На крају, ступа у дејство и артиље-
рија. После размене обостране ватре, командант батаљона на-
ређује извлачење под борбом. Извиђањем је установљено да је у 
рејону триг. 341 на Кисару јака отпорна тачка, да је на улазу у 
Лесковац Ремонтна радионица уређена као отпорна тачка. Севе-
роисточно од триг. 341, откривено је дејство непријатељске арти-
љерије. Такође је установљено да је спољна ивица града солидно 
уређена за одбрану. 

Како је напоменуто, заменик команданта 15. српске бригаде 
стигао је у Штаб 1. батаљона 10. октобра 1944. године пре подне. 
Од Штаба 1. батаљона примио је исцрпан извештај о непријатељу: 
јачину (приближно), распоред ватрених тачака и прилазе ка њи-
ма. Такође је упознат са борбеном готовошћу јединица батаљона 
и одлуком за даља дејства Заменик команданта 15. бригаде био је 
задовољан извештајем Штаба 1. батаљона Затим је изнео идеју и 
задатак Штаба бригаде да 1. батаљон изврши демонстративан на-
пад на непријатеља који се брани у Лесковцу. Почетак напада 10. 
октобра, у 23,30. 

На основу добијеног задатка од Штаба 15. бригаде, Штаб 1. 
батаљона обавио је детаљну припрему за напад. Одржан је кратак 
договор са командирима чета на којем је истакнут значај задатка 
начин извршења политичка припрема бораца и руководилаца 
Извршена је попуна муницијом и до детаља разрађен план напа-
да. Након тога, командант 1. батаљона издао је усмену заповест за 
напад. 

До пада мрака, чете су избиле на линију развоја: десно село 
Драчевац, лево к. 323. Пошто је проверена веза и садејство, коман-



дант батаљона дао је знак да се настави покрет ка предњем крају 
непријатељске одбране. Четврта чета са одељењем минобацача 
креће у захвату комуникације село Драчевац - Св. Илија; 3. чета 
Циганском долином; 2. чета правцем к. 323 - Кисар и 1. чета село 
Д. Синковце у захвату комуникације. Пошто су чете избиле на око 
200 метара испред предњег краја одбране непријатеља, у 
одређено време, командант батаљона дао је знак за отварање ва-
тре. Снажна ватра из митраљеза, пушкомитраљеза, пушака и ми-
нобацача сручила се по непријатељу. Пет минута касније, непри-
јатељ је узвратио такође снажном ватром. Светлеће ракете падају 
испред нашег борбеног поретка. Стиче се утисак да је настао 
пакао од обостране јаке ватре. Овај ватрени дуел поновљен је још 
шест пута. Око 1,30, 11. октобра, ватра непријатеља почела је да 
јењава. Командант 1. батаљона дао је знак за извлачење, па су чете 
до сванућа стигле у полазне рејоне за напад. Дат је одмор и исту-
рено борбено осигурање. 

Сутрадан, 11. октобра, установљено је да је и непријатељ исто-
времено - приближно када и 1. батаљон - почео са извлачењем. 
Тако је 1. батаљон имао шансу да на леђима непријатеља упадне 
у Лесковац, али је није искористио. Овде је затајила обавештајно-
извиђачка делатност. Губици непријатеља су непознати, а из ба-
таљона је погинуо један борац. 

У исто време, јединице 22. дивизије извршиле су напад на 
Власотинце, те је 10. октобра 1944. године овај ослобођен. Непри-
јатељ је делом снага одступио ка Лесковацу, а делом снага пружао 
је отпор на падинама Бабичке горе. Ноћу између 10. и 11. октобра, 
јединице 22. дивизкје избиле су на линију села Ступница - Јар-
сеново - Г. Купиновце - Јашања. Непријатељу је претила опа-
сност да буде одсечен у Лесковцу. Придржавајући се општег 
плана 13. корпуса НОВ и ПОЈ, у времену од 8. до 10. октобра исте 
године 47. дивизија успела је да скрши спољну одбрану у Лесков-
цу.47 Немци, пошто оу се ноћу између 10. и 11. октобра, нашли у 
врло тешкој ситуацији, почели су са извлачењем према Нишу. 
Они су то урадили свакако ради тога што је група армије „Е" 
оценила да је пробој долином реке Мораве ка Београду немогућ, 
па је одлучила да се преко Косова долином реке Ибра и преко 
Ужица повлачи за Босну. Све њихове снаге оријентисале су се у 
том правцу. На то је знатно утицао и снажан продор јединица 22. 

47 Ослободилачки рат народа Југославије 1941-1945, кн>. 2, стр. 305. 



дивизије у захвату десне обале реке Јужне Мораве ка Нишу. 
Успешном извлачењу Немаца из Лесковца допринела је и неак-
тивност јединица 47. дивизије. Наиме, обавештајно-извиђачка де-
латност је затајила. Сутрадан пре подне, 11. октобра, после краће 
борбе са немачким заштитницама, јединице 47. дивизије ослобо-
диле су Лесковац. Главнина ове дивизије је оријентисана према 
Нишу, а 15. бригада је задржана у ослобођеном Лесковцу. 

Већ после подне 11. октобра 1944. године, у ослобођени Леско-
вац су дошли делови ГШ Србије на челу са Кочом Поповићем. 
Преузели су радио-станицу и складишта војне и друге опреме. У 
Штаб 15. бригаде дошао је Коча Поповић пошто је информисан о 
току борбених дејстава ове бригаде, наредио је да се обезбеди 
једна кућа у коју је командант ГШ Србије, поред осталих, позвао 
и команданта 12. бугарске пешадијске дивизије на договор. Овом 
скупу присуствовао је и пуковник Црвене армије. На њему је Коча 
Поповић дао смернице за даља дејства у пределу Ниша и према 
Косову и Метохији. 

Пошто су последњи делови непријатеља пре сванућа 11. окто-
бра 1944. године напустили Лесковац, Штаб 15. бригаде организо-
вао је и наредио потчињеним јединицама улазак у ослобођени 
град. Међу првима је (око 9 часова) умарширао 1. батаљон. Улазак 
у град је био дирљив и величанствен. Девојке су борцима дарова-
ле венце цвећа и пешкире, изражавајући на тај начин захвалност 
ослободиоцима. Мајке су нудиле јело и пиће. Било је и суза радо-
сница. Одушевљење народа се излива и у поклицима: „Живела 
НОВ и ПОЈ"! „Живео друг Тито!", „Живела КПЈ!". О распо-
ложењу Лесковчана Ђуро Бреберина, заменик команданта 15. 
бригаде, рекао је: „Е, ово још нисам доживео. Учествовао сам у 
ослобођењу градова у Босни и у Хрватској, али овакав дочек и 
одушевљење заиста до сада нисам доживео!" По доласку на трг, 
настало је опште весеље, ту се нашла и блех музика, заорило се 
коло, народа тога краја. 

Док је трајало славље, борбено осигурање 1. батаљона из рејо-
на железничке станице известило је да су у град са источне стра-
не ушла два тенка, да се не зна коме припадају и да крећу ка 
центру града. Ево шта о томе у својим сећањима каже политички 
комесар 1. батаљона Пера Јовановић-Уча: „Ђуро и Дуња се смеју" 
и веле: „Среди их, брани си свој Лесковац, ми смо га ослободили. 
Ти га сад брани!" 



Да ли је могуће да су Немци? Ми нисмо имали тенкове. Тре-
бало је утврдити чији су. 

Полазим са патролом, узимам из 1. чете противтенковца Јанка 
са његовом ПТ пушком и један пушкомитраљез. Журно идемо ка 
железничкој станици. Код фабрике сапуна „Влајић", видимо на-
пред на стотину метара долазе два тенка. Заузимамо положај, при-
премамо оружје за паљбу. Али видимо да нема пешадије позади 
тенка, већ само два тенка, и то не од оних познатих великих не-
мачких тенкова, већ неки мањи. Немају никакве ознаке. Баш чуд-
но. 

Дођоше ближе, ја викнем „Халт! Стој!". Из куполе тенка по-
моли се једна глава, ја гледам - Бугарин. Митраљезац ме тихо 
пита: „Комесаре, имам га на нишану, да гађам?" - „Не, немој, 
држи га само на нишану", одговорих му. Чим су нас видели, 
тенкови стадоше. Прилазим неколико корака: „Ко си ти?", „Шта 
тражиш овде?", питам оштро. Бугарин одговара: „Аз сам благар-
ски потпоручник, тај и тај, из те и те дивизије, имам нареждение 
да освободим Лесковац, пак..." Ја почех да се смејем, смеју се и 
наши борци, прилази му мој пушкомитраљезац са оружјем на 
готовс. „Од кога, бре, да ослобађаш Лесковац?", вичем ја њему. „Па 
до јуче сте били овде окупатори, фашисти, с Немцима, једва смо 
вас истерали из Србије, губи се одавде...". Разумемо се добро. „Ми 
несмо више фашисти, сега смо народно - фронтовци, сојузници. 
Имам нареждение...", покушава он поново. Прилазе грађани и 
вичу нешто погрдно. Наредио сам Бугарину да напусти град, што 
је овај учинио". Наиме, првих дана били смо врло алергични на 
нове савезнике. Када се има у виду прошлост Бугара, наше подо-
зрење није тешко схватити. 

До 12 часова 11. октобра 1944. године, 15. српска бригада је 
посела главне објекте у граду. Успостављена је команда места. 
Овај задатак је врло одговорно спровео заменик команданта бри-
гаде Ђуро Бреберина. Оформљено је упутство за одржавање реда 
у гарнизону. Писменом заповешћу регулисано је непосредно 
обезбеђење града, саобраћај и друго. На Кисару, код дома стараца, 
постављено је борбено осигурање. У саставу овог осигурања пос-
стављена су два митраљеза за противавионску заштиту. У Лесков-
цу се бригада задржала до 13. октобра ујутро. 

Четврти батаљон у покрету кроз село Д. Синковце заробио је 
капетана Додеровића, припадника ПДС. Такође је пронађен Ми-
лош Драговић, брат Милутина Драговића, сенатора Краљевина 



Срба, Хрвата и Словенаца, који је обилато помогао окупатора и 
његове квислинге за време II светског рата. У пролазу поред Вра-
нићеве виле кроз виноград погинуо је од нагазне мине Владо 
Топличанин, хармоникаш. 

Четврти батаљон је у 14 часова 11. октобра, по наређењу Штаба 
15. бригаде, извршио покрет из Лесковца према Нишу и задржао 
се у селу Печењевац, где је заноћио. Прва чета из овог батаљона 
је упућена у село Чекмин. 



УЧЕШЋЕ 15. БРИГАДЕ У РАЗБИЈАЊУ ДЕЛОВА 
7. СС ДИВИЗИЈЕ „ГТРИНЦ ЕУГЕН" У ШИРЕМ РЕЈОНУ 

АЛЕКСАНДРОВА 

После ослобођења Лесковца, главне снаге 13. корпусаНОВ и 
ПОЈ ангажоване су за ослобођење Ниша. Немачке снаге у рејону 
Ниша, пошто им је пресечена одступница долином Јужне Мораве 
ка Сталаћу, оријентисане су на извлачење ка Прокупљу. Главни-
на 7. СС дивизије „Принц Еуген" почела је покрет из Ниша 11. 
октобра 1944. године у зору. У циљу непосредног осигурања, 
истурен је челни одред, јачине око 200 људи, ојачан батеријом 
топова Један батаљон из 11. српске бригаде после краткотрајне 
жестоке борбе био је присиљен да се повуче, те је непријатељ 
успео да оспособи порушени мост на Јужној Морави, код села 
Мрамор. Закључно са 13. октобром, јединице СС дивизије под 
борбом су прошле кроз Прокупље, одбивши нападе јединица 24. 
дивизије НОВ и ПОЈ са комуникације Мрамор - Александрово -
Мерошина - Југ Богдановац. 

Немачке позадинске јединице и установе из Ниша, настојећи 
да се пробију ка Прокупљу, нашле су се 14. октобра у захвату 
комуникације Ниш - село Мрамор - село Александрово - село 
Мерошина, при чему су се сукобиле са јединицама 24. и 47. диви-
зије НОВ. Потискујући слабије непријатељске делове 10. и 12. 
бригада 22. дивизије продрле су око 13 часова у јужни и југои-
сточни део града. Истовремено су са севера надирале јединице 45. 
дивизије НОВ и тенкови совјетске 223. дивизије. Синхронизова-
ним дејствима ових снага, око 16 часова, 14. октобра 1944. године 
Ниш је ослобођен. 

Ослобођењем Ниша, дефинитивно је пресечена одступница 
Групе армија „Е" долином Јужне и Велике Мораве према северу, 
због чега је она била присиљена да се повлачи преко Косова и 
долином Ибра, а делови из Албаније преко Црне Горе за Босну.Са 
друге стране, разбијањем ових немачких снага у пределу Ниша, 



отклоњена је опасност да се оне пробију на север и угрозе поза-
дину I армијске групе НОВ и ПОЈ и јединица III украјинског 
фронта Црвене армије, које су већ надирале ка Београду.48 

Након ослобођења Лесковца, као што је већ поменуто, Штаб 
47. дивизије ангажовао је главне снаге на левој обали реке Топли-
це, од села Дољевца до села Житорађе, и оријентисао их према 
северу. Петнаеста бригада је задржана у Лесковцу два дана. 

С тим у вези, Штаб 15. бригаде је, како је поменуто, 11. октобра 
упутио свој 4. батаљон правцем Лесковац - село Печењевац - село 
Чекмин, где је заноћио. Сутрадан, 4. батаљон продужио је покрет 
из села Печењевца преко села Пуковца и до 18 часова стигао у село 
Дољевац. Један вод из 2. чете упућен је за осигурање Штаба 47. 
дивизије у Пуковцу, где се овај налазио. Покушај 4. батаљона да 
пређе преко порушеног моста на реци Топлици, којег су дели-
мично оправиле понтонске јединице бугарске армије, није успео. 
Немци су открили светла на бугарским возилима и отворили 
снажну артиљеријску ватру по мосту, па се батаљон повукао у 
Дољевац, где је заноћио. 

По наређењу Штаба 47. дивизије, 15. бригада је ноћу 12/13. 
октобра извршила покрет ка Нишу и сутрадан избила на линију 
сел5 Орљане - Мекиш - Пејковац. Петнаестој бригади је пре-
дочено да предстоји напад на делове немачких снага које се по-
влаче у захвату комуникације Ниш, село Мрамор, село Ме-
рошина, ка Прокупљу. Подаци о непријатељу били су начелни и 
оскудни, те је Штаб бригаде одмах приступио прикупљању пода-
така о непријатељу и земљишту. У току ноћи 13/14. октобра 1944. 
године наређено је Штабу 4. батаљона да поседне положаје на 
линији Батушки вис (триг. 310) и Китица (к. 309). И остали бата-
љони били су усмерени у том правцу, те су и они за око два часа 
избили на положаје у равни 4. батаљона у готовости за напад. 
Сутрадан око 7 часова, на положаје 4. батаљона изашао је командант 
15. бригаде Станимир Динчић-Димче са оперативним делом Штаба 
и одмах издао наређење команданту 4. батаљона да упути јачу из-
виђачку патролу у правцу села Александрово и тамо установи 
јачину непријатеља Ево шта се о томе бележи у Операцијском днев-
нику 4. батаљона 15. бригаде: „У 09 часова упућена је једна официр-
ска патрола да установи јачину и намеру непријатеља Она је 

48 Ослободилачки рат народа Југославије 1941-1945, књ. 2, стр. 309. 



установила да се непријатељ креће у Јачини: око 1.000 камиона, 
топови, комора са коњском запрегом". Након извештаја вође патро-
ле, Штаб бригаде доноси одлуку да крене у енергичан напад на 
непријатеља на делу фронта село Мрамор и село Александрово, са 
линије: Батушки вис - Китица Борбени поредак бригаде постројен 
је у једном ешалону (без резерве), јер је Штаб бригаде проценио да 
је најцелисходније напасти свом снагом бригаде на непријатеља 
који се налази у покрету. Ток догађаја потврдио је оправданост ове 
одлуке. Ангажовање. батаљона: Трећи батаљон напада правцем Ме-
тиљавица (к. 225) - село Мрамор; Први батаљон напада источно од 
села Александрово, делом снага садејствује 4. батаљону у нападу на 
село Александрово; Четврти батаљон напада правцем Китица (к. 
309) - Александрово; Други батаљон креће у напад правцем Слати-
на, безимени ћувик (к. 316) и к. 259, западно од села Александрова. 

Општи напад почео је око 11 часова, 14. октобра 1944. године, 
истовремено када ступају у дејство и савезници. Артиљерија бу-
гарске армије отворила је ватру по непријатељској колони у по-
крету са ватрених положаја из рејона јужно од Батушког виса. 
Тада је ступила у дејство јуришна авијација Црвене армије, која 
је у неколико налета бомбардовала и митраљирала непријатеља у 
покрету од Мрамора ка Александрову и Мерошини. На неколико 
места у непријатељској колони изазван је пожар. Дим и прашина 
прекрили су комуникацију од Мрамора до Југ Богдановца. У то 
време, убрзаним кораком, батаљони 15. бригаде крећу ка објекти-
ма напада. Ево шта је о току покрета, поред осталог, примећено: 
„Крећемо се у стрељачком строју," истиче водни делегат из 4. 
батаљона Божо Милуновић, кроз необране кукурузе, већ смо бли-
зу непријатеља, кад испред нас изби оседлан коњ арапске расе и 
мирно приђе стрељачком строју. Установисмо, по јахаћој опреми, 
да је припадник немачког „Вермахта". Војо Николић, командант 
4. батаљона, са осмехом рече: „Другови, обо је добар знак".Ето, и 
то се догађа у рату." 

Врло брзо, савладавши даљину око 4-5 километара, 15. бригада 
је избила на јуришно одстојање. На знак команданта бригаде, 
батаљони се из покрета развијају за борбу и крећу у одлучан ју-
риш. Непријатељ, иако доведен у врло тежак положај, ипак пружа 
организован отпор, али не успева да задржи силовит јуриш бата-
љона 15. бригаде. У редовима непријатеља настала је општа па-

49 Архив вии , кут. 1353, рег. бр. 1/3. 



ника и метеж. Главнина непријатеља се предала, док се један део 
дао у панично бекство северно од комуникације села Мрамор, 
села Мерошина и западније, скривајући се у купе кукурузовине и 
друга скровита места. До 21 час престао је и последњи_отпор не-
пријатеља, који је претрпео потпуни пораз. У рукама 15. бригаде 
нашао се огроман ратни плен. На попришту борбе остали су то-
вари на камионима и коњској запрези, артиљеријска оруђа, спе-
цијална возила, санитетска возила, коњске запреге и коњи. 

Пратећи ток борбених дејстава у пределу села Александрово, 
политички комесар бригаде, Лазар Суботић - Мате поред осталог 
каже: „После ослобођења Лесковца 15. бригада је добила на-
ређење да хитно иде према Нишу, тј. да затвори комуникацију 
Ниш - Прокупље, куда су Немци требали да се повлаче ка 
Приштини. Иако је време било веома лоше, киша и блато, бригада 
се већ 14. ујутро, скоро цела, заједно са Штабом, налазила на ко-
сама јужно од села Александрово. Лево од нас према Прокупљу 
налазиле су се бугарске јединице, које су имале и артиљерију. 
Немачка моторизована колона издужила се на комуникацију Ниш 
- Прокупље, од Мрамора до Југ Богдановца. Са њима су водиле 
борбу јединице 24. дивизије и спречавале им кретање ка Прокуп-
љу и даље ка Косову. Бугари нису уопште отварали ватру на Нем-
це, чак ни са артиљеријом. У ствари, била је општа појава да 
бугарски официри нису уопште хтели да се боре против Немаца, 
дојучерашњих савезника. Штаб 15. бригаде водио је преговоре са 
Бугарима и тражио од њих да заједнички нападну Немце, на-
рочито да по немачкој колони дејствују са артиљеријом, али је и 
то ишло тешко, скоро никако. Одједанпут појавила се од правца 
Ниша група совјетских авиона, који су у ниском лету засули бом-
бама и митраљеском ватром колону. Бомбардовање колоне било 
је изненадно и врло прецизно. Горели су камиони и борбена 
возила Чинило се да је сва моторизована колона у пламену. На-
стала је паника међу Немцима у колони и сви су се разбежали по 
кукурузима. Командант бригаде, видећи такву ситуацију, издао је 
наређење целој бригади, која је била како смо рекли, скоро на 
окупу. Бригада се муњевито сјурила на цесту дуж целе колоне и 
затекла Немце у кукурузима, растурене и збуњене, који нису били 
спремни ни способни да пруже било какав отпор. То су урадиле 
и јединице 24. дивизије које су биле према Југ Богдановцу. Без 
жртава заробљена је читава немачка моторизована колона са пре-
ко 1.000 возила. Било је ту тенкова, борних кола, вучних топова, 



камиона пуних разне робе, новца и другог. То је, у ствари, била 
цела моторизација и комора 7. СС дивизије која је све то опљачка-
ла и покушала да вози за Немачку. Заробљено је много војника. 
Само наша бригада заробила је преко 700 војника и официра. 

Док се ово догађало, наступила је ноћ. У Штаб 15. бригаде 
дошли су командант 47. дивизије Саво Кесер и политички коме-
сар Јеша Поповић. И ту се сад ми нисмо снашли. Место да у току 
ноћи исправну моторизацију извучемо, ми то нисмо урадили, 
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него смо чекали јутро. У ствари, нисмо знали да искористимо 
немачке шофере и да помоћу њих уклонимо исправна возила, а 
наших шофера нисмо имали. У бригади од преко 2.000 људи ни-
смо имали ниједногвозача. Ујутро су наишли Бугари са њиховИм 
тенковима, односно тенковском бригадом, у којој су имали скоро 
два батаљона обучених шофера, и узели скоро сву исправну мото-
ризацију. Ту је дошло до оштрог сукоба између нас и њих. Мало 
је фалило да се употреби и оружје. Избила је жестока свађа између 
комесара бригаде и команданта тенковске бригаде. Било је прет-
њи и потезања оружја са њихове стране. Интервенисао је и Врхов-
ни штаб, претећи да ће се бугарским јединицама забранити да се 
боре у Србији. Чак је било наређено да се врате из Ниша. Интер-
венисали су Совјети и ствар је сређена". Тиме завршава своје 
виђење ове борбе политички комесар 15. бригаде. 

Губици непријатеља износили су око 700 заробљених војника 
и официра Овај податак је наведен у Војној енциклопедији: „У 
борбама код с. Александрова и с. Мерошине 15. бригада је заро-
била 700 немачких војника".50 Од тога, 1. чета 1. батаљона заробила 
је 50 немачких војника и једног мајора, који је молио за милост 
да не буде стрељан. Четврти батаљон заробио је 140 војника, међу 
њима и једног лекара Број погинулих немачких војника није 
евидентиран. Заплењена је огромна количина моторних возила 
оружја и муниције и другог ратног материјала који се није могао 
лако пребројати. Губици бригаде били су 4 погинула и 3 рањена 
борца 

Успешно изведен напад јединица 15. српске бригаде на не-
пријатељску колону у захвату комуникације Мрамор - Алексан-
дрово, уз врло мале губитке, још једном је потврдио борбену 
вредност ове ратне бригаде. И овом приликом, као и раније, борци 
и јединице испољили су храброст и пожртвовање, а руководиоци 
такође храброст и умешност у командовању јединицама 

Ноћу 14/15. октобра 1944. године и сутрадан, јединице 15. бри-
гаде вршиле су прикупл>ање немачких заробљеника и ратног пле-
на У раним јутарњим часовима дошло је до сукоба између 
јединица 15. бригаде и делова бугарске тенковске бригаде. Наиме, 
Бугари, наши „нови савезници", почели су да одвлаче оно што им 
никако не припада Да је то тачно, најбоље се види из извештаја 
бр. сл. од 15. октобра 1944. године Штаба 47. дивизије у коме, поред 
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осталог, пише: „Наше јединице 14. и 15. ов. месеца држале су 
читав плен на поменутој комуникацији. 15. X ујутро наишли су 
бугарски тенкови са левог и десног крила наших јединица и на-
силно исте одбацили од ратног плена. У овом времену дошло је 
до сукоба наших и бугарских јединица где је погинуо један наш 
и један бугарски војник. Ми смо се усмено споразумели са гене-
ралом, командантом тенковске бригаде, да ће се сав плен повући 
на одређено место и после чега ће се извршити подела према 
директиви које дођу од наших виших штабова, али да је ми сами 
извршимо са нашом комисијом. Међутим, према нашем закључку 
није поступљено". У истом извештају даље се наводи: „У вези 
овог, ми смо написали један допис Штабу бугарске моторизоване 
бригаде да се прекине са оваквим радом јер ћемо ми известити 
Штаб корпуса о неправилном поступку односно Главни штаб 
Србије, и на основу чега се мора обуставити сваки даљи рад. На 
овај наш допис још нисмо добили одговор".51 Тако су се понашали 
наши нови „савезници" из БНА. Ваља истаћи да су бугарске једи-
нице у току напада на немачке положаје наступале врло опрезно 
и споро. (Према Немцима су били врло сентиментални). Али, 
када је у питању ратни плен (артиљеријска оруђа и моторна во-
зила), ту су били врло дрски и некоректни до краја према једини-
цама 47. дивизије. Наиме, бугарско командовање није уопште 
испунило уговорене обавезе на југословенском ратишту и према 
јединицама НОВ и ПОЈ ни у једном погледу. 

Штаб 15. бригаде уопште се није снашао у погледу ко-
ришћења ратног плена. Нико се није сетио да прикупи, ангажује 
и искористи возаче - заробљене немачке војнике. Исто тако и 
Штаб 47. дивизије није био довољно сналажљив у погледу асана-
ције бојишта, иако се нашао код Штаба бригаде. Уместо да са 
возачима покрену заплењена возила, они су послати у сабирни 
центар за заробљенике. Несналажење је и овом приликом остави-
ло озбиљне последице. У својим сећањима о томе, командант 15. 
бригаде Станимир Динчић-Димче каже: „Запленили смо пут-
ничко возило марке 'крајслер' па како нисмо имали возача обра-
тио сам се команданту неке бугарске јединице да ми пошаљу 
возача на неколико дана, што је овај учинио. Након 3-4 дана, бу-
гарски возач је једне ноћи нестао са возилом, те је Штаб бригаде 
за кратко време користио ово возило. Обратио сам се бугарском 
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команданту и рекао шта се десило. Он је обећао да ће вратити 
возило. Али, од тога није било ништа". 

Наредна два дана, 15. и 16. октобра, 15. бригада је размештена 
у села Александрово и Мерошина. Ангажовала се на прикупљању 
ратних заробљеника, прикупљању и сређивању ратног плена. 
Пронађено је неколико немачких војника, сакривених у купе ку-
курузовине. Исцрпљени од глади, страха и самоће, немачки вој-
ници су се предавали без отпора. 

После рата, начелник Штаба Групе армија „Е" написао је књи-
гу о повлачењу ове армије из Грчке и описао пораз 7. СС дивизије 
„Принц Еуген". Он каже да се од главнине дивизије пробио само 
један пук, који је на челу са командантом дивизије генералом 
Куном стигао после неколико дана у Рашку. Дивизија је поново 
попуњена у Краљеву. 

По извршеној асанацији бојишта, наређењем Штаба 47. диви-
зије 15. бригада је размештена на сектору села Крајковац - Вукање 
- Девча Штаб бригаде био је у селу Дешилово. Делови бригаде 
истурени су према планини Мали Јастребац. Батаљони су свакод-
невно вршили претрес терена у циљу прикупљања разбијених 
немачких војника и њихових квислинга У овом распореду брига-
да је задржана до 30. октобра 1944. године. Пронађена су 4 немачка 
војника и 3 четника. 

Наредна три дана (31. октобра, 1. и 2. новембра 1944. године), 
бригада је распоредом у виду потковице са југа, истока и севера 
извршила блокаду планине Мали Јастребац и посела земљишне 
објекте село Крајковац, Орлово гнездо, Велика чука (к. 846), Купи-
њак (триг. 946), село Породин, село Вукања. Из овог распореда 
бригада је извршила претрес терена у захвату планине Мали Ја-
стребац. Према неким подацима, на -Л>м терену су се скривали 
немачки војници, четници и недићевци. Дводневни претрес 
скривених и сумњивих места није дао никакве резултате. 

По наређењу Штаба 47. дивизије, 15. српска бригада је 3. но-
вембра размештена на просторији селЗ Вукање - Бољевца -
Срндаље - Рилаче - Беле Стене (триг. 1257). Бригади је постав-
љено у задатак да изврши претрес планине Велики Јастребац и 
очисти од четника и Немаца. Претрес, заседе и потере нису дале 
никакве резултате. Након извршеног претреса, 15. бригада се раз-
местила јужније од гребена планине Велики Јастребац, у рејони-
ма селб Бојчинца - Југовца - Г. Трнаве - Д. Речице - В. Плане. 
Штаб бригаде био је у селу Џогаљ. На овом простору бригада је 



задржана до 6. новембра 1944. године. За то време извршено је 
сређивање јединица: попуна људством, одећом, обућом и убојном 
опремом. Извршене су неке кадровске промене у оквиру бригаде 
постављањем старешина на упражњена места. Упоредо је текао и 
интензиван политички рад са народом и омладином, а одржано 
је и неколико приредби за народ и војску. У оквиру батаљона, 
одржани су састанци партијских ћелија и актива СКОЈ-а, као и 
четне конференције. Била је то политичка припрема за јачање 
борбеног морала, како би јединице бригаде биле спремне да 
изврше наредне борбене задатке. 

Ангажовање према Крушевцу и улазак у ослобођени град 

Петог новембра 1944. године, Штаб 47. дивизије наредио је 15. 
бригади да одмах изврши покрет према Крушевцу. Штаб дивизије 
упозорио је посебно Штаб бригаде да четници Драже Михаило-
вића, на челу са мајором Драгутином Кесеровићем, настоје да 
постигну компромис са јединицама Црвене армије, како би са 
њима заједно узели учешћа у ослобађању Крушевца, те се 15. 
бригади поставља у задатак да спречи четницима Кесеровића да 
остваре ову замисао. Истог дана, Ттаб 15. бригаде одржао је саве-
товање са штабовима батаљона. На саветовању Штаб бригаде 
изложио је план за покрет и поставио конкретне задатке батаљо-
нима: почетак марша, правац кретања и крајњи циљ по завршеном 
покрету. У начелу је истакнут и задатак бригаде по доласку у 
рејон Крушевца Штаб 47. дивизије у Операцијском дневнику за 
6. новембар констатује овај покрет: „Петнаеста бригада из доса-
дашњих рејона кренула је - маршем за Крушевац".52 Али, пре 
него што је 15. бригада домаршовала испред Крушевца обавеште-
на је да су четници, под командом Драгутина Кесеровића, одби-
јени енергичним Дејством 2. пролетерске НОУ бригаде. 

С тим у вези, 15. српска бригада је у току ноћи 5/6. новембра 
1944. године извршила покрет према Крушевцу, правцем село 
Цогаљ - село Вукања - Рибарска Бања - село Гревце - В. Шиљего-
вац - село Јасика. 

За време боравка јединица 15. бригаде у селима на јужним 
падинама Великог Јастребца, организован је сусрет са јединица-

52 Архив ВИИ, кут. 1351, рег. бр. 2/1. 



ма Црвене армије. Један сусрет организовао је Штаб бригаде, а 
други Штаб 4. батаљона. Ови срдачни и дирљиви сусрети су пре-
расли у весеље са народом. У првом моменту, били смо изне-
нађени јер смо црвеноармејце замишљали у свечаним 
униформама. Међутим, они су били врло скромно одевени, али 
добро наоружани и опремљени. Из њих је избијао високи борбе-
ни морал, исто онако као и код бораца 15. српске бригаде. Испо-
љена је заједничка жеља да се истраје у борби до коначне победе 
над нацистичком Немачком. 

Пре подне 7. новембра 1944. године, 15. бригада је прикупљена 
на периферији Крушевца у селу Јасика После краткотрајне при-
преме командант бригаде извршио је смотру постројених једи-
ница. Након смотре, одржана је кратка свечаност на којој је 
политички комесар 15. бригаде сажето изложио значај велике Ок-
тобарске револуције и н>ен утицај на развој НОР-а и револуције у 
Југославији. На крају, извршена је подела партизанских „Споме-
ница - 1941" борцима и руководиоцима који су узели активно 
учешће у борби од јулских дана 1941. године. Уследиле су честит-
ке и захвалност онима који су добили ово велико признање, а 
потом кратак одмор и свечани ручак. 

Око 14 часова, 15. бригада је по наређењу Штаба 47. дивизије 
парадним кораком прошла кроз ослобођени Крушевац, који је 
ослобођен 4. новембра 1944. године. На челу бригаде кретао се 
Штаб са командантом и политичким комесаром бригаде. Затим 
ступају 1, 2, 3. и 4. батаљон и, на крају, приштапске и позадинске 
јединице. 

На свечаној трибини у центру Крушевца, код споменика ко-
совским јунацима, налазили су се представници народне власти, 
АФЖ-а, омладине и Црвене армије. На свечаној трибини налазио 
се Штаб 47. дивизије, на челу са потпуковником Савом Кесером, 
командантом, и потпуковником Јевремом - Јешом Поповићем, 
политичким комесаром дивизије. Уследила је оштра команда ко-
манданта 15. бригаде Станимира Динчића „Поздрав!" Пролазе 
прекаљени борци и руководиоци из борби на Лецу, Белом Камену 
и Гргуровцу; ослободиоци Лебана и Лесковца; учесници окршаја 
у пределу села Мрамора и Александрова То је била највећа једи-
ница НОВ која је промарширала кроз ослобођени Крушевац, чиме 
је манифестована снага и моћ наше војске. Свечану колону поз-
дравио је окупљени народ поклицима: „Живела НОВЈ", „Живео 
врховни командант НОВ и ПОЈ друг Тито", „Живела КПЈ", 



„Живели наши савезницИ СССР, Америка и Енглеска". По дефи-
леу настало је опште весеље народа и војске, које је потрајало до 
касно у ноћ. 

Око 17 часова, по наређењу Штаба 47. дивизије, бригада се 
разместила за одмор у Крушевцу и околини. Штаб бригаде се 
задржао у граду са једним батаљоном. Остала три батаљона су 
размештена у села Јасика, Гавез и Падеж. У овом распореду бри-
гада се задржала до 10. новембра 1944. године. У току три дана, 
извршена је мања попунз и сређивање јединица. Одржани су са-
станци команди чета, штабова батаљона и Штаба бригаде. 
Одржане су четне конференције, састанци партијских ћелија и 
актива СКОЈ-а Извршена је анализа дотадашњег рада и постав-
љени задаци. Предочено је борцима, руководиоцима и јединица-
ма да предстоје озбиљни задаци до коначног ослобођења земље 
од окупатора и народних издајника 



ДЕЈСТВА БРИГАДЕ У ПОМОРАВЉУ И ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ 

По доласку у рејон Крушевца, Штаб бригаде очекивао је на-
редне задатке, па је у том смислу усмерио војнополитички рад. 
Пронела се вест да ће 15. бригада бити ангажована у ослобађању 
Краљева, Чачка и даље према западу земље. Вест је обрадовала 
борце и руководиоце ове бригаде, јер је у овом периоду њихов 
борбени морал био на завидној висини, а жеља за слободом јако 
изражена. И поред тога, овај предлог није прихваћен. 

Дилема о даљој употреби и ангажовању 15. српске бригаде 
рашчишћена је депешом ГШ Србије бр. 14 од 1. новембра 1944. 
године, која изводно гласи: „Петнаесту бригаду распоредити на 
просторији Краљево - Јагодина - Ћуприја, где да се задржи до 
даљег наређења".53 С тим у вези, Штаб 47. дивизије предузео је 
одговарајуће мере, те доноси одлуку о ангажовању јединица ди-
визије аналогно идеји ГШ Србије. Петнаестој бригади поставље-
но је у задатак да 11. новембра 1944. године изврши покрет 
правцем Кавадар - Штитарци - Јагодина (данашње Светозарево). 
Неочекивано, примењена је друга варијанта. Штабу 15. бригаде 
изричито је предочено да су нови задаци који предстоје бригади 
друкчије природе од оних који су до сада извршавани (напади, 
освајање положаја непријатеља, градова и сл.), али су и они врло 
сложени и одговорни. Посебно је истакнут значај сарадње са на-
родном влашћу, ОЗН-ом и друштвено-политичким организација-
ма. Од посебног значаја биће политички рад са народом, 
омладином и војском, истакли су командант и политички комесар 
дивизије. 

После повлачења јединица нацистичке Немачке и њених кви-
слинга из јужне и источне Србије и Поморавља, остали су дубоки 
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трагови окупаторске власти. Обавештајне службе немачког Вер-
махта, Драже Михаиловића и Димитрија Љотића, оставиле су 
своје пипке у циљу да се поремети функционисање нове народне 
власти. Западна реакција тешко се мирила са стањем и чињени-
цом да је режим бивше Југославије претрпео потпун крах и да је 
изгубио углед и поверење у најширим масама народа Србије. 
Али, по оној народној „Дављеник се и за сламку хвата", дошло је 
до повезивања разбијених четничких групица, припадника окупа-
торске власти и поражених политичара. Иако без подршке 
најширих народних маса, они ће покушати да поремете рад и 
функционисање нове народне власти. Њихова парола је била: 
„Доћи ће оно старо". Хоће рећи, да ће западни савезници окрену-
ти „ћурак" и повратити монархију. Али, све је то пало у воду 
захваљујући организованој и снажној акцији КПЈ и НОВ. Овакво 
стање наметнуло је сложене и одговорне задатке јединицама 47. 
дивизије. 

С тим у вези, Штаб 15. бригаде организовао је детаљне припре-
ме са јединицама, командама и штабовима. На саветовању је ука-
зано да бригади предстоји специфичан и одговоран задатак, који 
се састоји у првом реду да заштити територије од субверзивне 
делатности, да се пружи свестрана помоћ НО одборима и 
друштвено-политичким организацијама, као и војно-територијал-
ним органима на мобилизацији људства и прикупљању матери-
јалних добара за потребе фронта Штаб бригаде је посебно 
истакао значај правилног односа бораца и руководилаца према 
народу. Имало се у виду да је бригада била састављена од људства 
из устаничког краја са територије Г. Јабланице, Пусте реке и 
Топлице. Један део територије коју треба да поседну и контро-
лишу јединице 15. бригаде за протекле три и по године био је под 
јаким утицајем четничког покрета (Кучај, Хомољске планине), 
познате као базе хајдучије. Ово је било једно од главних пола-
зишта за политички рад на терену. Не дозволити никакву самово-
љу или грубе поступке према народу, истакнуто је на саветовању. 

Сходно наређењу Штаба 47. дивизије, 15. бригада је у раним 
јутарњим часовима 11. новембра 1944. године извршила покрет из 
рејона Крушевца правцем Кавадар - Штитарци - Јагодина Штаб 
бригаде са приштапским деловима разместио се у Јагодини. Први 
батаљон смештен је у ширем рејону Рековца; Други батаљон у 
ширем рејону Свилајнца; Трећи батаљон у ширем рејону Бе-
лушића и Јагодине; Четврти батаљон у ширем рејону сел5 Бобо-



ви - Гладно - Брестово - М. Поповац. Штаб 4. батаљона био је у 
Деспотовцу. Истовремено, јединице бригаде су прошириле терен 
преко Свилајнца, закључно са Петровцем на Млави и Жагубицом 
(укључујући и део Хомољских планина). За спровођење задатака 
на чишћењу терена од четника, успостављена је чврста веза и 
сарадња с ОЗН-ом и народноослободилачким одборима. 

Истбг дана навече, културна екипа бригаде приредила је дру-
гарско вече за војску, народ и омладину. На приредби су били 
присутни представници народне власти, КПЈ на челу са Љубин-
ком Милосављевић, секретаром ОК КПЈ за Јагодину. Сутрадан је 
Љ. Милосављевић одржала састанак са старешинским саставом 
15. бригаде. На њему су старешине бригаде до детаља упознате са 
војнополитичком ситуацијом у Шумадији и Поморављу. Било је 
речи и о утицају остатака четника на народ и задацима који бри-
гади предстоје на овом терену. 

Након 2-3 дана, Штаб 15. бригаде је успоставио везу и контакт 
са управником позадинске базе Црвене армије, која се налазила у 
Свилајнцу. Командант и политички комесар бригаде посетили су 
управника базе, иначе генерала Црвене армије. Пријем је био 
врло присан и срдачан, те је успостављен пријатељски контакт, 
који је у наредном периоду одржаван. 

У знак пажње према припадницима Црвене армије, Штаб 15. 
бригаде организовао је другарско вече. Ову приредбу посетио је 
управник поменуте базе са групом официра. Културна екипа бри-
гаде извела је врло богат културно-уметнички програм, који је 
трајао до иза пола ноћи. На приредби су се сви пријатно осећали, 
а нарочито је био задовољан управник базе, који је био и мало 
изненађен лепим програмом и срдачним пријемом. 

Да би се реванширао, генерал Црвене армије оргнизовао је 
пријем и другарско вече у част припадника 15. српске бригаде, на 
којем је такође приређен врло богат и разноврстан културно-
уметнички програм. Уметници су изводили руске изворне игре 
и певали руске народне песме. Учествовале су и оперске пе-
вачице, које су извеле више оперских арија. Припадници бригаде 
били су изненађени бројем врсних уметника који су се налазили 
при совјетској армији. Све је било лепо, тако да се на другарској 
вечери остало до пред зору. Било је говора, здравица и разговора. 
Склопљено је више пријатељстава између бораца и официра НОВ 
и ПОЈ и Црвене армије. Нарочито се показао пријатан и добар 



домаћин совјетски генерал, који је све чинио да се што угодније 
осећамо. 

На овом терену бригада се задржала до 28. новембра 1944. 
године. Извршен је претрес сумњивих и забачених места Једи-
ницама бригаде пошло је за руком да 20. новембра похватају 20 
четника, а четири дана касније (24. новембра) ухваћено је још 120 
четника Прва чета 4. батаљона у рејону села Ј1аоле ухватила је и 
једног артиљеријског капетана, припадника Драже Михаиловића. 
Заплењено је неколико пиштоља аутомата пушака пушкомитра-
љеза, ручних бомби и пушчаних метака 

Почетком децембра 1944. године при Штабу 15. бригаде, који 
се налазио у Крагујевцу, одржана је мала али пригодна свечаност 
у циљу испраћаја бораца са Косова и Метохије. Поред осталих, 
испраћени су Лазар Суботић-Мате, политички комесар бригаде и 
Петар Поповић, политички комесар 4. батаљона и још неки бор-
ци. Испраћај је био колико срдачан, толико дирљив. Тешко смо се 
мирили што одлазе добри и еминентни политички руководиоци, 
храбри и прекаљени борци - комунисти. Жеље, осећања и мисли 
били су изражене и речима: „Срећан пут и довиђења у слободној 
Југославији!" 

По наређењу Штаба 47. дивизије, 15. бригада је са два батаљо-
на извршила покрет у правцу Крагујевца О томе у Операцијском 
дневнику за 2. децембар 1944. године Штаба поменуте дивизије 
стоји: „Петнаеста бригада извршила је марш у правцу Крагујевца 
и Горњег Милановца".54 Истим наређењем, регулисано је да се 
један батаљон задржи у Параћину а други у Јагодини. Штаб бри-
гаде сместио се у Крагујевцу. Први батаљон размештен је у 
ширем рејону Јагодина Лапово, Поповац; Други у ширем рејону 
села Рибаре; Трећи у ширем рејону Параћина и у захвату кому-
никације Параћин - Бољевац; а Четврти батаљон извршио је по-
крет из села Доња Сабанта и стигао у село Станови, Рамићи и 
Каменица. 

На овом терену, у овом распореду, 15. бригада се задржала све 
до краја децембра 1944. године. Организовани су претреси сум-
њивих места, оних где се претпостављало да се крију одметници. 
Штаб бригаде је 13. децембра обавештен да се група четника на 
челу са Вукашином Петковићем налази у околини Свилајнца 
Наређено је 1. батаљону да похвата поменуту четничку групу, 
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који је за то издвојио једну чету. Успех је изостао, јер су четници 
преко јатака благовремено открили покрет делова 1. батаљона и 
извукли се у непознатом правцу. 

У току јануара 1945. године, 15. бригада задржана је угдавном 
на истом терену и у истом распореду. Измена је учињена само у 
томе што се Штаб бригаде 15. јануара преместио из Крагујевца у 
Јагодину. 

Услови живота и рада јединица бригаде били су повољни. По 
батаљонима је организована војно-стручна обука и политичка на-
става. Истовремено, текао је интензиван политички рад са наро-
дом у местима где су биле смештене јединице бригаде. Такође се 
одвијао и интензиван културно-забавни рад са војском и народом. 
Одржано је неколико приредби са пригодним али садржајним 
програмом. Такав темпо рада по јединицама трајао је све до 
завршетка рата. Интензиван политички рад нове народне власти, 
Партије и политичких радника 15. бригаде допринео је да су оста-
ци поражене монархије потпуно разбијени и изгубили сваку 
подршку код народа Поморавл>а и источне Србије. 

Потере и претреси за остацима четника Драже Михаиловића 
дали су добре резултате. Обавештајни официр 1. батаљона, са оде-
љењем бораца, ликвидирао је једног четника код села Црнче, које 
се налази око 9 кш северозападно од Јагодине. Дана 24. јануара 
ухваћена су 4 немачка војника, 1 Румун и 1 руски белогардејац, 
који су се скривали код својих јатака Приликом хватања нико 
није пружио отпор. 

Посебно треба истаћи да је 4. батаљон 15. бригаде у хватању 
одметника постигао видне резултате. У Операцијском дневнику 
поменутог батаљона за 18. јануар 1945. године је забележено: „Ба-
таљон је на предлог команде места Јагодине упутио 18 бораца (за 
извршење специјалног задатка) и то: 

- у с. Јововац, да ухвате једног рањеног четника. Акција је 
успела, предат ОЗН-и, 

- у с. Мошевац, ухваћен је капетан Момир Филиповић и пре-
дат ОЗН-и, 

- у с. Виторачу ухваћена су два ратна злочинца: Милашин 
Јанковић и Миодраг Јевремовић. Предати ОЗН-и".55 

55 Архив ВИИ, кут. 1353, рег. бр. 1/3. 



Приликом претреса тереиа око села Стрмостен, које се налази 
код Ресавских рудника, код сел>ака је пронађена једна војничка 
пушка, пет пиштоља и нешто муниције. 

Овој добро организованој и успешно изведеној акцији није 
потребан коментар. Али, није сувишно рећи да је сарадња коман-
де места, ОЗН-е и наших јединица са народном влашћу била на 
завидној висини. То најбоље потврђују постигнути резултати у 
хватању одметника 

У току фебруара 1945. године, 15. бригада се задржала на 
истом терену, са мањом корекцијом распореда чета у оквиру ба-
таљона. У току изведених потера и извршених претреса терена 
ухваћено је 7 четника Заплењено је шест војничких и пет ло-
вачких пушака Заплењена је и мања количина бојевих метака, 
нешто метака за ловачку пушку и мања количина ловачког барута 

И 3. батаљон постигао је видне резултате. Поред 3 ухваћена 
четника, делови овог батаљона пронашли су скривеног Јована 
Баџана56 министра финансија у влади Драже Михаиловића. При 
хватању, министар није пружио отпор. Сви похватани, на челу са 
министром Јованом Баџаном, предати су ОЗН-и. 

Првог марта 1945. године, 15. бригада је била размештена го-
тово на истом терену, што се најбоље види из Операцијског днев-
ника 47. дивизије, који изводно гласи: „Петнаеста бригада је 
размештена: Први батаљон у с. Драгошевац, Маројевац, Коларе. 
Други батаљон у Крагујевцу. Трећи батаљон у с. Својовно, По-
точац, Рашевица Трешњевица Четврти батаљон у с. Доња Мут-
ница Извор. Штаб бригаде и приштапски делови у Ћуприји".57 

Из ових рејона и оваквим распоредом настављено је чишћење 
терена од остатака немачких квислинга Тежиште акција било је 
усмерено на источне падине планине Јухор, где је деловао 3. 
батаљон, и југозападне падине планине Кучај, од комуникације 
која води од Параћина ка Зајечару до Сењских рудника где се 
налазио 4. батаљон. 

У марту су такође остварени добри резултати. Трећа чета 4. 
батаљона приликом претреса села Шалудовац, које се налази 
источно од Параћина 12 кт , убила је два четника Ухваћен је 
четнички командант села Шалудовац, Новица Милетић и Дими-

56 У оперативном извештају пов. бр. 134 Штаба 47. дивизије од 1. марта 1945. 
године стоји Јанко Бацак. 

57 Архив ВИИ, кут. 1351, бр. рег. 2/1. 



трије Милетић, који је успео да побегне из затвора ОЗН-е у Јаго-
дини. Делови 15. бригаде запленили су 17 пушака, 1 руски 
аутомат и 740 метака. Заплењено је 20 буради соде. Очито се види 
да је унутрашњи непријатељ претрпео потпун пораз. Најшире 
народне масе Поморавља и источне Србије прихватиле су идеје 
НОР-а и револуције. На овом простору живот је текао готово као 
у миру. По свему се видело да се ближио пораз и крах нацистичке 
Немачке. 

Април 1945. године, 15. бригада је провела на истом терену и 
у истом распореду. Акције за хватање одметника су сведене на 
најмању меру. Једну од последњих акција у овом месецу извели 
су 20. априла делови 3. батаљона. Организован је претрес села 
Раковоје и Течић. На тавану једне куће откривен је један четник. 
Одбио је позив за предају и пружио отпор, али је брзом акцијом 
ликвидиран. Заплењено је 5 бицикала, 7 пушака, 2 пиштоља, 1 
двоглед, 64 метка и једна ручна бомба У овом сукобу са неприја-
тељем погинуо је командир вода 3. батаљона. Ово је била послед-
ња акција 15. српске бригаде док је још трајао Други светски рат. 

Последњи остаци одметника прешли су у дубоку илегалност, 
вешто се кријући код својих јатака Али је њихова субверзивна 
активност била још увек присутна Да је то тачно, најбоље илу-
струје извештај ГШ Србије пов. број 306 од 3. маја 1945. године 
који изводно гласи: „У срезу Деспотовачком креће се неколико 
групица. Прва група има 5 људи. Води је неки ресавски војвода, 
који даје директиве свим осталима групама у овом срезу. Од нао-
ружања имају 2 аутомата Крећу се селима: В. Поповац, Брестово, 
Медвеђа, Роанда и Грабовина срез Деспотовац. 

Друга група од 7 људи састављена је од четника и дезертера. 
Креће се у селима Пањевац, ЈТомница Липовица и Сладоја Нао-
ружани су са једним пушкомитраљезом, два аутомата и пушкама. 

Трећа група 3-^ човека креће се по селима: Сладоја Јеловац и 
Жидилија, а често прелази и у други срез. Све ове групе су пове-
зане једна са другом под командом кол>ача Вукашина 

Ноћу између 24/25. прошлог месеца бачени су неки летки у 
Свилајнац. Мисли се да су их бациле неке жене. 

У близини с. Опарића се налази Милан Вучићевић, са још 5 
људи, од којих су два дезертера 

Између 25/26. прошлог месеца између с. Бобова (срез ресавски) 
бачена је из авиона једна отпремна радио станица изгледа аме-
ричке марке. Предата је КМ Свилајнац. 



Између 25/26. прошлог месеца бамена је из авиона отпремна 
радио станица са упутствима за употребу на енглеском језику. 
Предмет је бачен у с. Бобову (срез Ресавски) и предата ОЗН-и у 
Јагодини. 

Исте ноћи бачен је из авиона падобран са кутијом радио-теле-
графске службе на територији Зајечарског среза".58 

Акције хватања последњих остатака одметника, који су обила-
то подржавани од западне реакције, у Поморављу и Шумадији 
преузела је ОЗН-а и народна милиција 

Расформирање 15. бригаде и укључивање 
у Народну милицију 

Почетком маја 1945. године Генералштаб ЈА издао је дирек-
тиву ГШ Србије да расформира 47. дивизију, јер је извршила свој 
задатак. С тим у вези, ГШ Србије наређењем стр. пов. 107 од 27. 
априла 1945. године регулише мере и поступке око расформира-
ња јединица 47. дивизије. У наређењу, поред осталог, стоји: 

„1. За I Армију упутиће 5.000 бораца, од ког броја 3.000 нао-
ружаних и 2.000 ненаоружаних. 

2. Са дивизијом покрет извршити тако да прва бригада буде у 
Крагујевцу рано ујутро 3. маја, а даље ће покрет извршити 3. маја 
навече (вероватно 15. бригада прим. аутора). 

Друга бригада 4. маја, и Трећа бригада 5. маја".59 

Други део наређења регулише смештај људства у Крагујевцу; 
исхрану, сортирање опреме и укрцавање за даљи покрет ка Бео-
граду и Земуну. Петнаестој бригади је припала улога да добар део 
бораца и руководилаца одреди и упути у Народну милицију 
Србије. 

С тим у вези, Штаб 47. дивизије, поред осталог, наредио је 15. 
бригади да издвоји 600 бораца и руководилаца, са оружјем, и да 
их упути за попуну јединица I армије. Формиран је ешалон и 
припремљен за укрцавање. За команданта ешалона одређен је 
Станимир Динчић - Димче, командант 15. бригаде, а за поли-
тичког комесара Василије Балетић - Мујо, дотадашњи политички 

58 Архив ВИИ, кут. 185, рег. бр. 19-1/3. 
59 Архив ВИИ, кут. 185, рег. бр. 11-1/1 и 11-2/2. 



комесар бригаде. После укрцавања у вагоне композиција је преко 
Београда упућена у Винковце. 

По доласку у Винковце представник Штаба I армије преузео је 
људство из 15. бригаде. Издвојене су старешине, које су поново 
враћене за Крагујевац. У сећањима о томе, Станимир Динчић -
Димче каже: „Са групом руководиоца из 15. бригаде 9. маја 1945. 
године упућен сам назад у Крагујевац. У путу смо сазнали да је 
капитулирала нацистичка Немачка Настало је опште весеље. 
Нашој радости није било краја". То и такво расположење било је 
присутно код свих људи Југославије. 

По доласку у Крагујевац, Штаб 15. бригаде у расформирању 
приступио је избору људства. Борци и руководиоци који су испо-
љили умешност и вољу за ликвидацију немачких квислинга (чет-
ника, недићеваца, љотићеваца и представника окупаторске 
власти) одређени су и распоређени у Народну милицију. Ова 
група старешина и бораца стигла је у Београд 13. маја 1945. годи-
не. Остало људство распоређено је у разне јединице ЈА. Позадин-
ске јединице, са делом убојне опреме и материјала, ушле су у 
састав Крагујевачког војног подручја. Сви послови око расформи-
рања 15. бригаде завршени су до 15. маја 1945. године. 

Укључење дела бораца и руководилаца 15. српске бригаде у 
састав Народне милиције велико је признање овој бригади за 
успехе у борби против окупатора и народних издајника и за 
успешан партијско-политички рад. Наиме, овом делу људства 
припао је одговоран задатак да чува тешко стечену слободу и 
обезбеди сигурност и миран живот људи у Новој Југославији. 



ПАРТИЈСКО-ПОЛИТИЧКИ РАД У БРИГАДИ 

Одмах након формирања 15. српске бригаде, један од нај-
важнијих задатака био је образовање партијске организације и 
организације Савеза комунистичке омладине, а у четама партиј-
ских ћелија и актива СКОЈ-а. Прво је формирана партијска орга-
низаци на челу са бригадним комитетом који је имао од 7 до 9 
чланова. Чланови бригадног комитета су били заменици поли-
тичких комесара батаљона и неки активисти из бригаде. Функци-
ју секретара бригадног партијског комитета обављао је заменик 
политичког комесара бригаде. Овај задатак имао је и своју 
тежину, јер је при формирању бригаде било релативно мало чла-
нова КПЈ. Без обзира на то, после формирања јединица (батаљона 
и чета), приступило се организовању партијских ћелија и актива 
СКОЈ-а Ћелије по четама у то време биле су бројно мале, у про-
секу 3-5 чланова, али су врло брзо ојачане пријемом у чланство 
КПЈ нових бораца, проверених у борбама и окршајима Избор 
кандидата за чланове Партије вршен је од најбољих чланова 
СКОЈ-а који су се истакли у борбама и акцијама које су изводиле 
јединице бригаде против окупатора и народних издајника Наи-
ме, бирани су за пријем у чланство КПЈ они борци и руководиоци 
који су се чврсто определили за НОР и револуцију. 

Већ у првим борбеним дејствима које су јединице бригаде 
водиле против Немаца, Бугара четника и недићеваца, истакли су 
се многи омладинци - скојевци, што је био битан предуслов за 
њихов пријем у чланство КПЈ. У том периоду, па и касније, хра-
брост и пожртвовање бораца и руководилаца највише су допри-
нели брзом повећању чланова Партије и СКОЈ-а. Упоредно са 
ћелијама, формирани су батаљонски бирои, који су руковидили 
радом партијских организација у батаљонима 



Партијски и политички рад у бригади оргаиизоваи је и вођен 
у складу са војнополитичком ситуацијом, онаквом каква је била у 
пролеће 1944. године у нас и у свету. Армије нацистичке Немачке 
у то доба су трпеле поразе на свим фронтовима, а кроз нашу земљу 
се извлачила из Грчке Група армија „Е" правцем Скопље - Ниш 
- Београд, односно Вардарско-моравском долином, и преко Косо-
ва и Метохије. Четници, недићевци, љотићевци, балисти и други 
квислинзи нашли су се у општем метежу и расулу. Марионетска 
Бугарска била је на издисају. Јединице Народноослободилачке 
војске Југославије биле су у том периоду у општој офанзиви на 
целом југословенском ратишту. Одмах након формирања, 15. бри-
гада добила је задатак да развије борбена дејства и партијско-по-
литички рад у пределу Косанице и Јабланице, и према Косову и 
Метохији. 

Озбиљност овог задатка захтевала је да се борци и целокупни 
руководећи састав бригаде темељито припреме за извршење по-
стављених задатака. Тежиште свеукупног партијског и поли-
тичког рада био је усмерен у два правца: прво, на јачање 
борбеног морала бораца и руководилаца бригаде и, друго, на 
ширење идеја НОР-а и револуције, како у јединицама бригаде, 
тако и у народу на територији куда се кретала и изводила борбена 
дејства. Посебан значај придаван је сарадњи са народном влашћу 
на терену. Није нескромно истаћи да успех није изостао готово у 
свим приликама. 

Састанци партијских ћелија у четама, комитета и бироа бата-
љонских комитета одржавани су према потреби, сходно војнопо-
литичкој ситуацији. Начелно, пре сваке важније борбене акције 
одржавани су састанци партијских ћелија, при чему је тежиште 
рада и активности било усмерено да се борбени задаци извршава-
ју одговорно и успешно. Такође, након завршетка борбених зада-
така редовно су одржавани састанци партијских ћелија са циљем 
да се на њима анализира извршење постављених задатака. Кратки 
договори у покрету и колони, чланова КПЈ и СКОЈ-а били су 
редовна појава. Закључци са ових договора давали су врло пози-
тивне резултате за извршење постављених задатака у борби. 

Није на одмет да се истакне и садржај дневних редова четних 
ћелија КПЈ. Ево, какав је био дневни ред састанка 2. чете, 1. бата-
љона, 15. српске бригаде, одржаног2. августа 1944. године: 1. Ор-
ганизационо питање; 2. Стање у батаљону и четама; 3. Питање 
дезертерства (мобилисаних); 4. Исхрана бораца; 5. План рада; и 6. 



Евентуалије.60 Дневни ред је проистекао из тешких десетоднев-
них борби које су извођене у топличко-јабланичкој операцији, у 
пределу Јабланице и Оруглице. Као што се види, дневни ред је 
био опширан (шест тачака) и врло садржајан, рпевасходно усме-
рен на подстицај за наставак борби и акција 15. српске бригаде. 
Идентични дневни редови били су и у осталим батаљонима по-
менуте бригаде. 

Бора Динчић из 3. чете 1. батаљона врло уредно је водио бе-
лежницу за свој ратни дневник у којој стоји записан, поред оста-
лих, дневни ред састанка четне ћелије за 13. март 1945. године. 
Он гласи: 1. Организациона питања СКОЈ-а; 2. Војнополитичка 
ситуација у јединици; и 3. Разно. Укратко, из ова два примера 
може се донекле стећи увид у активност партијских ћелија. 

У активности партијских ћелија и актива СКОЈ-а видно место 
заузимала је сарадња са најширим народним масама на терену, 
посебно са омладином, у циљу да се што више народа укључи у 
борби за слободу и за нову Југославију. Било је нужно да се сви 
способни људи укључе у јединице НОВ и ПОЈ. Успех није изо-
стао, јер готово ниједан скуп у селима и већим местима није 
прошао а да у редове 15. српске бригаде није ступио по који борац. 
Нека села су у томе и предњачила. У својим сећањима бригадни 
курир, Драгутин Бутуровић наводи случај једне жене која је при-
ликом проласка 15. бригаде кроз село Врапце ка Сијаринској Ба-
њи, трчећи стигла колону бригаде и сва озарена рекла: „Ја желим 
са вама у бригаду". Помало смо били изненађени видевши младу, 
лепушкасту жену, која је без много приче енергично затражила 
да буде примљена у бригаду. Рекла је да је чврсто одлучила да 
постане партизанка, да се зове Стамена Ђуровић (рођена Милић) 
и да се скоро удала 

Још више је изненадила Драгутина Бутуровића својим по-
нашањем Јелисавка-Јека Булатовић, ћерка Милосава, брве-
ничког четничког војводе, која је енергично тражила да јој се 
омогући да обуче партизанску униформу. Ова кршна жена оправ-
дала је поверење. Јека је одмах запажена као добар борац и бол-
ничарка. Показала се такође као успешан агитатор међу женама и 
омладином на територији Горње Јабланице. Примери, ових жена 

60 Податак је узет из личног дневника Радоја Милошепића, политичког коме-
сара ове чете. 



поред осталих, најбоље илуструју садржај и успех партијско-по-
литичког рада и агитационо-пропагандног деловања на терену. 

У пријатном сећању бораца и руководилаца бригаде остао је 
још један догађај. Средином јула 1944. године, око недељу дана, 
у 15. српској бригади боравила је Спасенија-Цана Бабовић, члан 
ПК КПЈ за Србију, која је тих дана стигла из Босне. Присуство-
вала је састанцима партијских ћелија скоро у свим четама и са-
станцима свих бироа у батаљонима, као и на неколико састанака 
актива СКОЈ-а. На крају је присуствовала и састанку бригадног 
комитета КПЈ. 

Цана Бабовић је веома позитивно оценила рад Партије и 
СКОЈ-а у 15. српској бригади. Није пропустила да истакне да се 
партијско-политички рад у овој бригади може равнати са радом у 
пролетерским јединицама НОВ и ПОЈ. Истакла је и битне еле-
менте за унапређење партијско-политичког рада у јединицама 
ове бригаде, као и неке слабости у погледу вођења кадровске по-
литике. Предложила је, поред осталих, командире чета Милана-
Јакова Милинића и Владу Милачића, за команданте батаљона. 
Штаб бригаде је без резерве прихватио овај предлог. Али, њихов 
ратни пут се несрећно завршио. Обојица су храбро погинула 8. 
августа 1944. године приликом напада на село Шишинце, (које се 
налази на око 13 км северозападно од Лебана), на челу својих чета, 
не дочекавши постављање на нову дужност. Поменула је и Љубу 
Шотру, партијског руководиоца 1. батаљона, али и он убрзо бива 
тешко рањен и упућен на лечење у Италију. Иако релативно крат-
ко, присуство Цане Бабовић у 15. српској бригади дало је подстрек 
свим партијско-политичким руководиоцима за агилнији рад и 
већу активност. До краја рата остала је пријатељ 15. бригаде, стал-
но се интересујући за њено држање у борби и свеукупне њене 
резултате. 

После завршетка топличко-јабланичке операције, као и 
успешно изведених неколико тешких борби и акција, у којима је 
узела учешће 15. српска бригада, стекли су се сви услови за пар-
тијску конференцију бригаде. Одлучено је да се конференција 
одржи 14. августа 1944. године. Извршена су одговарајуће припре-
ме, изабрани делегати из чета и батаљона и позвани пред-
ставници свих форума. На конференцији били су присутни 
инструктор ЦК КПЈ, Јово Мариновић, и Обрад Цицмил, који су 
их Врховног штаба НОВ и ПОЈ упућени на југ Србије. 



Дневни ред конференције био је: 
1. Извештај о раду Партије и држање партијаца у последњој 

непријатељској офанзиви; 2. Кратак осврт на КПЈ и њено руко-
вођење ослободилачком борбом наших народа (говорио је Јован 
Мариновић); 3. Проблеми и задаци Партије у војсци; 4. Питања и 
предлози. 

На конференцији је извршена детаљна анализа рада за проте-
кла два месеца и дата оцена рада партијских челија, батаљонских 
бироа и бригадног комитета, као и актива СКОЈ-а Такође је било 
речи о свеукупним тешкоћама и напорима који су пратили чла-
нове КПЈ, СКОЈ-а, борце, руководиоце и јединице 15. српске бри-
гаде. Указано је на низ подвига које су учинили припадници ове 
бригаде у борбама на руднику Леце, селима Гргуровци, Шишин-
ци и Прекопчелица. Оцењено је да је бригада постигла видне 
резултате и нанела осетне губитке непријатељу уз релативно ма-
ле губитке. У свим борбама и окршајима чланови Партије и 
СКОЈ-а показали су пример храбрости и пожртвовања 

Посебан значај на овој конференцији имали су говори Јована 
Мариновића и Обрада Цицмила Они су истакли општи успех 
досадашњих борби НОВ и ПОЈ и видну улогу КПЈ у току НОР-а 
и револуције, како у Југославији тако и на југу Србије. Скренули 
су пажњу и на перспективу развоја НОР-а и задатке који предстоје 
до коначног ослобођења земље. Рекли су шта све треба чинити на 
овом простору за даљи размах борбе који је већ захватио све дело-
ве јужне и источне Србије. Они су врло позитивно оценили рад, 
успехе и достигнућа Партије и СКОЈ-а у јединицама 15. српске 
бригаде. 

Бригадни комитет није пропустио да рел>ефно истакне слабо-
сти и пропусте, који су неминовно пратили свеукупни партијско-
политички рад. Делегати су у својим дискусијама такође дали 
велики допринос овој конференцији. На крају, постављени су 
врло конкретни задаци, који су давали подстицај у борбама једи-
ница 15. српске бригаде за ослобођење Лебана Лесковца, 
Печењевца, Дољевца Житорађе као и у тешким борбама у преде-
лу ,села Мрамор и Александрово са деловима злогласне 7. 
СС „Принц Еуген" дивизије. Несумњиво да је то била велика 
заслуга идејне и стваралачке улоге Партије и СКОЈ-а 

Посебна активност партијске организације испољила се у 
припреми целокупног састава бригаде пре одласка на територију 
Поморавља и источне Србије (западне падине Кучаја и Хомољ-



ских плаиииа). Резултат није изостао, што се види и у томе да 
није било никаквих пропуста у односима са народом и органима 
народне власти. 

Улога и активност СКОЈ-а била је од посебног значаја за 
јачање борбеног морала јединица 15. српске бригаде. Одмах након 
формирања бригаде, у свим четама формирани су активи СКОЈ-а 
Млади људи, понесени идејама НОР-а и револуције, безрезервно 
су ступали у редове НОВ и ПОЈ на југу Србије. Оваквој активно-
сти младих дао је подстицај Партијски комитет КПЈ за ЈТесковац, 
на челу са Драгим Стаменковићем. Пала је одлука да се руково-
дећи људи СКОЈ-а из ПК укључе у бригаде, а среских и општин-
ских комитета у батаљоне. Ова одлука је била врло реална и дала 
је огроман допринос јачању организација СКОЈ-а у бригадама на 
југу Србије. Ступањем 15. српске бригаде у састав 47. дивизије 
НОВ, из њених батаљона упућено је неколико омладинаца у ново-
формирану 28. и 29. бригаду и постављено на руководећа места у 
чете и батаљоне. Омладинци су били носиоци активности у свим 
борбама и акцијама јединице 15. српске бригаде. Из редова Ској-а 
вршено је омасовљење партијских ћелија КПЈ. 

Колика је и каква је била активност организација СКОЈ-ау 15. 
српској бригади најбоље се види из извештаја бригадског коми-
тета СКОЈ-а од 30. августа 1944. године, у коме се наводи да у 
бригади делује комитет СКОЈ-а, да батаљони броје 60 - 70 члано-
ва, да се врше припреме за I конгрес СКОЈ-а Србије, итд.61 

У другом извештају бригадног комитета СКОЈ-а, поред оста-
лог, констатује се да рад тече добро, да су одржане конференције 
у 1. батаљону, Пратећој чети и Минобацачкој чети, али да се са-
станци тешко одржавају због сталних борби и др.62 

Трећи извештај бригадног комитета СКОЈ-а од 17. децембра 
1944. године веома је опширан и садржи следеће:"„Одржане кон-
ференције СКОЈ-а (сем у 1. батаљону). На конференцијама се го-
ворило о утисцима са Конгреса СКОЈ-а Србије и задацима које је 
поставио друг Тито омладини Србије. Састав бригадног комите-
та: Војислав Грујић - секретар, Ђорђе Огњановић, Гојко Мандић, 
Миодраг Бранковић и Војислав Костић, (сви нови осим секрета-
ра); 

61 Архив ВИИ, ИРПЈ, 2/235. 
62 Исто, ИРПЈ, 2/327. 



- 15. децембра одржан састанак комитета и постављена орга-
низациона питања батаљона чета и руководства; 

- Задатак: одржати батаљонске конференције и упознати са 
одлукама I конгреса СКОЈ-а Србије, покренути бригадни лист, 
формирати читаоницу; 

- Такмичење од 5.-20. децембра 1944. године (предњачи 2. 
батаљон); 

- Батаљонска руководства попуњена, (нису попуњена руко-
водства приштапских јединица). Руководиоци, одани и храбри, 
али нису довољно теоретски изграђени; 

- Бригада има 21 актив са 250 чланова, (нису обухваћени њих 
око 700); 

- Агитација за останак у активној служби; 
- Културно-забавни рад. Бригада и батаљони имају културне 

екипе; 
- Код старијих људи појавила се тежња да иду кући; 
- Добра веза са омладином у Јагодини и Параћину"."3 

Из ових извештаја бригадног комитета СКОЈ-а 15. бригаде 
сагледава се активност ове значајне омладинске организације у 
јачању борбеног морала и развијању културно-забавног рада у 
јединицама бригаде, као и раду са народом и омладином на тере-
ну. 

Из ове, као из осталих бригада НОВ и ПОЈ са југа Србије, 
одређене су делегације за учешће на I конгресу УСАОС-а. Према 
сећању Војислава Грујића, из 47. дивизије на овај Конгрес 
упућено је 15 делегата Конгрес је одржан у времену од 16. до 19. 
новембра 1944. године. 

Посебна пажња је посвећена усавршавању војно-политичког 
кадра Одржавани су курсеви у трајању од 1 до 2 месеца У бе-
лежници Радоја Милошевића стоји да се 18. августа 1944. године 
јавио на војно-политички курс, који је водио Јово Мариновић. 
Седиште курса је било у селу Слишане, код Бојника У бележни-
ци Боре Динчића такође се наводи да је био на војно-политичком 
курсу од 1. јануара до 18. фебруара 1945. године. Седиште овог 
курса било је у Ћуприји, а његов руководилац Рајко Томовић. На 
овом курсу обрађене су теме из марксистичког образовања 1. Тео-
рија партије; 2. Развитак радничког покрета; 3. Развитак рад-
ничког покрета у Русији. 

63 Исто, ИРПЈ, 2/258. 



Динчић је читким рукописом у својој свесци забележио сва 
три предавања. Из њиховог садржаја јасно се види да је овај курс 
био добро организован и уредно вођен. Ови курсеви и други 
садржаји за образовање војно-политичких руководилаца знатно 
су допринели теоријском усавршавању ових полазника. Стечено 
знањеуспешно је преношено на борце и јединице, што је код њих 
развијало борбени морал. 



ЗАКЉУЧАК 

Бригада је после формирања релативно брзо нарасла. Прили-
ком оснивања 2. јуна 1944. године имала је око 350 бораца, већ 17. 
јула исте године око 1.000. У време опште непријатељске офанзи-
ве „Халали" (НаПаИ), од 10. јула до 4. августа 1944. године, бројно 
стање 15. српске бригаде је спало на око четвртину, што се види 
из извештаја Штаба бригаде од 4. августа 1944. године у којем, 
поред осталог, стоји: „... да је бројно стање бригаде сведено на око 
200 људи. Али, да је борбени морал на висини и да се не доводи 
у питање извршење борбених задатака".64 На опадање бројног ста-
ња у бригади утицали су: непријатељска офанзива „Халали", која 
је за месец дана пресекла све путеве за попуну људством, затим 
свакодневне борбе (погибије, рањавање и болест), а било је доста 
случајева дезертерства, карочито од новомобилисаних бораца, ко-
ји су у време офанзиве напуштали бригаду. Концем јула из саста-
ва бригаде издвојен је 2. косовски батаљон, па је и то утицало на 
знатно смањење бројног стања. Но, ни то није умањило њену 
борбену способност. Недостатак у попуни људством потпуно је 
отклоњен концем августа и почетком септембра 1944. године, када 
се бригада поново нашла на територији Пусте реке и Топлице, 
тако да се бројно стање попело скоро на око 2.000 људи. 

Упоредо с тим, мењао се квалитет и квантитет наоружања и 
остале војне опреме. Опремање бригаде од њеног формирања па 
надаље, вршено је углавном добро. У пролеће и лето 1944. године 
редовно је добијано оружје и војни материјал од наших савезника 
- САД и Енглеске. Петнаеста српска бригада имала је такође до-
ста оружја, одеће, обуће, логорске опреме и др. од ратног плена. 
Било је чак и вишка оружја и муниције после успешно изведених 
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борби на село Гргуровце, по ослобођењу Лебана, и после 
завршене борбе 14. октобра 1944. године код села Александрова. 
Располагано је и са довољном количином муниције, ручних бом-
би и мина за минобацаче. 

Петнаеста српска бригада, иако је постојала релативно кратко 
време (од 2. јуна 1944. до 30. априла 1945. године), водила је жесто-
ке и тешке борбе. Њен борбени пут могао би се, условно, подели-
ти у три фазе: 1) борбе на територији П Јабланице и Пусте реке и 
учешће у нерпијатељској офанзиви „Халали"; 2) борба за осло-
бођење већих насељених места (Лебане и Лесковац) и на комуни-
кацији Лесковац - Ниш и Ниш - Прокупље и 3) дејства и акције 
бригаде у Поморављу и источној Србији. 

За прву фазу њеног борбеног пута, карактеристичан је краћи 
боравак бригаде у средини (Г. Јабланица и Оруглица) која је делом 
била под утицајем четничког покрета. Наиме, четнички Горски 
штаб 110, како је већ поменуто, налазио се у Сијаринској Бањи све 
до конца маја 1944. године. Уложен је велики труд да се разо-
бличи четничка пропаганда, у чему се умногоме и успело. Од 
средине јуна до 10. јула 1944. године, 15. бригада је извела неко-
лико жестоких борби са деловима 27. бугарске пешадијске диви-
зије и са руским белогардејцима. У овим борбама непријатељ је 
претрпео осетне губитке. Из дана у дан, бригада је стицала бор-
бено искуство и афирмисала се као врло успешна ратна јединица. 
У непријатељској офанзиви „Халали" бригада је добила улогу 
резерве ГШ Србије, уз то је и осигуравала поменути Штаб. Кон-
цем јула и почетком августа, бригада је поразила Бугаре у пределу 
села Гргуровце и четнике и недићевце у селу Шишинце и Пре-
копчелица, на домаку Лебана. 

Друга фаза борбеног пута бригаде имала је посебне каракте-
ристике. За разлику од дотадашњих борби, требало је прећи на 
сложенији вид борбених дејстава: ослобођење већих насељених 
места, које су браниле јаке окупаторске снаге, Немци и Бугари. 
Непријатељ, поред утврђених положаја (бункера, фортификациј-
ских и минско-експлозивних препрека), располагао је са тенкови-
ма, минобацачима и артиљеријом и обиљем муниције. За овај вид 
борбених дејстава 15. бригада није имала довољно искустава, а уз 
то располагала је врло скромним борбеним средствима за отвара-
ње пролаза кроз фортификацијске препреке и освајање бункера и 
утврђених зграда. Ипак воља, и храброст бораца, руководилаца и 
штабова превазилазили су све тешкоће. У освајању Лебана брига-



да је успешно положила испит. Непријатељ је поражен, а 15. 
бригада је потврдила високу борбену вредност. 

До средине октобра 1944. године бригада је успешно извела 
неколико борбених акција у пределу Лесковца, на комуникацији 
Лесковац - Ниш и за коначно ослобођење Лесковца. Круна успеха 
у борби одиграла се у пределу села Александрова, на комуни-
кацији село Мрамор - Прокупље, са деловима немачке 7. СС ди-
визије „Принц Еуген". У свим овим борбама бригада се успешно 
носила са бројно далеко јачим и технички опремљенијим непри-
јатељем. 

Трећа фаза борбеног пута бригаде била је временски најдужа, 
али без неких озбиљнијих борбених акција. Тај период имао је 
извесне специфичности. У првом реду, тада је био важан поли-
тички рад и активности у народу, заштита територија Шумадије,. 
Поморавља и источне Србије од субверзивне делатности, хватање 
остатака квислинга (четника и недићеваца), мобилизација људ-
ства и прикупљање материјалних добара за потребе НОВЈ на 
фронту и помоћ у функционисању нове народне власти. И у овој 
фази спровођења војнополитичких задатака, целокупни састав 
бригаде је био на висини задатка 

Иако је било сложено и врло тешко, командовање и руко-
вођење јединицама бригаде било је врло успешно. Посебне 
тешкоће биле су у недостатку техничких средстава за везе, а та-
кође и велики међупростори у борбеним поретку између батаљо-
на. У прво време, курири, пешаци и коњаници били су основно 
средство везе. Висока идејна свест и борбени морал подстицали 
су самоиницијативу и изналажење одговарајућих решења и у нај-
тежим ситуацијама. То је била једна од карактеристика како руко-
водилаца тако и обичних бораца - партизана. Ђуро Бреберина, 
заменик команданта бригаде, који је дошао из 13. пролетерске 
НОУ бригаде, овако је оценио командовање и руковођење: „Штаб 
бригаде се састојао од искусних старешина, који су своје ратне 
године провели у пролетерским и другим јединицама НОВЈ. Овај 
елемент је потребно истаћи, као залогу успеха и успешног руко-
вођења бригадом. Поред тога, неопходно је истаћи да су коман-
данти и политички комесари батаљона били врло способни и 
храбри руководиоци, што је од посебне важности. Могу да кажем 
да ја нисам уочио ниједног старешину за време борбе да се пока-
зао кукавицом. 



Штаб је радио као хомогеиа целина. Није се догађало да је 
командант бригаде на брзину донео одлуку у припреми било које 
тактичке борбене радње. Увек смо се састајали: командант, поли-
тички комесар, заменици и начелник Штаба, а био је присутан и 
обавештајни официр. Заједно би се проучио добивени задатак, 
уколико је био из дивизије, а уколико је била наша иницијатива, 
обично смо идеју давали командант и ја као заменик. Након про-
цене свих елемената ситуације, извукли би се закључци и донела 
одлука. Потребно је истаћи да се избегавало писмено формулиса-
ње и достављање одлуке потчињеним јединицама Редовна је би-
ла пракса да се потчињени команданти и комесари самосталних 
јединица позову у Штаб бригаде, где би се усмено саопштила 
одлука и поставили конкренти задаци јединицама. Када је било 
могућности, како временске, тако и по ситуацији, вршило би се 
извиђање и задаци постављали на лицу места. 

Пракса је била, што се види и у хронологији, да су чланови 
Штаба бригаде били присутни код батољона, док је батаљон био 
на извршењу задатка Ово је био користан и врло практичан метод 
руковођења. Оваквим методом, да по један члан Штаба буде при-
сутан у потчињеној јединици, обезбеђивало се извршење задатка 
и спровођење одлуке Штаба бригаде у дело. Поред изнетог, члан 
Штаба бригаде гледао је целину задатка бригаде, а поред тога 
уколико се одступило од задатка на лицу места се интервенисало, 
или у име Штаба доносила одлука Такав случај се мени догодио 
са 4. батаљоном на положају код Лесковца Батаљон се повукао са 
положаја за око 1 км уназад, и то у приличном нереду. Немци и 
четници су застали и почели да се укопавају. Пошто се батаљон 
средио на положају, наредио сам команданту батаљона да изврши 
противнапад. По извршеном противнападу, батаљон је успео да 
поврати изгубљене положаје. Навече када сам дошао у Штаб, 
Димче рече: „Ј.... им мајку". 

У целини, Штаб 15. српске бригаде је радио по свим принци-
пима боја, планирања, материјалног обезбеђења чврсто команду-
јући и енергично спроводећи одлуке током динамике борбе. 

Ваља истаћи чињеницу да се строго водило рачуна да се бор-
бени задатак у потпуности изврши а да губици буду што мањи, 
или без њих. 

За време мог боравка око 5 месеци, бригада је, поред ситних 
окршаја са Немцима, Бугарима и четницима имапа и око 4-5 



жестоких окршаја са непријатељем, али су губици били релатив-
но мали. 

Морам истаћи да је у Штабу владало велико и искрено другар-
ство. Није се десила ниједна препирка, колико ја знам, а поред 
тога, није било никаквог групашења, већ напротив била је 
изражена пажња, дисциплина и поштовање између чланова Шта-
ба, као и поштовање према потчињеним штабовима батаљона, 
командирима самосталних јединица и читавом старешинском и 
борачком саставу. Штабови батаљона, команде чета и борци у бри-
гади били су врло задовољни и некако сигурни када би се дошло 
у јединицу. 

Такође морам истаћи да је Димче био врло популаран коман-
дант, а када би се појавио, осећао се код бораца и старешина понос 
на своје руководство. Имали су борци пуно поверења у своје ста-
решине, а ови умели да постижу победе са малим бројем губитака, 
што је нарочито значајно за ауторитет Штаба, а посебно коман-
данта јединице. 

Бригада је била морално-политички чврста и монолитна. 
Жеља да се окупатор и квислинзи поразе што пре, била је стално 
присутна код читавог борачког и старешинског састава. С обзи-
ром да је - „живела" непуну годину дана, 15. српска бригада је једна 
од најбољих бригада НОВЈ, што се показало и на крају када њен 
борачки и старешински састав одлази у Народну милицију, а по-
себно у милицију града Београда. Ја сам се осећао у 15. српској 
бригади као у мојој матичној 13. пролетерској НОУ бригади „Раде 
Кончар". Казивање Ђуре Бреберине заслужује пуну пажњу, јер је 
на убедљив начин исказао борбену вредност ове ратне јединице. 

У жестоким борбама, бригада је имала осетне губитке. Према 
непотпуним подацима - око 70 погинулих, око 90 рањених и 6 
несталих бораца и старешина. 

Избацила је из строја укупно 1.404 непријатељских војника и 
старешина, од тога: убијено 405, рањено 44, заробљено 955. 
Уништена је и заплењена знатна количина оружја, муниције, 
борбених и неборбених возила, запрежних кола и коња. Уништен 
је и 1 тенк, 2 топа, 1 мотоцикал, 5 бицикала и 4 камиона. Уз то је 
заплењено 9 пиштоља, 32 аутомата, 412 пушака, 23 пушкомитра-
љеза, 12 митраљеза, 2 топа, око 20 ручних двогледа, 1 специјално 
возило, 15 двоосовних кола, 20 товарних кухиња, 65 коња, 157.454 
метака, 250 мина за минобацаче, 400 топовских граната, око 100 
ручних бомби, 150 шаторских крила и 200 двоосовних кола (нато-



варених) одеће, обуће и хране. Разуме се да је евидентирано само 
оно о чему су сачувани поуздани подаци, али да је тога било 
знатно више. 
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СПИСАК БОРАЦА И РУКОВОДИЛАЦА 15. СРПСКЕ 
БРИГАДЕ* 

Аврамовић Стојан В. Атанасковић Деспот М. 
Аксентијевић др Живојин Атанасковић Хранислав С. 
Алексић Милета 
Алексић Радован М. Бабић Милан 
Андрејић Андрија П. Бајагић Милош-Мишо 
Андрејевић Милан Балетић Василије-Мујо 
Андрејевић Најдан Бандука Цветко М. 
Андрејевић Чедомир М. Банковић Живко М. 
Анђелић Бошко Бањац Милан 
Анђелић Вељко Башић Раде 
Анђелић Миодраг Бећаревић Драган М. 
Анђелић Миодраг У. Бешић Радивоје Ј. 
Анђелић Михајло Благојевић Драгољуб Т. 
Анђелковић Владимир Ј. Благојевић Живојин Ј. 
Анђелковић Душан Р. Благојевић Константин 
Анђелковић Милан Д. Благојевић Константин Ж. 
Анђелковић Петар С. Благојевић Љубомир К. 
Анђелковић Станко А. Благојевић Мирко 
Антић Сима Д. Благојевић Мирко Ж. 
Апостоловић Александар Благојевић Никола Ђ. 
Аризановић Чедомир 3. Благојевић Ратко Ж. 
Арсић Лазар Благојевић Станко У. 
Арсић Милоје Т. Бобичић Деса 
Арсић Петар Ј. Божиловић Димитрије С. 
Арсић Светозар С. Божовић Васо 
Атанасковић Бошко Ј. Бојић Љубо 
Атанасковић Будимир С. Бојовић Божидар Н. 

Овим списком обухваћено је око 45% бораца који су прошли кроз 15. српску 
бригаду. И поред упорног истраживања, нисмо успели да дођемо до података о 
свим борцима, од којих се више од 2.000 борило у њеним редовима. У оквиру 
истраживања, прегледали смо и документацију одговарајућих општинских 
одбора СУБНОР-а, али ни они немају потпуну евиденцију. 



Бојовић Божидарка Н. 
Бранковић Миодраг 
Брзаковић Александар - Брзак Н. 
Бранковић Исо 
Бранковић Миодраг 
Бранковић Миодраг Д. 
Бреберина Ђуро Д. 
Букилић Бранислава Т. 
Букилић Војин Р. 
Букилић Мирко Д. 
Букилић Урош М. 
Булатовић Јелисавка-Јека М. 
Булатовић Милисав 
Булатовић Новак 
Бутуровић Драгутин Љ. 

Васић Драгутин 
Величковић Борисав Ј. 
Величковић Војислав Д. 
Величковић Драгољуб П. 
Величковић Душан Ц. 
Величковић Радивоје С. 
Величковић Станоје С. 
Величковић Теодосије Д. 
Вељковић Василије 
Вељковић Миливоје С. 
Вељковић Радивоје М. 
Вељковић-Церић Борисав Ђ. 
Веселиновић Радивоје Р. 
Виденовић Владимир Р. 
Виденовић Владимир Г. 
Виденовић Светозар С. 
Влаховић Драгутин 3. 
Влаховић Момир С. 
Врбица-Савић Радојка А. 
Вујисић Бранко 
Вујић Светислав Д. 
Вујовић Јован-Мушмула 
Вујовић Мирко 
Вујошевић Мила 
Вујошевић Мирко 
Вухадиновић Вељко Ђ. 
Вукадиновић Петар А. 
Вукашиновић Божо С. 

Вукашиновић Велимир П. 
Вукашиновић Милић К. 
Вукашиновић Петар 
Вукашиновић Петар М. 
Вукашиновић Светозар Д 
Вукашиновић Стојан Ј1. 
Вукашиновић Чедомир М. 
Вукић Милутин А. 
Вукић Стојанка Е 
Вукићевић Данило - Дан>о Ж. 
Вукићевић Јелена-Јелка 
Вухићевић Обрад Ж. 
Вукобрад-Будимировић Јела 
Вуковић Загорка-Зага 
Вуковић Милица С. 
Вуковић Стефан-Туро 
Вукославовић Дикосава Г. 
Вукославовић Ново С. 
Вукотић Василије С. 
Вукотић Вељко С. 
Вукотић Војислав С. 
Вукотић Милутин 
Вукотић Стојан Ј. 
Вуксановић Божидар - Божо Ж. 
Вуксановић Владо-Столе 
Вуксановић Влајко М. 
Вуксановић Лакић Ђ. 
Вуксановић Мико 
Вуксановић Милан М. 
Вулетић Обрен-Борча 
Вулетић Радосав 
Вучетић Вучета Д 
Вучковић Војислав 
Вучковић Димитрије Ј. 
Вучковић Јован В. 
Вучковић Слободан 
Вучковић Чедомир Б. 

Гавриловић Драгутин - Гавро М. 
Гавриловић Новица М. 
Гардашевић Душан 
Гашевић Мирко М. 
Гашић Добросав П. 
Гашић Чедомир П. 



Гогић Видак Р. 
Гопић Сибин А. 
Гопић Хранислав А. 
Грујић Војислав Љ. 
Грујић Миливоје Ј. 
Грујић Цветан С. 

Дашић Вукман 
Дацић Благоје 
Дедић Живојин - Жика Р. 
Дедић Живојин Р. 
Делибашић Љубомир - Мујо Г. 
Демић Трајан С. 
Денић Александар Е 
Денић Стеван Ђ. 
Димитријевић Јефто М. 
Димитријевић Саво 
Димонић Љубомир М. 
Динић Борисав С. 
Динић Влајко Т. 
Динић Добривоје А. 
Динић Живко А. 
Динчић Станимир - Димче Д. 
Дискић Стојан В. 
Дојчиновић Светислав Љ. 
Драгановић Чедомир С. 
Драговић Љубомир М. 
Драговић Радосав 
Драшковић Ђорђе 
Драшковић Милорад Т. 
Дрекаловић Драгољуб Г. 
Дрљевић Даница 
Дурмишевић Дибран С. 
Дурмишевић Шевко Б. 
Душанић Димитрије Ј. 

Ђапић Радисав С. 
Ђенић Ђорђе Ђ. 
Ђенић Саво Г. 
Ђокић Милутин Р. 
Ђокић Стојан 
Ђокић-Антончић Милена 
Ђорђевић Боривоје К. 
Ђорђевић Владимир Н. 

Ђорђевић Владимир С. 
Ђорђевић Војин Д. 
Ђорђевић Војислав М. 
Ђорђевић Димитрије Ј. 
Ђорђевић Добривоје 
Ђорђевић Добривоје М. 
Ђорђевић Добросав П. 
Ђорђевић Драгољуб Т. 
Ђорђевић Драгомир В. 
Ђорђевић Душан 
Ђорђевић Ђорђе 3. 
Ђорђевић Живадин М. 
Ђорђевић Живадин П. 
Ђорђевић Љубо 
Ђорђевић Миливоје - Бика 
Ђорђевић Миливоје М. 
Ђорђевић Милорад Б. 
Ђорђевић Милорад С. 
Ђорђевић Милутин В. 
Ђорђевић Раде 
Ђорђевић Раде С. 
Ђорђевић Раде Ст. 
Ђорђевић Сотир Ј. 
Ђорђевић Стеван 
Ђорђевић Стеван П. 
Ђорђевић Стојанча Н. 
Ђорђевић Трајко 
Ђорић Александар М. 
Ђорић Душан М. 
Ђорић Јован М. 
Ђорић Љубисав В. 
Ђорић Саво С. 
Ђорић Санде А. 
Ђорић Сима С. 
Ђукановић Крсто Р. 
Ђукановић Миливоје 
Ђукановић Перо 
Ђукић Богић 
Ђукић Василије 
Ђукић Љубомир-Љубо 
Ђурђевац Радивоје Ћ. 
Ђурђевац Рајко П. 
Ђурковић Никола 
Ђуровић-Милић Стамена 



Ђуровић Радосав 
Ђуровић Светозар 

Жакула Младен С. 
Живковић Драгољуб Т. 
Живковић Драгутин Т. 
Живковић Радивоје Ј. 
Живковић Миодраг А. 
Живковић Трајко 
Жугић Владо 

Здравковић Душан С. 
Здравковић Миливоје С. 
Здравковић Чедомир В. 
Зекић Нађа С. 
Златановић Борисав С. 
Златановић Добросав 
Златановић Душан С. 
Златановић Настас М. 
Златановић Ратко Ђ. 
Златановић Саво А. 
Златановић Стојадин - Рајко Г. 
Златковић Миливоје П. 
Зорић Чедомир 

Иванишевић Милан П. 
Ивановић Душан 
Ивановић Михаило 
Ивановић Стојан Д. 
Ивковић Димитрије Ц. 
Ивковић Драгомир Д 
Ивовић Душан 
Игњатовић Војислав М. 
Игњатовић Добросав 
Игњатовић Добросав М. 
Игњатовић Душан М. 
Игњатовић Марјан М. 
Игњатовић Стеван 
Игњатовић Стеван М. 
Илић Благоје Н. 
Илић Божидар С. 
Илић Властимир М. 
Илић Војислав О. 
Илић Драгутин Ћ 
Илић Душан 3. 

Илић Јањо М. 
Илић Крсто С. 
Илић Мирко Д. 
Илић Светислав М. 
Илић Стојадин С. 
Илић Теодосије В. 
Илић Чедомир Т. 

Јаковл>евић Живадин - Жика глумац 
Јанаћковић Милутин А. 
Јанковић Александар 
Јанковић Александар - Ацо Н. 
Јанковић Војислав М. 
Јанковић Даница М. 
Јанковић Драган 
Јанковић Ђурђа М. 
Јанковић Миливоје Н. 
Јанковић Милисав Л. 
Јанковић Петар Н. 
Јанковић Трајан Ј. 
Јанковић Чедомир Л. 
Јањић Душан 
Јањић Милован 
Јарић Војин 
Јашаревић Живко 3. 
Јашаревић Трајко С. 
Јашовић Марко 
Јевтић Живојин А. 
Јевтић Милутин М. 
Јелачић Славко М. 
Јововић Блажо 
Јовановић Боривоје-Бора 
Јовановић Бранислав 
Јовановић Бранислав А. 
Јовановић Васо-Папањин 
Јовановић Властимир С. 
Јовановић Добривоје Т. 
Јовановић Драгољуб С. 
Јовановић Драгомир В. 
Јовановић Душан М. 
Јовановић Душан С. 
Јовановић Живојин В. 
Јовановић Илија 
Јовановић Љубомир К. 



Јовановић Милан Е 
Јовановић Милинко В. 
Јовановић Петар - Учо М. 
Јовановић Радивоје М. 
Јовановић Риста А. 
Јовановић Светислав М. 
Јовановић Сима X. 
Јовановић Станоје 
Јовановић Стојан П. 
Јовановић Цветко 
Јовановић Цветко П. 
Јованчић Радомир Б. 
Јовић Божидар Ћ. 
Јовић Владимир С. 
Јовић Добривоје П. 
Јовић Добросав Љ. 
Јовић Драгутин Ж. 
Јовић Живко С. 
Јовић Јован Ж. 
Јовић Новица С. 
Јовић Петар Ћ 
Јовић Светислав С. 
Јовић Стојан Д 
Јовић Стојан Т. 
Јовичић Ђуро С. 
Јововић Блажо П. 
Јововић Властимир С. 
Јоксимовић Коста 
Јоксимовић Милисав Ш. 
Јоксимовић Милутин Ш. 

Кадри Реуфи - Скендер 
Кастратовић Петар 
Кнежевић Добривоје 
Кнежевић Радисав 
Колар Радмила-Рада 
Коматина Милорад 
Костадиновић Владимир М. 
Костадиновић Радисав М. 
Костић Војислав 
Костић Драгомир А. 
Костић Захарије М. 
Костић Миладин Р. 
Коцић Владимир П. 

Кривокапић Војо 
Кривокапић Божидар Ј. 
Кривокапић Добривоје 
Кривокапић Драго 
Кривокапић Лазар А. 
Кривокапић Миливоје А. 
Крстић Добривоје М. 
Крстић Драгутин М. 
Крстић Душан Ч. 
Крстић Живадин С. 
Крстић Лука М. 
Крстић Милорад Ј. 
Крстић Милутин М. 
Крстић Никола С. 
Крстић Тихомир Ј. 
Крстић Трајан С. 
Крстић Трајко Г. 
Крушчић Вукман 
Кујовић Петар 
Кукољ Стево М. 
Кулић Милутин 

Лазаревић Богосав М. 
Лазаревић Трајко М. 
Лазић Станојко М. 
Лакићевић Миодраг - Милета В. 
Лакићевић Никодин Н. 
Ласић Енес-Миле 
Лаф ( Рус, непознато име) 
Лосић Војислав П. 
Лосић Миливоје П. 
Лукић Милован 
Лукић Милорад 

Љубеновић Војислав М. 

Маговчевић Радослав 
Мамутовић Младен Д. 
Мандић Гојко 
Мандић Јово С. 
Мандић Ружа Р. 
Мандић Томаш Ђ. 
Манчић Радивоје Ј. 
Манчић Светислав С. 
Манчић Хранислав М. 



Маринковић Властимир 
Маринковић Властимир Д. 
Маринковић Драгољуб 
Маринковић Живота Р. 
Маринковић Крста А. 
Маринковић Радивоје М. 
Маринковић Стојан Д. 
Марјановић Миливоје Љ. 
Марковић Анта Ј. 
Марковић Борисав С. 
Марковић Владимир В. 
Марковић Владо И. 
Марковић Вуле П. 
Марковић Драган С. 
Марковић Драгољуб Ј. 
Марковић Јордан 
Марковић Милка Н. 
Марковић Милорад П. 
Марковић Милутин-Муса И. 
Марковић Миодраг Д. 
•Марковић Никола В. 
Марковић Радомир 
Марковић Спира М. 
Марковић Пејча В. 
Марковић Светислав Т. 
Марковић Светомир 
Марковић Слободан С. 
Марковић Стојан 
Марковић Стојан Н. 
Марковић Тадија 
Марковић Тадија П. 
Марковић Трајан Р. 
Марушић Кока 
Матејић Милорад С. 
Матић Илија Ј. 
Меденица Милутин 
Меденица Михајло 
Менковић Андра Т. 
Мијушковић Новак 
Микић Никола 
Миковић Никола 
Миладиновић Новица С. 
Миладиновић Хранислав Н. 
Милановић Раде С. 
Милановић Тодор 

Милачић Владо Б. 
Милачић Данило 
Миленковић Велимир Д. 
Миленковић Владимир Љ. 
Миленковић Владимир С. 
Миленковић Живојин В. 
Миленковић Љубомир С. 
Миленковић Миодраг Ц. 
Миленковић Михајло К. 
Миленковић Радивоје М. 
Миленковић Станко М. 
Миленковић Стојан М. 
Миленковић Хранислав В. 
Миленковић Чедомир С. 
Милетић Спасоје М. 
Милинић Милан - Јаков Р. 
Милић Владимир В. 
Милић Вуксан Ј. 
Милић Светислав С. 
Миловановић Аранђел Р. 
Миловановић Видоје П. 
Миловановић Ђорђе П. 
&у[иловановић Мијо 
Миловановић Михајло 
Миловић Ђоле 
Миловић Ђорђије 
Милојковић Вера М. 
Милосављевић Живко Ђ. 
Милосављевић Петар И. 
Милосављевић Раде С. 
Милосављевић Раде 
Милосављевић Ратко Г. 
Милосављевић Тихомир С. 
Милошевић Божо М. 
Милошевић Војислав 
Милошевић Живко М. 
Милошевић Живојин Д. 
Милошевић Милош 
Милошевић Никола М. 
Милошевић Раде - Грк П. 
Милошевић Радоје Б. 
Милошевић Сибин 
Милошевић Чедомир Ж. 
Милуновић Божидар-Божо М. 
Милуновић Живојин М. 



Милутиновић Новица Д. 
Милутиновић Раде 
Миличић Станоје Љ. 
Миљковић Добросав Ј. 
Миљковић Душан 
Миљковић Ратко М. 
Мирашевић Бошко 
Мирашевић Милорад 
Мирашевић Милосав 
Мирчетић Вељко 

Митић Влајко В. 
Митић Војислав Љ. 
Митић Војислав М. 
Митић Живко В. 
Митић Живко К. 
Митић Живко Н. 
Митић Живко Р. 
Митић Живојин В. 
Митић Илија 
Митић Миливоје С. 
Митић Мирко Т. 
Митић Радивоје Н. 
Митић Стојан В. 
Митић Стојан Т. 
Митић Тихомир Т. 
Митровић Александар М. 
Митровић Борисав С. 
Митровић Василије Р. 
Митровић Добривоје У. 
Митровић Добросав В. 
Митровић Добросав М. 
Митровић Живадин С. 
Митровић Илија М. 
Митровић Коста Т. 
Митровић Љубисав М. 
Митровић Љубо С. 
Митровић Никола С. 
Митровић Петар Б. 
Митровић Ратислав Д. 
Митровић Ратомир Ж. 
Митровић Слободан В. 
Митровић Стојан Ј. 
Митровић Трајан М. 
Мићуновић Радомир В. 

Михајиловић Владимир М. 
Михајиловић Марко 
Михајиловић Марко 
Михајиловић Петроније А. 
Мицаковић Добросав С. 
Мицаковић Милорад П. 
Мицаковић Младен П. 
Мицаковић Трајко М. 
Мицић Александар Д. 
Мицић Александар Ц. 
Мицић Боривије Д. 
Мицаковић Ћорђе Н. 
Мицаковић Петар Д. 
Мишић Станоје М. 
Мишић Стојадин Ј. 
Младеновић Василије Д. 
Младеновић Владимир С. 
Младеновић Димитрије Г. 
Младеновић Живко Ђ. 
Младеновић Максим Д. 
Младеновић Никола В. 

Младеновић Светислав С. 
Младеновић Славко 
Младеновић Славко Ј. 

Недељковић Александар С. 
Недељковић Бошко Г. 
Недељковић Петар П. 
Недељковић Хранислав С. 
Недић-Шигуд Љубица Н. 
Ненезић Мирко М. 
Нешић Видан Ц. 
Нешић Тихомир 
Низић Боривоје С. 
Низић Драгутин С. 
Никић Радосав С. 
Никић-Гашић Милуша С. 
Николић Бранко Е 
Николић Вељко X. 
Николић Војин 
Николић Војислав X. 
Николић Добривоје Е 
Николић Живко А. 
Николић Миленко М. 



Николић Милош Ж. 
Николић Милутин С. 
Николић Младен М. 
Николић Новко Г. 
Николић Рајко Ј. 
Николић Сретен Д. 

Огњановић Ћорђе 
Огњановић Милета С. 
Огњановић Славко 
Одаловић Славко 
Озрен - члан Штаба бригаде 
Османовић Живојин Д. 

Павић Јован 
Павић Стојан 
Павловић Александар П. 
Павловић Божидар Ј. 
Павловић Бранислав Ђ. 
Павловић Милан М. 
Павловић Миливоје И. 
Павловић Милутин 
Павловић Миодраг Ј. 
Павловић Павле П. 
Павловић Раде Д. 
Павловић Славомир И. 
Павловић Спасо Д. 
Павловић Стојан Т. 
Павловић Тројан Т. 
Пантовић Симо Б. 
Паовић Јован 
Пауновић Милан 
Пауновић Милутин 
Пауновић Станимир 
Пауновић Станиша 
Пејчић Гаврило Т. 
Пејчић Светислав М. 
Пековић Војислав Б. 
Пековић Живојин Б. 
Перић Александар Ј. 
Перић Светислав М. 
Перишић Милосав И. 
Перишић Радисав 
Перишић Саво И. 

Перишић Саво М. 
Перовановић Драгомир П. 
Перовановић Драгутин 
Перовановић Милорад 
Перовановић Мирослав 
Перовановић Саво 
Перовић Јелена - Јела Л. 
Перовић др Мирко Ј. 
Петковић Александар Р. 
Петковић Будимир В. 
Петковић Крсто С. 
Петковић Љубомир Р. 
Петковић Марко 
Петковић Марко В. 
Петковић Никола В. 
Петковић Светислав П. 
Петковић Светозар 
Петричевић Душан Дуња 
Петровић Благоје С. 
Петровић Бранко Ч. 
Петровић Властимир В. 
Петровић Добривоје В. 
Петровић Лазар - Лазо 
Петровић Љубо В. 
Петровић Милан 
Петровић Мико 
Петровић Никола С. 
Петровић Ратко В. 
Петровић Светислав 
Пешикан Петар 
Плавшић Недељко 
Плавшић Франн - Словеиац 
Поповић Александар 
Поповић Александар - Аца 
Поповић Александар Лека 
Поповић Василије Р. 
Поповић Милка М. 
Поповић Милуша Р. 
Поповић Петар В. 
Поповић Петко Р. 
Поповић Саво 
Поповић Светозар М. 
Прашчевић Богдан 
Прашчевић Душан 



Прашчевић Ратко 
Прица Никола 

раденовић Саво 
радовић Божо 
радовић - Брко 
Радовић Драгољуб 
Радовић Милорад 
Радоичић Мијат М. 
Радојевић Владо 
Радојевић Милан М. 
Радојевић Саво 
Радојичић Витомир М. 
Радојичић Ћурђијан М. 
Радојичић Мијат 
Радојичић Младен Љ. 
Радојичић Радомир Д. 
Радојковић Божо В. 
Радојковић Драгиша 
Радојковић Миливоје Ж. 
Радоњић Драгослав Д. 
Радоњић Павле 
Радосављевић Радомир В. 
Радуловић Војо 
Радуловић Душан М. 
Радуловић Михајло С. 
Радуновић Саво 
Раимовић Андрија С. 
Ракић Радомир М. 
Ракић Стојан В. 
Ракочевић Петар 
Ракочевић Радован 
Ралић Радомир 
Рамић Ћуро М. 
Рамић Марко Н. 
Рамовић Андрија С. 
Рамовић Бошко Ј. 
Рамовић Војин Ј. 
Ранђеловић Будимир С. 
Ранђеловић Добривоје Ж. 
Ранђеловић Драгутин Ћ. 
Ранђеловић Јован Д. 
Ранђеловић Миодраг Ђ. 
Регељац Милугин 

Ристић Драгутин А. 
Ристић Душан А. 
Ристић Живојин М. 
Ристић Миливоје Н. 
Ристић Милоје Н. 
Ристић Милутин 
Ристић Светозар 
Ристић Светозар В. 
Ристовић Раде 
Ристовић Радуле 
Родић Бранко В. 
Родић - Трбовић Савка М. 

Савић Михајло Б. 
Савић Ратко Р. 
Савић Светислав Ј. 
Савић др Светозар Р. 
Самарцић Новак М. 
Сарић Божо 
Сејдић Зајим О. 
Секић Стојан Љ. 
Секуловић Добрила М. 
Секуловић Тодор М. 
Симић Владо - Швабо В. 
Симић Ћорђе П. 
Симоновић Александар 
Симоновић Драгутин 
Симоновић Душан 
Симоновић Душан Ц. 
Симоновић Сибин 3. 
Симоновић Тодосије Д. 
Славковић Тихомир Т. 
Сладоје Гојко 
Смајовић Милорад 
Спасић Владимир Љ. 
Спасић Душан С. 
Спасић Милоје В. 
Спасић Рашко Р. 
Спасић Светислав Ђ. 
Спасић Стеван В. 
Спасојевић Божидар 
Спасојевић Божидар Н. 
Спасојевић Љубисав А. 
Стајић Божидар Ј. 



Стајић Милутин Ј. 
Стојковић Добривоје М. 
Стаменковић Братимир С. 
Стаменковић Владимир К. 
Стаменковић Владимир М. 
Стаменковић Влајко М. 
Стаменковић Радован С. 
Стаменковић Светозар Т. 
Стаменковић Светомир Ј. 
Станимировић Добривоје С. 
Станимировић Радивоје М. 
Станисављевић Миливоје С. 
Станисављевић Стојан П. 
Станишић Михајло 
Станишић Михајло П. 
Станковић Богољуб С. 
Станковић Боривоје Ж. 
Станковић Видосав Ћ. 
Станковић Глигорије 
Станковић Добросав Е 
Станковић Драгољуб Н. 
Станковић Живко М. 
Станковић Живота В. 
Станковић Јован В. 
Станковић Јоксим С. 
Станковић Љубомир М. 
Станковић Љубомир Н. 
Станковић Миладин Н. 
Станковић Милан К. 
Станковић Миливоје М. 
Станковић Најдан М. 
Станковић Пејча Н. 
Станковић Петар - Љуба 
Станковић Радивоје Д. 
Станковић Саво Т. 
Станковић Сибин П. 
Станковић Светислав 
Станковић Станко Н. 
Станковић Трајко С. 
Станојевић Борисав Ј. 
Станојевић Будимир М. 
Станојевић Влада - Црнотравац 
Станојевић Војислав - Влада 
Станојевић Драгољуб 

Станојевић Крсто Д. 
Станојевић Милорад С. 
Станојевић Прокоп С. 
Станојевић Радомир А. 
Станојевић Стојан С. 
Станојевић Тодосије С. 
Станојевић Трајко 
Станојевић Трајко С. 
Станчић Јосиф Н. 
Стевановић Александар А. 
Стевановић Александар Р. 
Стевановић Александар С. 
Стевановић Благоје К. 
Стевановић Бранко Ђ. 
Стевановић Бошко Н. 
Стевановић Добросав Е 
Стевановић Јеротије 
Стевановић Крста 
Стевановић Крсто А. 
Стевановић Крсто М. 
Стевановић Максим С. 
Стевановић Марјан Т. 
Стевановић Стеван Љ. 
Стевановић Стојан С. 
Стевановић Тодор Т. 
Стевановић Трајко М. 
Стевановић Хранислав М. 
Стевић Максим С. 
Стефановић Драгољуб М. 
Стефановић Лазар - Учо 
Стојадиновић Добривоје В. 
Стојадиновић Миливоје Ч. 
Стојановић Александар С. 
Стојановић Антоније 
Стојановић Божидар Ј. 
Стојановић Боривоје С. 
Стојановић Бошко А. 
Стојановић Васо 
Стојановић Владимир С. 
Стојановић Војислав А. 
Стојановић Дика 
Стојановић Добривоје Ј. 
Стојановић Ђорђе М. 
Стојановић Младен С. 



Стојановић Нафија Ј. 
Стојановић Никола Ј. 
Стојановић Петар Ж. 
Стојановић Петар М. 
Стојановић Радисав М. 
Стојановић Стојадин 
Стојановић Стојадин С. 
Стојановић Стојан М. 
Стојановић Трајко Д. 
Стојановић Цветко П. 
Стојиљковић Борисав Ђ. 
Стојиљковић Гојко Б. 
Стојиљковић Душан В. 
Стојиљковић Илија Ц. 
Стојиљковић Миодраг В. 
Стојиљковић Светозар А. 
Стојичић Драгољуб Д. 
Стојичић Светозар Тоза Д. 
Стојковић Богомир С. 
Стојковић Боривоје С. 
Стојковић Владимир А. 
Стојковић Здравко Ј. 
Стојковић Јован С. 
Стојковић Коста Ј. 
Стојковић Љубомир А. 
Стојковић Милутин Д. 
Стојковић Никола Т. 
Стојковић Петар Ж. 
Стојковић Симонча А. 
Стојковић Стојадин С. 
Стојковић Цветко Ј. 
Стошић Александар М. 
Стошић Владимир Н. 
Стошић Живадин Ђ. 
Стошић Јанко М. 
Стошић Јордан А. 
Стошић Миливоје Д. 
Стошић Мирко Г. 
Стошић Прокопије Ж. 
Стошић Радивоје Д. 
Стошић Трајан Ж. 
Суботић ЈТазар - Мате С. 
Суботић Максим К. 
Танић Милутин С. 
Танић Ранко В. 

Тасић Вељко Ђ. 
Тасић Војислав М. 
Тасић Јаков Ц. 
Тасић Новица Ж. 
Тасић Светозар В. 
Тасић Слободан У. 
Тасић Станко С. 
Тодоровић Александар Ф. 
Тодоровић Живадин Д. 
Токовић Јагош Б. 
Томић Драган - Кићо Д. 
Томић Милутин А. 
Томовић др Рајко 
Тонић Бошко Т. 
Тонић Душан Ж. 
Топаловић Чедо 
Тошић Драгутин М. 
Тошић Љубиша Д. 
Трајковић Војислав Д. 
Трифуновић Миодраг 
Турчиновић Божана - Була 
Турчиновић Рајко Г. 

Ћаловић Миле 
Ћетковић Богољуб 
Ћиповић Деса Р. 
Ћиповић Маша Р. 
Ћиповић Радован Т. 
Ћирић Александар М. 
Ћирић Живко Г. 
Ћирић Јоксим С. 
Ћирић Никола М. 
Ћирић Чедомир Ј. 

Усаиновић Азиз С. 
Ускоковић Саво В. 
Ускоковић Саво Д. 

Фејзулахи Алил - Срећко 
Фератовић Душан И. 
Фератовић Милан 
Фератовић Миливоје К. 
Филиповић Радомир С. 
Филиповић Христивоје Ј. 
Филиповић Цветко 



Цакић Велимир Т. 
Цветановић Витомир К. 
Цветановић Трајан К. 
Цветковић Благоје Д. 
Цветковић Боривоје М. 
Цветковић Добривоје Т. 
Цвегковић Драгутин С. 
Цветковић Душан Б. 
Цветковић Душан У. 
Цветковић Миодраг Ж. 
Цветковић Петар М. 
Цветковић Светислав Д. 
Цветковић Симеон В. 
Цветковић Симон 
Цветковић Стеван 
Цветковић Стеван С. 
Цветковић Стојанча А. 
Цветковић Тихомир 
Цветковић Тихомир М. 
Цветковић Тихомир С. 
Цветковић Тодор Г. 
Цветковић-Ћорђевић Светозар 
Цекић Велимир С. 

Цекић Кристифор С. 
Цекић Миодраг 
Цекић Стојан Брка 
Цекић Трајан М. 
Ценић Живојин 
Ценић Живојин Бл. 
Цонић Славко М. 

Чејовић Стеван Н. 
Чичић Драгољуб И. 
ЧичићМихајло И. 
Чолаковић Милан Б. 

Цефаровић Милутин М. 

Шакић Драго 
Шакић Душан 
Шакић Марко М. 
Шакић Радосав П. 
Шијан Драган 
Шотра Љубо Ђ. 
Шпаравало Живојин - Жика Ђ. 
Штука Ћира 



СПИСАК ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РУКОВОДИЛАЦА 
15. СРПСКЕ НО БРИГАДЕ* 

АВРАМОВИЋ В. СТОЈАН 
БОЖОВИЋ ВАСО 
БУКИЛИЋ Д. МИРКО, рођен 1914, В. Брајина, Медвеђа, борац, 

бригадни курир, погинуо 24. јуна 1944, Ј1еце. 
ВЕЛИЧКОВИЋ Цвегана ДУШАН, рођен 1908, С. Јасеница, Добрич, 

борац 2. чете, 4. батаљона, погинуо 27. јула 1944, Лесковац. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ Радосава РАДИВОЈЕ, рођен 1915, Пејковац, Добрич, 

борац, пушкомитраљезац, погинуо 30. августа 1944, Лесковац. 
ВИДЕНОВИЋ Радивоја ВЈ1АДИМИР, рођен 1908, Г. Бријање, Бојник, 

борац, погинуо 26. јула 1944, Оруглица. 
ВЛАДА (хармоникаш) из Топлице, борац 3. че ге 4. батаљона, погинуо 

9. јула 1944, Лесковац. 
ВУЈИСИЋ БРАНКО, рођен 1926, Витомирица, Иећ, полит. комесар 1. 

чете 1. батаљона, погинуо 18/19. јуна 1944, Лебане. 
ВУКАДИНОВИЋ А. ИЕТАР, рођен 1920, Бучин Брод, борац 1. чете 4. 

батаљона, погинуо 8. октобра 1944, В. Грабовница.. 
ВУКАШИНОВИЋ Михајла ПЕТАР, рођен 1917, Боринце, Лебане, борац 

1. чете 1. батаљона, погинуо 27. августа 1944, Ћеновачки Мост 
ВУКАШИНОВИЋ ПЕТАР, десетар 3. чете, 4. батаљона, погинуо 27. јула 

1944, Липовачко Гробље. 
ГАШОВИЋ Мирка МИРКО, рођен 1921, Спонца, Медвеђа, командир 

вода у 2. чети 1. батаљона, погинуо 18/19. августа 1944, Лебане. 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Михајла ЈЕФТО, рођен 1922, Миланово, Лесковац, 

борац, погинуо октобра 1944, Лесковац. 
ДИСКИЋ Васиљка СТОЈАН, рођен 1922, Погачевце, Медвеђа, борац, 

иогинуо октобра 1944, Лесковац. 
ЂАПИЋ Сава РАДОСАВ, рођен 1922, Мркоње, Медвеђа, борац 2. чете, 

1. багаљона, погинуо 24. јуна 1944, Леце. 

Овај списак није потпун, јер за један број погинулих бораца нисмо успели 
да прикупимо податке. 



ЂОРЂЕВИЋ Јордана ДИМИТРИЈЕ, рођен 1908, Г. Бријање, Бојник, 
борац, погинуо 26. јула 1944, Оруглица. 

ЂОРЂЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ, рођен 1920, Г. Бријање, Бојник, борац, 
погинуо 11. августа 1944, Прекопчелица. 

ЂОРЂЕВИЋ М. МИЛИВОЈЕ, рођен 1922, Чекмин, Лесковац, борац, 
погинуо 12. септембра 1944, Кочане. 

ЂОРЂЕВИЋ Стојадина МИЛИВОЈЕ-БИКА, рођен 1923, Чекмин, 
Лесковац, борац 1. чете, 1. батаљона, погинуо 10. септембра 1944, 
Кочане. 

ЂУКАНОВИЋ Рада КРСТО, рођен 1924, Пропаштица, Медвеђа, 
командир бомбашког одељења 1. батаљона, погинуо 18/19. августа 
1944, Лебане. 

ЂУРЕВАЦ Петка РАЈКО, рођен 1923, М. Брајина, Медвеђа, борац, 1. 
батаљона, погинуо 24. јуна 1944, Леце. 

ЂУРОВИЋ РАДОСАВ, политички комесар 3. чете 4. батаљона, 
погинуо 18/19. августа 1944, Лебане. 

ИГЊАТОВИЋ Марјана СТЕВАН, рођен 1912, Горње Бријање, Бојник, 
борац, погинуо 27. јула 1944, Оруглица. 

ЈОВАНОВИЋ Владимира ДРАГОМИР, рођен 1924, Пороштица, Туларе, 
водни делегат 2. чете 1. батаљона, погинуо 28. августа 1944, 
Ђеновачки Мост. 

ЈОВАНОВИЋ Владимира МИЛЕНКО, борац, пушкомитраљезац, 
погинуо августа 1944, Свирце, Медвеђа. 

КАСТРАТОВИЋ ПЕ ГАР-УЧО, борац 2. мете 2. кос. батаљона, погинуо 
24. јуна 1944, Леце. 

КНЕЖЕВИЋ РАДИСАВ, борац 2. чете 4. батаљона, погинуо 18/19. 
августа 1944, Лебане. 

КОСТАДИНОВИЋ М. ВЛАДИМИР, рођен 1921, Разгојна, борац, 
погинуо 8. маја 1945, Загреб. 

КРСТИЋ Ј. ТИХОМИР, рођен 1922, Кутлеш, Лесковац, борац, погинуо 
20. септембра 1944, Кочане. 

ЛАЗАРЕВИЋ Милутина БОГОСАВ, рођен 1914, Дубово, Бојник, борац 
3. чете 1. батаљона, погинуо 11. августа 1944, Прекопчелица, 
Лебане. 

ЛАСИЋ ЕНЕС-МИЛЕ, рођен 1922, Београд, борац 3. чете 3. батаљона, 
погинуо 8. августа 1944, Шишинце, Лебане. 

МАКСИМ (Словенац из рудника Трепча), 3. батаљон, погинуо 24. јуна 
1944. Леце. 

ЛУКИЋ МИЛОВАН, рођен 1921, Реткоцер, Медвеђа, борац, погинуо 
1944. 

МАМУТОВИЋ Душана МЛАДЕН, рођен 1922, Миланово, Лесковац, 
борац, погинуо 12. септембра 1944, Лесковац. 

МАРЈАНОВИЋ Љубомира МИЛИВОЈЕ, рођен 1929, Јасеница, Добрич, 
борац 3. батаљона, погинуо 14. октобра 1944, Дебело Брдо, Мрамор. 



МИЈ1АН0ВИЋ Рада МИЈ1АН-ЈАК0В, рођен 1922, Танкосић, Урошевад, 
командир 3. чете 3. батаљона, погинуо 8. августа 1944, Шишинце, 
Лебане. 

МИЈ1АНОВИЋ ТОДОР, рођен 1920, Петровац, Лебане, борац, 
пушкомитраљезац 1. батаљона, погинуо 22. јуна 1944, Голеш, Леце. 

МИЈ1АЧИЋ Божине ВЈ1АДО, рођен 1912, Веруша, Подгорица, команд. 
1. чете, 1. батаљона, погинуо 8. августа 1944, Шишинце, Лебане. 

МИЈ1АЧИЋ ДАНИЛО, рођен 1920, Плав, борац 3. чете 4. батаљона, 
погинуо 11. августа 1944, Прекопчелица, Лебане. 

МИЛЕНКОВИЋ С. ВЈ1АДИМИР, рођен 1920, Брестовац, Лесковац, 
борац, погинуо 5. августа 1945, Преполац, Куршумлија. 

МИЛОВАНОВИЋ Радована АРАНЂЕЛ, рођен 1920, Пусто Шилово, 
Медвеђа, полит. комесар чете, погинуо 14. октобра 1944. Мрамор. 

МИЛУТИНОВИЋ РАДЕ, рођен 1923, Реткоцер, Медвеђа, борац 1. 
батаљона, погинуо 22. јуна 1944, Голеш, Леце. 

МИРЧЕТИЋ Вукана ВЕЉКО, рођен 1917, борац 1. чете 3. батаљона, 
погинуо 24. јуна 1944, Леце. 

МИТИЋ Стојана МИЈШВОЈЕ, рођен 1912, Каменица, Бојник, заменик 
командира чете, погинуо октобра 1944, Лесковац. 

МИТРОВИЋ Јање СТОЈАН, рођен 1922, Миланово, Лесковац, борац, 
погинуо октобра 1944, Лесковац. 

НИКИЋ Станка РАДОСАВ, рођен 1918, Драговољиће, Никшић, 
заменик команданта 4. батаљона, погинуо 18/19. августа 1944, 
Лебане. 

НИКОЛИЋ Горче НОВКО, рођен 1923, Бучумет, Медвеђа, борац 1. чете, 
1. батаљона, погинуо 14. октобра 1944, Мрамор. 

НИКОЛИЋ Мираша МИЛИНКО, рођен 1924, Туларе, Медвеђа, делегат 
вода 1. чете 1. батаљона, погинуо 11. августа 1944, Прекопчелица, 
Лебане. 

НИКОЛИЋ СТАНИСЈ1АВ-САЛЕ, борац, пушкомитраљезац 1. чете 2. 
батаљона, погинуо 9. јула 1944, Јованова Глава, Бели Камен. 

ПЕТКОВИЋ Савке КРСТО, рођен 1902, Бучумет, Медвеђа, борац, 
погинуо септембра 1944, Лесковац. 

ПЕТРОВИЋ Ј1АЗАР-ЛАЗО, члан Штаба бригаде, погинуо 24. јуна 1944, 
Леце. 

ПОПОВИЋ Михајла МИЈ1КА, рођена 1918, Подглавице, Спуж, полит. 
радник 4. батаљона, погинула 11. августа 1944, Прекопчелица, 
Лебане. 

ПОПОВИЋ Радована МИЈГУША рођена 1924, Раушић, Исток, борац 1. 
чете, 3. батаљона, погинула 24. јуна 1944, Леце. 

ПОПОВИЋ Радивоја ПЕТКО, рођен 1924, Криво Дрво, Медвеђа, борац 
1. чете 1. батаљона, погинуо 22. јуна 1944, Голеш, Леце. 

ПОПОВИЋ САВО, борац 1. чете 2. косовског батаљона, погинуо 9. јула 
1944, Јованова Глава, Бели Камен. 



РАДЕВИЋ-БРКО, рођен у Пећи, борац, погинуо 18/19. августа 1944. 
Лебане. 

РАДОЈЕВИЋ ВЛАДО, борац, погинуо 8. августа 1944, Шишинце, 
Лебане. 

РАДУЛОВИЋ ВОЈО, борац 1. чете 3. батаљона, погинуо 19. јуна 1944, 
Брајшорски Вис. 

РАДУЛОВИЋ Милете ДУШАН, рођен 1920, М. Брајина, Медвеђа, борац 
1. батаљона, погинуо 22. јуна 1944. Голеш, Леце. 

РАДУНОВИЋ САВО, борац, погинуо 1944. 
РАМИЋ Новице МАРКО, рођен 1928, Јасеница, Добрич, борац, погинуо 

јануара 1945, Косово. 
РАМОВИЋ Јована БОШКО, рођен у Драшковцу, Дољевац, борац 2. чете 

2. батаљона, погинуо 14. октобра 1944, Александрово. 
СИМИЋ Петка ЂОРЂЕ, рођен 1919, Оране, Бојник, командир 1. чете 1. 

батаљона, погинуо 14. октобра 1944, Мрамор. 
СПАСОЈЕВИЋ Николе БОЖИДАР, рођен 1908, Реткоцер, Медвеђа, 

борац 3. чете 4. батаљона, погинуо 4. октобра 1944, Бели Брег, 
Лесковац. 

СТАНКОВИЋ Душана РАДИВОЈЕ, рођен 1920, Житорађе, Добрич, 
командир вода, 3. чете, 3. батаљона, погинуо 20. априла 1944, 
Тешић, Светозарево. 

СТАНКОВИЋ Тасе САВО, рођен 1921, Житорађе, Добрич, борац-пекар 
приштапске чете, погинуоб. септембра 1944, Дрводеља код Лебана. 

СТАНОЈЕВИЋ Милије РАДИСАВ, рођен 1926, Лапотинце, Бојник, 
борац, погинуо 26. октобра 1944, Оруглица. 

СТАНОЈЕВИЋ Стојка ТРАЈКО, рођен 1910, Горње Бријање, Бојник, 
борац, погинуо 28. јула 1944, Оруглица. 

СТЕВАНОВИЋ Радоице АЛЕКСАНДАР, рођен 1923, Милановац, 
Лесковац, борац, погинуо 8. септембра 1944, Свирце. 

СТЕВАНОВИЋ Александра КРСТО, рођен 1907, Горње Бријање, 
Бојник, борац, погинуо 27. јула 1944, Липовачко Гробље. 

СТЕВАНОВИЋ Александра КРСТО, рођен 1907, Горње Бријање, 
Бојник, борац, погинуо 26. јула 1944, Оруглица. 

СТОЈАН, борац 1. чете 2. батаљона, погинуо 9. јула 1944, Јованова 
Глава, Бели Камен. 

ТАКОВИЋ Баја ЈАГОШ, рођен 1915, Медевце, Медвеђа, борац 1. 
батаљона, погинуо 24. јуна 1944, Леце. 

ЋИРИЋ Гаврила ЖИВКО, рођен 1910, Бадњевац, Добрич, борац, 
погинуо 3. септембра 1944, Лесковац. 

ЦЕНИЋ Благоја ЖИВОЈИН, рођен 1921, Топличко Кочане, Дољевац, 
борац 2. чете 2. батаљона, погинуо 6. октобра 1944, Стројковце, 
Лесковац. 

1ИАКИЋ ДУШАН, рођен 1909, Губавце, Медвеђа, командант 3. 
батаљона, погинуо 18/19. августа 1944, Лебане. 



СПИСАК РАЊЕНИХ БОРАЦА И РУКОВОДИЛАЦА 
15. СРПСКЕ НО БРИГАДЕ* 

БЈ1АГОЈЕВИЋ Миливоја РАДИВОЈЕ, рођен 1928, Јасеница, Добрич, 
борац 2. чете 3. батаљона, рањен 9. септембра 1944, код Лесковца. 

БОЈИЋ Николе БОЖИДАРКА, рођена 1925, Трн. Куршумлија, борац 1. 
чете 2. Косовског батаљона, рањена 24. јула 1944, Леце. 

БОРА - Бомбаш (надимак), рођен код Бојника, борац 2. чете 2. 
Косовског батаљона, рањен 7. јула 1944, Јованова Глава. 

БРАНКОВИЋ Денка МИОДРАГ, рођен 1924, Београд, борац 3. чете 3. 
батаљона, рањен 8. августа 1944, Шишинце, код Лебана. 

БУЈ1АТОВИЋ Милосава ЈЕЛИСАВКА-ЈЕКА, рођена 1924, В. Брајина, 
Медвеђа, борац 1. чете 1. батаљона, рањена 24. јуна 1944, Леце. 

ВЕЉКОВИЋ, борац 1. батаљона, рањен 7. јула 1944, Јованова Глава. 
ВУКОСЛАВОВИЋ Грубана ДИКОСАВА рођена 1921, Дубница, 

Подујево, борац приштапских јединица, рањена 8. августа 1944, 
Шишинце. 

ВУКОСЛАВОВИЋ Станише НОВО, рођен 1912, Косир, Титоград, пом. 
полит. комесара 3. батал>она, рањен 18. јула 1944, Гргуровце. 

ВУКОТИЋ Стојана ВЕЉКО, рођен 1916, Кочане, Никшић, командир 2. 
чете 1. батаљона, рањен 19. августа 1944, Лебане. 

ВУКОТИЋ Стојана ВОЈИСЈ1АВ, рођен 1927, Туларе, Медвеђа, борац 1. 
чете 1. батаљона, рањен 28. августа 1944, Ђеновачки Мост. 

ВУКСАНОВИЋ Живка БОЖИДАР-БОЖА, рођен 1923, В. Брајина, 
Медвеђа, полит. комесар 1. чете 1. батаљона, рањен 19. августа 1944, 
Лебане. 

ВУКСАНОВИЋ Милисава МИЈ1АН, рођен 1924, Туларе, Медвеђа, 
пушкомитраљезац 2. чете 1. батаљона, рањен 19. јуна 1944, 
Брајшорски Вис. 

ГАШЕВИЋ ЉУБО, рођен у селу Спонца, Медвеђа, командир вода 1. 
чете 1. батаљона, рањен септембра 1944, Кочане код Дољевца. 

Тачна евиденција рањених бораца не постоји. Подаци у овом списку 
прикупљени су од преживелих бораца и руководилаца. 



ГАШЕВИЋ МИРКО, рођен 1921, Спонце, Медвеђа, командир вода 2. 
чете 1. батаљона, рањен 11. августа 1944, Прекопчелица код 
Лебана. 

ДАЦИЋ БЛАГОЈЕ, рањен јуна 1944. 
ДРЕКАЛОВИЋ Грујице ДРАГОЉУБ, рођен 1925, Обилић, Бојник, пом. 

комесара чете у 3. батаљону, рањен 24. јуна 1944, Леце. 
ЂУКИЋ БОГИЋ, рођен у селу Витомирица, Пећ, борац, рањен августа 

1944. 
ЗЈ1АТАНОВИЋ ГИГА, рођен 1923, Сијаринска Бања, Медвеђа, борац 3. 

чете, 3. батаљона, рањен 8. јула 1944, Гигинце. 
ИВАНИШЕВИЋ Прока МИЈ1АН, рођен 1925, Обилић, Приштина, пом. 

политичког комесара 3. батаљона, рањен 29. јула 1944. Гргуровце. 
ИВОВИЋ ДУШАН, командант 4. батаљона, рањен 18. августа 1944, 

Лебане. 
ЈЕЈ1АЧИЋ Милана СЈ1АВКО, рођен 1921, Мостар, БиХ, полит. комесар 

1. чете 1. батаљона, рањен 19. августа 1944, Лебане. 
КРИВОКАПИЋ Јока ДРАГУТИН, рођен 1920, Гајтан, Медвеђа, борац 2. 

чете 1. батаљона, рањен 19. августа 1944, Леоане. 
Ј1АКИЋЕВИЋ Николе НИКОДИН, рођен 1919, Туларе, Медвеђа, 

командир чете у 1. батаљону, рањен 19. јуна 1944, Брајшорски Вис. 
МИЈУШКОВИЋ НОВАК, рођен 1922, Мала Брајина, Медвеђа, командир 

чете у 3. батаљону, рањен 19. августа 1944, Лебане. 
МИЉАНОВИЋ СТЕВАН, рођен у Пећи, борац 1. чете 2. Кос. батаљона, 

рањен 9. јула 1944, Јованова Глава. 
НИКШИЋ Стевана ДРАГОЉУБ, рођен 1919, Урошевац, полит. комесар 

3. чете, рањен 24. јуна 1944, Леце. 
НОВКОВИЋ Драгутина АЛЕКСА, рођен 1926, Сијарина, Медвеђа, 

борац 2. чете 1. батаљона, рањен 11. августа 1944, Прекопчелица. 
НОЖИЦА БРАНКО-ТОПЛИЦА, рођен у Топлици, полит. комесар 1. 

чете 1. батаљона, рањен 28. августа 1944, Ђеновачки Мост. 
ПЕЈЧИЋ М. СВЕТИСЈ1АВ, рођен 1922, Чекмин, Лесковац, водник 4. 

чете 1. батаљона, рањен 3. октобра 1944, В. Трњане. ПЕРИШИЋ Ивов МИЛИСАВ, рођен 1924, Мала Брајина, Медвеђа, борац 
2. чете 1. батаљона, рањен 19. августа 1944, Лебане. 

ПЕРОВИЋ Луке др МИРКО, рођен 1914, М. Брајина, Медвеђа, 
командант 15. српске бригаде, рањен 7. јула 1944, Јованова Глава. 

ПЕТКОВИЋ МИРКО, рођен 1920, Г. Бријање, Бојник, борац, рањен 30. 
августа 1944, Дрводеља, Лебане. 

ПОПОВИЋ Радивоја КРСТО, борац. 
ПОПОВИЋ РАДИВОЈЕ, борац 1. батаљона, рањен 19. јуна 1944, 

Брајшорски Вис. 
РАДУЛОВИЋ НИКОЈ1А, рођен 1922, Мала Брајина, Медвеђа, борац 1. 

батаљона, рањен 19. јуна 1944, Брајшорски Вис. 



СИМИЋ Веселина ВЈ1АДО-ШВАБО, рођен 1922, Медвеђа, заменик 
команданта 15. српске бригаде, рањен 7. јула 1944, Јованова Глава. 

СПАСИЋ Радована РАТКО, рођен 1927, Приштина, борац 2. чете 2. Кос. 
батаљона, рањен 22. јуна 1944, Голеш, Леце. 

СТАМЕНКОВИЋ Ставре РАДОВАН, рођен 1907, Тргочевце, Лебане, 
борац, рањен септембра 1944. 

СТАНКОВИЋ Младена АРСЕНИЈЕ, рођен 1910, Бучумет, Медвеђа, 
пушкомитраљезац 1. чете 1. батаљона, рањен 15. октобра 1944, 
Мрамор. 

СТАНКОВИЋ Милорада НАЈДАН, рођен 1922, Бучумет, Медвеђа, 
пушкомитрал>езац 1. чете 1. батаљона, рањен 28. августа 1944, 
Ђеновачки Мост. 

СТАНКОВИЋ ПЕТАР-ЉУБА, рођен у Црној Трави, заменик 
команданта 15. српске бригаде, рањен 28. јула 1944, Гргуровце. 

СТОЈАНОВИЋ Станијана МИОДРАГ, рођен 1922, Дубово, Добрич, 
борац 2. чете 1. батаљона, рањен 3. октобра 1944, Рударска Чукај. 
Лесковац. 

СТОЈИЧИЋ Драгутина СВЕТОЗАР-ТОЗА, рођен 1926, Баране, Бојник, 
пушкомитраљезац 3. чете 4. батаљона, рањен 27. јула 1944, 
Липовачко Гробље. 

ТАСИЋ Стојиљка ВЈ1АДИМИР, рођен 1923, Лескова Гора, Сурдулица, 
десетар 2. чете 3. батаљона, рањен 24. јуна 1944, Леце. 

ТРБОВИЋ-РОДИЋ Милана САВКА, рођена 1926, Партизанска 
Дрежница, Огулин, пом. полит. комес. 3. чете 4. батаљона, рањена 
18. августа 1944, Лебане. 

ЦВЕТКОВИЋ Светозара ТИХОМИР, рођен 1909, Тогачевац, Лебане, 
борац, рањен септембра 1944. 

ШОТРА Ђорђа ЉУБОМИР, рођен 1923, Козице, Столац, БиХ, заменик 
пол. комес. 1. батаљона, рањен 30. јула 1944, Пароштица. 

ШПАРАВАЛО Ђорђа ЖИВОЈИН-ЖИКО, рођен 1921, Ново Село, 
Лебане, водни делегат 2. чете 1. батаљона, рањен 19. августа 1944, 
Лебане. 



ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ПЕТНАЕСТЕ СРПСКЕ НО БРИГАДЕ 
ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ ДИВИЗИЈЕ ОД 5. АВГУСТА 1944. ГОД. 
ШТАБУ ДВАДЕСЕТ ПРВЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ О РАСПОРЕДУ 

БРИГАДЕ И НЕПРИЈАТЕЉСКИМ СНАГАМА НА 
ПРОСТОРИЈИ СЕКИРАЧА-СТУБЛА-ШИЛОВО-МЕДВЕЂА' 

ШТАБ XV БРИГАДЕ 
5Л̂ 111—44 г. 
Положај. 

ШТАБУ 21. УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ 

Кренули смо даље са бригадом око 2ћ у правцу Зуба на 
извршење задатка који нам је постављен од команданта Г1 Ш. 
Србије. У путу дознали смо од наших људи да се у Секирачи, као 
и Стубли, Шилову до Медвеђе налазе извесне четничке снаге које 
су запоселе тај положај. Исто тако дознали смо да је синоћ стигла 
једна група четника у Д.[обри] До, али не зна се одакле. То су 
групе Кесеровића, Вељка Шунића, Новице Вуковића, Саве Мило-
вановића, Пере Ивовића. 

На Чукљенику (Д. Гајтан) и ка Вртопу налазе се Недићеви 
добровољци у јачини 600-700. 

Ми сматрамо да би за извршење овог задатка била потребна 
најмање још 1 бригада, јер наша бригада је врло мала (која броји 
од 180-200 људи са комором). 

Предузели смо извиђање тога терена Послали смо три најбо-
ља друга у Стублу да донесу исцрпне податке и да нам јаве о XVII 
бриг. шта је с њом. Борба се никаква није чула од правца од ког 
треба да наиђе. 

Ми смо са бригадом код Јокановића куће, с тим што смо 1. 
батаљон избацили на Мајдан. 

Оригинал, писан руком, у архиви Војноисторијског института, под бр. 47/1, 
к. 1040. 



Остајемо на овим положајима, а ви нам јавите по истом кури-
ру шта да радимо. 

П. комесар ф- ~ с- н- ! Ком. поручник 
Чедо Топамовић Динић Станимир 

(Зборник НОР-а, Том I, књ. 9, стр. 175-176.) 

ЗАПОВЕСТ ШТАБА ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ НО ДИВИЗИЈЕ ОД 
16. АВГУСТА 1944. ГОД. ШТАБОВИМА ЈЕДАНАЕСТЕ, 

ТРИНАЕСТЕ И ПЕТНАЕСТЕ СРПСКЕ НО БРИГАДЕ ЗА 
НАПАД НА ЛЕБАНЕ* 

ШТАБ 
24 ДИВИЗИЈЕ Н.О.В.Ј. 

16. августа 1944 г. 
Оп. Бр. (7) 10 

Положај 
у часа 

ЗАПОВЕСТ 

За напад и ликвидацију непријатељског упоришта 
Лебане 

(Секција Прокупље-Лебане-Ниш и Врање, размер 1: 100.000) 

Ситуација: према најновијим подацима које смо добили не-
дићевци и Немци, четници и полиција повукли су се убрзаним 
маршем са положаја око Лебана и из Лебана у правцу Лесковца. 
Приликом њиховог покрета гонили су стоку, кола и све друго на 
шта су наишли. Сељаке су питали за најближе железничке ста-
нице. Сељаци из оближњих села припуцали су на заштитне де-
лове непријатеља који се је повлачио на шта непријатељ није 
уопште одговорио већ је продужио кретање. У току прошле ноћи 
Лебане је напустио срески начелник и претседник оштине, а у 
Лебану је остао само један мањи део Бугара. 

Оригинал, писан машином, у архиви Војноисторијског института, под бр. 
26/1. 



Бугари од иаоружања имају 2 топа и 2-3 минобацача, неколико 
тешких митраљеза 

Утврђења: град је утврђен рововима и слабим бункерима Око 
града се налазе утврђења која су израђена од ровова и од дрвета 
изграђени бункери. Јачина непријатеља у Лебану и около цени 
се на 5-600 Бугара. 

У Лесковцу се налази: С. Д. С. 150, Зотовић 150, Јастребачки 
четнички одред 100 људи и 100 белогардејаца, 250 Шиптара и два 
батаљона Бугара око 1.600 војника. 

Грделица: један батаљон V љотићевског пука од 800, Бугара 
[једна] чета, и нешто тенкова. 

Вучје: од 4-500 непријатељских војника. На Пертатском мосту 
налази се стална посада Бугара у јачини 100-120 војника 

Пруга Лесковац-Дољевац, батаљон Бугара 
О Прокупљу немамо податке. 
У Куршумлији се воде уличне борбе између наше XXI диви-

зије и бугарског батаљона више од пола града је заузето - борба 
се наставља Непријатељ је у свим гарнизонима јако деморалисан 
и не покушава никакве офанзивне операције, а нарочито је паника 
завладала после разбијања четничких банди на Копаонику и 
уништењем бугарског батаљона од стране пролетерских дивизија 

Да би потпомогли операције наше XXI дивизије око Куршум-
лије и наших Пролетерских дивизија које воде операције на 
широком фронту одлучили смо да нападнемо Лебане. За 
извршење овог задатка 

НАРЕ БУЈЕМО: 
XV бригада 
1) Западна колона, командант поручник Станимир Динчић. 
Састав: Три батаљона 2 тешка минобацача 2 лака минобацача 

и један тешки митраљез. 

Наступа правцем Прекопчелица к. 372., путем који води 
источно до Криваче и са северне стране изврши напад на град. 
Другом колоном правцем Штулац-Гегља - западно од Криваче 
спуштајући се на комуникацију Лебане-Медвеђа и поред реке 
Јабланице вршити упад у град. Уколико би имало мање групе 
непријатељи на Кривачи ова колона ће га ликвидирати. По заузи-



мању града један батаљон оставити у граду а са остала два поста-
вити се на к. 372, 405 и Плоче к. 345. 

Зона ширења: лево до комуникације ЈТебане - Бојник и десно 
до комуникације Лебане - Медвеђа. Везу одржавати лево са XI 
бригадом на линији Голи Рид - Н.[ова] Топола, а потом кота 372. 
Десно са XIII бригадом преко реке Јабланице на правцу Шарце. 

2) Северна колона XI бригада, командант Драгољуб Станко-
вић. Састав: три батаљона, 2 тешка бацача, свега три батаљона. и 
2 бацача. 

Наступа правцем једним батаљоном Бојник-Голи Рид-Дуги 
Рид, Чука (к. 372) где ће ликвидирати непријатеља, а одатле 
извршити напад на град, користећи поток који се улива у Јабла-
ницу. Другим батаљоном преко Н. Тополе избити на комуни-
кацију Лесковац-Ј^Дебане негде око Бошњака, поставл>ајући јаке 
заседе и у случају отступања непријатеља или интервенције из 
Лесковца у заседи га сачекати. Комуникацију минирати за случај 
наиласка тенкова. Са једним батаљоном затворити комуникацију 
Лесковац-Косанчић коју текође минирати. Један батаљон остави-
ти на правцу Дубова који ће у заједници са командама места зат-
ворити све правце од Житорађа и Брестовца Такође овај батаљон 
ће предузети минирање цеста са поменутих праваца Везу 
одржавати десно са XV бригадом лево нема наших снага. По зау-
зимању града бригада ће се поставити на линији Н. Топола-Лој-
зе-Петровац-Душаново са задатком да затвори правац од Лесковца. 

3) Југоисточна колона XIII бригада, командант Раде Поповић. 
Састав: три батаљона, 2 тешка бацача, 1 тешки митраљез. 

Наступа правцем: једним батаљоном Пароштица-Шарце где 
ће ликвидирати непријатеља уколико се налази, а одатле бацачем 
тући град а са пешадијом очистити терен између Шуманске Реке 
и Јабланице. Другим батаљоном извршити напад на град ликви-
дирајући сва упоришта са десне стране реке Јабланице. Једним 
батаљоном извршити напад најлакшим правцем на мост Пертат-
ски, ликвидацију моста треба да помогне и батаљон XI бригаде из 
Бошњака По заузимању моста срушити га Команда места из Бар-
ја треба да затвори комуникацију Лесковац-Мирошевце и да је у 
току ноћи минира По заузимању Лебана бригада ће се поставити 
на положаје Војловце - Славујевци - Мирошевце са задатком зат-
варања правца од Лесковца и Вучја 



4) Дивизиска артиљерија, командант Милорад Живковић. Са-
став: 1 топ 47/мм и 2 немачка минобацача 81/мм. Поставиће се на 
раскрсници путева јужно од к. 372 одакле ће потпомагати напад 
XI и XV бригаде. 

Све бригаде у току сутрашњег дана извршиће подилажење 
непријатељским положајима што ближе може. Такође у току су-
трашњег дана узети елементе за минобацаче и поставити их на 
положаје како би се што успешније у току ноћи дејствовало. Упо-
требити све минобацаче лаке, тешке и „Џон Буле". Не треба доз-
волити да борци својим грудима заузимају утврђења већ за то 
користити тешка оруђа којих имамо довољан број и треба их иско-
ристити. Обзиром да наше јединице нису заузимале до сада гра-
дове то борцима пред саму акцију дати кратко упутство. Борци 
треба да користе противтенковнске бомбе јер имају врло јаку ра-
зорну моћ. Ми град можемо заузети само ако се штабови буду 
заузели да се задатак што боље изврши. Дивизијско превијалиште 
налазиће се у Свињарици где слати рањенике. Штаб дивизије 
налазиће се такође у Свињарици, где слати извештаје и заробље-
нике. Везу јединице апсолутно морају одржавати. Вође миноба-
цачких одељења строго ће водити рачуна да не би тукли 
сопствене јединице. Знак докле су јединице допрле обележаваће 
се ракетама избаченим у правцу Прекопчелице,. у колико немају 
све јединице ракете обележавати паљењем ватри. Знак да су наше 
јединице продрле у град: избацити две црвене и једну белу ракету 
право у вис. Везу са нама одржавати сваки сат. 

У колико се заузме град, XV бригада предузеће евакуацију 
плена у правцу Свињарице а одатле за Слишане, такође XV бри-
гада успоставиће ред у самом граду. У случају да у току ноћи не 
би заузели град а да непријатељ још увек даје жилав отпор, једи-
нице ће се повући на своје полазне положаје. 

СМРТ ФАШИЗМУ - СЛОБОДА НАРОДУ! 

Политком, Начелник Командант, п. пуковник 
Србољуб Јосиповић Воја Ристић Ратко Софијанић 

П. С. Почетак напада биће тачно 17/18 августа у 21 час, до кога 
времена јединице морају извршити све припреме и отпочети са 
нападом. 



У случају задоцњавања узећемо на најстрожију одговорност 
штабове. У току сутрашњег дана извршити попуну муницојом 
која се код нас налази. 

Борбени знаци: Коча - Пеко. 

(Зборник НОР-а, Том1, књ. 9, стр. 332-336.) 

ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ НО ДИВИЗИЈЕ ОД 
19. АВГУСТА 1944. ГОД. ГЛАВНОМ ШТАБУ НОВ И ПО 

СРБИЈЕ О НАПАДУ НА ЛЕБАНЕ1 

ПГГАБ 24. ДИВИЗИЈЕ НОВЈ 
19-УШ-1944г.Сл.Бр. 

у 20,30 ћ 
Положај.-

ГЛАВНОМ ШТАБУ НОВ. И ПО. ЗА СРБИЈУ 
(за Оперативно одељење) 

18 ов. м-ца у 21ћ извршили смо напад на Лебане. У Лебану се 
налазио непријатељ у јачини од 500 војника Бугара и полицајаца 
120. У току ноћи успеле су наше јединице да заузму сва спољна 
упоришта и скоро читав град осим неколико утврђених тачака. 
Борба се продужила и у току дана све до 11* када је непријатељ 
успео да од Лесковца продре са тенковима, те смо се морали 
повући на прве положаје око града. 

За читаво време борбе наше су се јединице одлично држале, 
а нарочито XV бригада, која је успјела да заузме сва спољна 
утврђења и да ликвидира непријатељску артиљерију са 2 хаубице 
105 м. м. које су још у почетку напада биле ућуткане нашом ми-
нобацачком и топовском ватром. 

Непријатељска утврђења су била врло јака, направљена спољ-
на од ровова и бункера од земље и дрвета. Поред овога биле су 
израђене саобраћајнице које су везивале међусобно ровове и бун-
кере. Унутрашња утврђења град израђена под земљом осам бун-
кера од камена и цигле. Главно утврђење у граду им је било око 
цркве где им се налази складиште ратног материјала. 

1 
Оригинал, писан руком, у архиви ВојноисториЈског института под бр. 5/5, 

к. 181. 



Све бункере у граду сем овога код цркве успеле су наше једи-
нице да ликвидирају. Главна спољна утврђења су била на безиме-
ној коси која се налази северозападно од Лебана, а која се протеже 
од Лебана до последњег слова А Кривача Ова су утврђења била 
ограђена са два реда жице. 

Све је ове препреке савладао I батаљон XV бригаде који носи 
највеће заслуге за овај велики успех 

Око данас непријатељ са правца Бошњака кренуо јепрема 
Лебануу три правцх једном колоном преко к 432. другом кол. у 
правцу Нове Тополе и трећом колоном са 6 тенкова и нешто 
пешадије комуникацијом и-продро у град Остале две колоне су 
задржане. 

За све време борбе непријатељ је давао жилав отпор. Све до 
пред ноћ непријатељ се је извлачио у групама у правцу Бошњака 
у пратњи тенкова. 

Наши губици: 12 мртвих (9 из XV бриг. и 3 из XI) из XVIII 
нисмо добили још извештај. Рањених 8 (сви из XV). 

Непријатељски губици: 40 мртвих и много више рањених. 
Заробљених 25 војника и један официр. Има још код XIII - не 
знамо колико. 

Заплењено: 2 хаубице 105 м. м., 300 граната за хаубице; 12 
митраљеза и пушкомитраљеза; метака бугарских преко 40.000 и 
много друге ратне спреме - о којој ћемо накнадно јавити. 

У току ноћи продужићемо напад на град. 
Због операције које водимо а у којима учествује и XIII бригада 

то вас молимо ако може да је не шаљемо за прихват болнице XXII 
дивизије - јавите нам радиограмом. 

Молимо вас да упутите један батаљон XVII бригаде на сектор 
Дубово-Коњарник, који ће у заједници са једним батаљоном XI 
бригаде затварати правац од Житорађе и Брестовца, до повратка 
XI бригаде. 

По ликвидацији Лебана настојаћемо да ликвидирамо непри-
јатеља и у Бошњацима (120 белогардејаца). 

Ми смо вас редовно обавештавали о нашем раду и о ситуацији, 
али ваш радио-телеграфиста није хтео примати наше депеше, и 
ако смо тражили хитност. Те вас молимо да му скренете пажњу 
да убудуће хитне депеше прима Наредите му да ујутру у 8ћ прими 
депеше које ћемо вам послати. 



Предлажемо да се преко „ Слободне Југославије" похвали XV 
бригада а нарочито I батаљон на челу са командантом Душаном 
Ћаловићем и политичким комес. Петром Јовановићем, који су се 
херојски држали, за читаво време и умешно руководили својим 
батаљоном. 

Заробљенике ћемо вам послати у току сутрашњег дана. 
Оперативни део нашег штаба налази се на Текији код џамије 

к. 506. Остали у Слишану. 
Опширан извештај послаћемо накнадно. 

СМРТ ФАШИЗМУ - СЛОБОДА НАРОДУ! 

Начелник, мајор Командант, п.пуковник 
Воја Ј. Ристић Ратко Софијанић 

(Зборник НОР-а, Том I, књ. 9, стр. 386, 389) 

ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМЕ НО ДИВИЗИЈЕ ОД 
25. ОКТОБРА 1944. ГОД. ШТАБУ ТРИНАЕСТОГ КОРПУСА 

НОВЈ О РАЗБИЈАЊУ НЕМАЧКЕ КОЛОНЕ ИЗМЕЂУ 
МРАМОРА И ЈУГБОГДАНОВЦА1 

ШТАБ 
47 ДИВИЗИЈЕ НОВЈ 

Бр. служб. 
15. X 44. у 16,30 

ШТАБУ XIII КОРПУСА НОВЈ 

Положај 

1.) 14. X после подне наишла је совјетска авијација, која је 
напала немачку моторизовану колону од Мрамора до Југбогда-
новца и исту доста потукла и код ње направила велику панику. 
Наша XV и XXVIII бригада изавршиле су енергичан напад на 
исту колону, Александрово закључно и Југбогдановац искључно, 
које су заплениле сва моторна возила која су се налазила од Алек-

1 
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ВоЈноисториЈСког 

института под бр. 23/1, к. 182. 



сандрова до Југбогдановца. На нашем десном крилу налазила се 
једна јединица моторизоване бугарске бригаде, која се пробила 
на обали (левој) реке Мораве и напала непријатеља од Мрамора. 
Такође бугарска моторизована јединица која се налазила на 
нашем левом крилу напала је непријател>а код Југбогдановца и 
Нове Божурње. После једночасовне борбе непријатељ је на овој 
комуникацији напустио око хиљаду моторних возила са ратним 
материјалом и један део побегао је према Прокупљу, један преко 
Мораве, а један према северозападу. Наше јединице ноћу 14 и 15 
ов. месеца држале су читави плен на поменутој комуникацији. 15. 
X ујутру наишли су бугарски тенкови са левог и десног крила 
наших јединица и насилно исте одбацили од ратног плена. У 
овом времену дошло је до сукоба између наших и бугарских једи-
ница где је погинуо један наш и један бугарски војник. Ми смо 
се усмено споразумели са генералом, командантом бугарске тен-
ковске бригаде, да ће се сав плен повући на одређено место и 
после чега ће се извршити подела према директивама које дођу 
од наших виших штабова, или је ми сами извршимо са нашом 
комисијом. Бугарски официри, као и војници узимају сва моторна 
возила, сврставају у своје јединице а не истерују на одређено 
место, како је то закључено. У вези овога ми смо написали један 
допис Штабу бугарске моторизоване бригаде, да се прекине са 
овим радом јер ћемо ми известити наш Штаб корпуса о неправил-
ном поступку, одн. Главни штаб Србије, и на основу чега мора се 
обуставити сваки даљњи рад. На овај наш допис још нисмо доби-
ли одговора. 

2.) На основу горе наведеног ви би требали издати једно на-
ређење бугарским јединицама у вези поделе ратног плена и да 
они по истом поступе, јер ако не поступе, ствара се неправилна и 
лоша сарадња између наших и бугарских јединица. 

3.) Ми нашу XV и XXVIII бригаду прикупили смо на просто-
рији Балајнац-Брест и Мерошина. Испитујемо прелаз преко Мо-
раве, како би напали непријатеља који се повукао из Ниша и 
Александрова у село Лалинце. Бугарске јединице налазе се на 
западној обали Мораве код Мрамора, које су имале данас сукоб са 
непријатељем и исте настоје да пређу Мораву код Мрамора. Један 
део бугарских снага оријентисан је од Југбогдановца према Про-
купљу и затварају тај правац, одн. надиру према Прокупљу у циљу 



уништења непријатељских снага, које су се повукле према Про-
купљу. 

4.) Непријатељ, који је у паничном бекству напустио камионе 
од Бреста и Мерошине и побегао на северозапад, изгледа да је 
добио слаб отпор од јединица XXIV дивизије, као и јединица II 
пролетерске дивизије. Мишљења сам да би требало наредити 
истим, одн. обавестити Главни штаб да подузму детаљно 
чишћење и енергичан напад на истог непријатеља. Још се доста 
налази моторних возила која су онеспособљена, али захтевају ла-
ку поправку. У једном разговору са бугарским генералом, како 
они кажу: да ће оставити нама сва моторна возила, а да ће себи 
узети само 50 до 60 возила, иако то до сада нема изгледа, јер према 
мом мишљењу поступају много демагошки. Али у вези свега по-
требно је да дође што више наших шофера, како би могли прими-
ти моторна возила и са њима кренути у одређеном правцу. Ми у 
нашим јединицама нисмо имали шофера који би могли да терају 
моторна возила и баш у вези тога бугарски војници узели су све 
у своје руке, као и одобрењем својих виших старешина. 

5.) Наше јединице заплениле су известан број пушака, ауто-
матског оружја и остале ратне спреме, за које ћемо вас накнадно 
известити, јер још нисмо прикупили тачне податке. 

6.) Ја се налазим у с. Балајнац и чекам од вас даље наређење, 
са мном се налази и мој заменик. Остали чланови Штаба и XXIX 
бригада још се налазе у Лесковцу. 

СМРТ ФАШИЗМУ - СЛОБОДА НАРОДУ! 

Командант, мајор, 
Саво Кесар 

П. С. Овај извештај достављамо вам у два примерка, јер не 
знамо где се налазите. Један шаљемо у правцу Дољевац-Пуковац-
Лесковац, а други правцем Дољевац-Ниш. 

(Зборник НОР-а, Том1, књ. 13, стр. 429-433) 



ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМЕ НО ДИВИЗИЈЕ ОД 
5. ОКТОБРА 1944. ГОД. ШТАБУ ТРИНАЕСТОГ КОРПУСА 

НОВЈ 0 БОРБАМА ЈУЖНО ОД ЛЕСКОВЦА1 

ШТАБ 
47 ДИВИЗИЈЕ Н.О.В.Ј. 

Бр. 31 
5. октобра. 1944. 

ШТАБУ XIII КОРПУСА 

1. Непријатељ - Немци и Недићеви добровољци у јачини око 
1000 војника са неколико тенкова 3 ов. месеца кренули су из Ле-
сковца према Грделици. Наша XV бригада која је држала те по-
ложаје била је присиљена после дводневне борбе да се повуче на 
линију положаја В. Копашница, Зољево и Шајиновац. 4 ов. месеца 
непријатељски предњи делови стигли су до Белог Брега. Непри-
јатељске намере: изгледа да се хоће да пробије према Белом Пољу 
у циљу извлачења његовог гарнизона који је тамо опкољен. Бу-
гарске и XXII дивизије јединице дале су отпор између Власотин-
ца и Лесковца код Гложана и Прилепца, т.ј. повратили су његово 
лево крило. У овој борби наши губици су 5 мртвих и 20 рањених. 
Непријатељски губици су нам непознати, али по изјави бораца 
непријатељ је претрпео губитке док се је пробио до садашње 
линије. 

2. Ми ћемо вечерас у 18 часова предузети напад на Бели Брег 
[и] Грабовницу и демонстративно дејствовати на Лесковац. Наша 
XV бригада вршећи напад на Бели Брег и Грабовицу а XIII и XXIX 
вршиће притисак на Лесковац. Зато је потребно да јединице XXII 
дивизије и бугарске врше напад са десне стране Мораве. 

3. О резултату борбе као и развоју ситуације известићемо вас. 

Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисторијског 
института, под рег. бр. 13/1, к. 182. 

СМРТ ФАШИЗМУ - СЛОБОДА НАРОДУ! 

Политком, 
Јеша Поповић 

Командант, мајор, 
Саво Кесар 

(Зборник НОР-а, Том I књ. 13, стр. 121.) 



Штаб 15. бригаде: стоје (с лева надесно): Мирко Псровић, командант, Драги Стамен-
ковић, Влада Вуксановић-Столе, начелник штаба, Лазар Суботић-Мате, помоћник коме-

сЗра; седе (с лева на десно): Чедо Топаловић, комесар, Владо Симић-Швабо, заменик 
команданта и Видоје Карацић (Статовац јун 1944). 

Центар везе Штаба 24. дивизије са Милом Ћаловићем, замеником команданта 
дивизије (први с десна). 



Група руководилаца дела Оперативног штаба за Космет. Стоје (с лева) други 
Живојин Ћурчић-Срђа, пети Али Шукрија У првом реду Милка Поповић 

Група бораца са делом Штаба бригаде. Стоје (с десна): Станимир Динчић-Димче и 
Мирко Михајловић, свештеник (Лебане, августа 1944.). 



Група руковолилаиа ПОВЈ и бугарске армије. 

Станимир Динчић-Димче, командант 
75. српске бригаде. 

Солунски ратници Никола Ћуровић и 
ЈТазо Петровић са Миливојем Перовићем 

(у средини). 



Група руководилаца 15. бригаде са заплењеним немачким камионима 
(Александрово, 15. октобар 1944). 

Штаб 15. бригаде са батаљонским штабовима (крајем 1944). 



Група бораца и руководилаца 15. бригаде. 

Новак Вулатонић, Кока Марушић, Трајко Ћорђевић, интендант бригаде, 
Васо Јовановић-Папањин и писар дазар Суботић-Мате, комесар и 

ПЈтаба бригаде. Василије Јовановиђ, начелник Штаба бригаде. 



Внсилије Јовановић-Папањин, начелник 
Штаба бригаде, Ћуро Бреберина, 
заменик команданта и непознати 

Италијан - бригадни лекар. 

Кока Марушић, референт санитета 
15. српске бригаде. 

Борци и руководиоци 1. чета 1. батаљона 15. српске бригаде 
(Нересница код Кучева, 22. новембар 1944). 



Штаб 1. батаљона (с лева) Миша Бајагић. 
заменик команданта, Душан 

ГТетричевић-Дуња, командант, Петар 
Јовановић-Уча, комесар и Ћоле Миновић 

(Рековац, април 1945). 

Група бораца и активиста са Косова и 
Метохије. Други с лева Радован 

Ћиповић 

Командири чета 1. батаљона: Милош Еајагић. Михајло Меденица и Недељко 
Плавшић (Рибарска Бања, новембра 1944). 



Мајор Црвене армије Черњикин за 
сећање саборцу Димчету 

(Ћуприја, 3. мај 1945). 

Властимир Маринковић, делегат вода у 
транспортној чети бригаде. 

Руководиоци и пушкомитраљесци 1. чете 1. батаљона. 



Јован Паовић, помоћник комесара 
1. батаљона 

Ћуро Ереберина (слева), заменик 
команданта и Владо Стојановић, 

помоћник комесара бригаде 
(Крагујевац, маја 1945). 

Ратни плен 1. батаљона 15. бригаде (заплењени бугарски топови). 



Најдаи Станковић, пушкомитраљезац 
1. батаљона 

Група бораца 1. батаљона (с лева) Стојан 
Цекић-Брко, Чедомир Зарић и Милан 

Андрејевић 

Прва чета 2. батаљона (околина Жагубице, новембра 1944). 



С лева на десно: Милутин Пауновић, 
командир чете, Момир Влаховић, 
заменик, Александар Поповић и 

Драгутин Симоновић (Крагујевац, 
децембар 1944.) 

Група бораца и руководилаца из 
2. батаљона 

Група пролетера - руководилаца који су августа 1944. године стигли на југ Србије. 
Други с лева Војин ЈариК командант 1. бата.пона; други с десна Кранко Родић, 

политички комесар 3. батаљона 



Божидар Мидуновић, водни делегат у 
4. батаљону. Мрдаковић, Јовановић и непознати 

руководилац (Ћуприја, децембра 1944). 

Борци и група жена из 2. косовског батаљона (Медвећа, јуна 1944). 



Бранко Ножица, комесар 1. чете 
(27. новембар 1944). 

Илија Јовановић, комесар 2. батаљона и 
Милош Бајагић, помоћник комесара 

1. батаљона (децембра 1944). 

Слушаоци једномесечног партијског курса (Лесковац октобра 1944). 



Група бораца и руководилаца из 
3. батаљона. 

Група бораца и руководилаца 
2. батаљона испред касарне у Крагујевцу 

(децембра 1944). 

Вељко Анђелић, борац (седе с лева) Божо 
Сарић и Михајло Анђелић, командири 

водова у 2. батаљону (Крагујевац 
.?, децембар 1944). 

Слева Лазар Суботић-Мате, политички 
комесар 15. српске бригаде и Војислав 
Станојевић-Владо, помоћник комесара 



Драгољуб Дрекаловић, помоћник 
комесара чете 3. батаљона 

Први с десна Војин Николић, командант 
4. батаљона са куриром. 

Група руководилаца 15. српске бригаде 
(с лева) Драган Шијан, командант 

2. батаљона, инг. Ћирић, командант 
инжињеријског батаљона 47. дивизије, 

Маша Ћиповић и Савка Трбовић, 
помоћници комесара бата.п,она 

(Јагодина марта 1945). 

Властимир Јовић, командир 
2. вода 2. чете 2. батаљона, 

(Крагујевац, ноовембра 1944). 



Први с лева Васо Јовановић, начелник 
Штаба 15. бригаде, први сдесна Бранко 

Родић, комесар 3. батаљона. Седе (с лева) 
Војислав Станојевић-Владо и Мирко 
Вујошевић, командант 3. батаљона 

Војислав Мирчић и Властимир Јовић 

Подофицирски курс 47. дивизије НОВЈ у Параћину (децембра 1944). 



Мила Вујошевић (с лева) и Јелка 
Вукићевић, болничарке 2. батаљона 

(Крагујевац, децембар 1944). 

С десна Милан Бањац, командант 
батаљона и Мијат Радојичић, 

обавештајни официр батаљона 

У ослобођеном Лесковцу, октобар 1944. 
С лева: Вукман Крушчић, Дикосава 

Вукославовић и Ново Вукославовић 
С десна Радосав Никић, заменик 

команданта 4. батаљона 



Група бораца и руководилаца 4. батаљона Драгомир и Љубомир, борци 4. батаљона 

Група бораца и руководидаца 15. српске 
бригаде са народом. 

Група бораца и руководилаца 2. батаљона. 

Команда чете пратећих оруђа 4. батаљона 
Стојан Марковић, командир, Александар 

Јанковић комесар, Милутин Регељац, 
помоћник комесара Седи Лазар Арсић, 

заменик командира (Јагодина 7. јануара 
1945). 



Група бораца и руководилаца 3. батаљона 

Богосав Борко Поваковић, курир при 
штабу бригаде. Група бораца и руководилаца 3. батаљона. 

Милан Милинић-Јаков, командир 3. чете 
3. батаљона 



Група руководилаца 4. батаљона у покрету из села Ћовадин за село Грабовницу 
(25. новембар 1944). 

Група бораца и руководилаца приштапских јединица 4. батаљона 



Стоји други с лева Божо Павловић, 
политички комесар 15. српске бригаде. 

Бранко Никчевић, борац 2. косовског 
батаљона. 

Милош Бајагић и Драган Шијан. 

Група руководилаца из 4. батаљона 
(Свилајнац, децембра 1944). 
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