ОПЕРАЦИЈЕ 1, 2. И 3.
АРМИЈЕ ЗА ПРОБОЈ
ФРОНТА У СРЕМУ
У ПРОЛЕЋЕ 1945.

СИТУАЦИЈА НА ЕВРОПСКОМ
РАТИШТУ У ПРОЛЕЋЕ 1945.
Ситуација на европском ратишту крајем марта
1945. била је зрела да се напори савезника у антихитлеровској коалицији заврше победом.
На совјетско-немачком фронту Црвена армија је
била спремна да крене ка Берлину, Прагу, Бечу и са
истока продре у тзв. ,,Хитлерову тврђаву".
На западном фронту америчке, британске и
француске армије биле су, такође, спремне да пређу
Рајну и продру у ,,Хитлерову тврђаву" са запада.
На фронту у Италији 5. америчка и 8. британска
армија чекале су наређење да разбију фронт и преко
Болоње крену ка Трсту, Бренеру, Милану и Ђенови.
Југословенска армија завршавала је припреме да
крене у завршне операције за ослобођење своје земље и присили на капитулацију немачку Групу армија
„Е", која је под својом командом имала, рачунајући
и све наоружане квислиншке формације, око 800.000
војника; а само у немачким јединицама било је око
500.000 војника.
Према договору сила антихитлеровске коалиције,
било је предвиђено да у другој половини марта и почетком априла 1945. отпочну пролећне стратегијске
офанзивне операције с циљем да се продре у „Хитлерову тврђаву" и немачке армије присиле ла безусловну капитулацију.
Општа ситуација на европском ратишту имала је
одраза и на ситуацију у Југославији. Пре свега, неуспех немачке стратегијске операције у Мађарској и
Барањи и успешан развој совјетске офанзивне операције ка Бечу и југословенске у Лици и Хрватском
приморју присилили су немачку Врховну команду
оружаних снага да донесе низ целисходних, али непријатних одлука.
Неуспех Групе армија „Југ" да спречи пробој
фронта у западној Мађарској и продирање Црвене
армије ка Бечу и Грацу и неуспех 15. брдског армиј300

Капетан Драгољуб Моравчић, интендант 1. армије (први
здесна) са командантом и политичким комесаром пристаништа на реци Сави у Сремској Митровици почетком априла
1945. (из албума генерала Драгољуба Моравчића)

Група артиљеријских руководилаца 1, 2. и 3. армије упу
ћених крајем јануара 1945. са фронта на школовање у Арти
љеријску официрску школу у Београду. У првом реду сед
(трећи и четврти слева): политички комесар школе Бранко
Савићевић и командант школе мајор Мирко Матковић (и
албума потпуковника Милована Џелебџића)

ског корпуса Групе армија „Е" да спречи пробој
фронта код Бихаћа и у Лици и продирање 4. армије
ЈА ка Госпићу, Ријеци и Трсту — створили су веома
опасну ситуацију у оперативно-стратегијском распореду немачких оружаних снага у Мађарској, Југославији, Италији и Аустрији. Групе армија ,,Е" и ,,Ф"
у Југославији биле су поцепане и сувише истурене,
док је Група армија ,,Ц" у Италији била угрожена на
левом боку и у позадини.
У овако неповољној оперативно-стратегијској
ситуацији, немачка Врховна команда оружаних снага донела је следеће одлуке:
Прво, да реорганизује командовање код групе
армија ,,Е", ,,Ф" и ,,Ц" на тај начин што је Команду
Групе армија ,,Ф", са генерал-фелдмаршалом фон
Вајксом, повукла из Загреба у Немачку.
Друго, Команду Групе армија „Е" наименовала је
за Команду Југоистока и потчинила јој све снаге
Групе армија „Ф" јужно од Драве, тј. 15. коњички
козачки и 69. резервни армијски корпус. Нешто касније, новонаименованој Команди Југоистока потчињене су снаге 97. армијског корпуса и утврђеног ре-

јона Пуле из Групе армија „Ц" у Истри, све полициј
ске, четничке и недићевске трупе које су се тада на
лазиле у Истри и Словеначком приморју под коман
дом вишег вође СС и полиције Јадранског приморја
Одила Глобочника, све полицијске и СС јединице —
14. СС (1. украјинска) дивизија — под командом ви
шег вође СС и полиције Алпског предгорја СС гене
рала Ервина Резенера, као и јединице квислиншк
НДХ.
Треће, да новонаименована Команда Југоисток
хитно упути две дивизије у састав 2. оклопне армије
Ове две дивизије — 117. ловачка са сремског и 297
са дравског фронта — биле су крајем марта и почет
ком априла упућене железницом у Мађарску и Аус
трију.
На тај начин, све немачке и квислиншке оружа
не формације између Драве на истоку и Јадранско
мора и Соче на западу биле су потчињене новонаиме
нованом команданту Југоистока генерал-пуковнику
Александер Леру, који је свој штаб из рејона Нове
Градишке преместио у Загреб. Под његовом командом
биле су следеће немачке и квислиншке јединице: 15
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Група бораца и руководилаца 2. крајишке бригаде са Миланом Згоњанином командантом и Владом Бајићем, политичким
комесаром на Крањској гори јуна 1945. (из албума пуковника
Душана Узелца)

Изградња утоварне рампе на пристаништу у Сремској Митровици марта 1945. Трећи слева је интендант 1. армије Драгољуб Моравчић (из албума генерала Драгољуба Моравчића)
Р1нтендантура 1. пролетерске дивизије у Товарнику јануара
1945. (слева надесно): војник месар, Блажо Родић, интендант
дивизије, Владо Пејаковић, политички комесар Команде позадине 1. армије, Мирко Кецман, заменик интенданта дивизије и манипулант одељка армијске базе у Илоку (из албума
генерала Драгољуба Моравчића)

брдски армијски корпус, 15. коњички козачки корпус, 21. брдски армијски корпус, 34. армијски корпус,
69. армијски корпус за нарочиту употребу, 91. армијски корпус, 97. армијски корпус, полицијске и СС
јединице Истре и Словеначког приморја, полицијске
и СС јединице Алпског предгорја, полицијске и СС
јединице Хрватске, усташко-домобранске јединице
НДХ, Српски добровољачки корпус генерала Милана
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Недића, сепаратистичке црногорске четничке јединице Павла Ђуришића, четници Драже Михаиловића и
словеначко домобранство — укупно око 800.000 војника.
Крајем марта и почетком априла 1945. оперативно-стратегијску ситуацију на југословенском ратишту карактеришу завршне борбе у последњим немачким офанзивним операцијама, као што су ,,Мајска
олуја" у источној Босни и „Брдски ветар" у Славонији, Мославини, Банији, Горском котару и Словенији
(Бела крајина и Похорје).
Дошавши до закључка да је њена офанзивна операција у Мађарској и Југославији ,,Пролећно буђење" завршена без успеха, немачка Врховна команда
оружаних снага је 20. марта издала наређење Ко-

ПроФееојр др Чернозубов, главни епидемиолог Југословенске
армије, др Јова Бијелић, в. д. начелник санитета 1. армије
и санитетоки пуковник Црвене армије др Казански, главни
хирург 3. украјинског фронта (из албума др Јове Бијелића)

Др Јова Бијелић (други здесна) в. д. начелника санитета
1. армије приликом прегледа кухиње и хране код 3. личке
бригаде 6. пролетерске дивизије на дан
30. 3. 1945. (из
албума др Јове Бијелића)

Утовар стоке за клање у марвеном депоу у Сремској Митровици почетком априла 1945. (из албума генерала Драгољуба
Моравчића)

манди Југоистока да припреми повлачење 21. брдског
корпуса из рејона Сарајева у Славонију.
Девет дана касније, 29. марта 1945, немачка Врховна команда оружаних снага наредила је Команди
Југоистока да изврши све припреме да сремски фронт
повуче до десног крила 2. оклопне армије, под претпоставком да се рејони Бањалуке и Бихаћа налазе
у немачким рукама. Поред тога, овим наређењем је
било предвиђено да Команда Југоистока хитно упути једну дивизију на јужно крило 2. оклопне армије
у Мађарској и да достави предлог одлуке за даље
вођење операција.
Поступајући по напред наведеном наређењу, Команда Југоистока је телеграмом од 30. марта обавестила Врховну команду оружаних снага да је припремила повлачење 117. ловачке дивизије (ова дивизија
се тога дана налазила у рејону Срнице — Градачац,
прим. аутора), чији ће први транспорт кренути ,,вероватно 1. априла увече", и изложила свој предлог за
даље вођење операција. Њиме је било предвиђено да
се прекине даље извођење офанзивне операције
,,Мајска олуја" према Тузли, напусти рејон Бијељине, задрже мостобрани у рејонима Добоја и Брчког и
спречи продор јединица Југословенске армије преко
линије Грачаница — Брчко, било према северу било
према западу, као и да 21. армијски корпус што пре
напусти рејон Сарајева, с тим да поседне за одбрану
прихватне положаје код Зенице, а да батаљоне тврђавске пешадије и батаљоме за обезбе.ење упути као
помоћ 15. брдском армијском корпусу. И, најзад, Команда Југоистока је предложила да Врховна команда оружаних снага одобри повлачење 34. армијског
корпуса ,,најпре на међуположај источно од Брода
— источно од Доњег Михољца".
Неповољан развој ситуације крајем марта у Мађарској приморао је Команду Југоистока да, ради
обезбеђења н^езаштићеног левог бока на Драви услед
повлачења 2. оклопне армије, образује нову Борбену
групу ,,Фишер:' од следећих јединица: Јуришнебригаде ,,ЈугО'Исток", 68. извиђачког батаљона, 202. тен~
ковског батаљона, једне артиљериске групе, 18. полицијског пука, два пионирска батаљона и других
мањих јединица.
Исто тако, крајем марта 1945. ради стабилизације фронта на Уни, у рејон Карловца су премештене
команда 91. армијског корпуса и делови 104. ловачке
дивизије. Овде су команданту 91. корпуса били потчињени 20. ловачки пук, 4. полицијски пук и 13. усташко-домобранска дивизија. Овим јединицама је генерал Ердмансдорф стабилизовао фронт јужно од
Карловца,
На сремском фронту Команда Групе армија је
на место извучене 117. ловачке дивизије убацила 963.
тврђавску бригаду, под командом пуковника Клоца
(К1О1;2), И још неке мање јединице.
С циљем да олакша извлачење 21. брдског армијског корпуса из долине Босне, генерал Лер је тамо
задржао 7. СС дивизију. Са овако прегруписаним снагама, немачка Група армија „Е" дочекала је пролећну офанзиву Југословенске армије на сремском
фронту.
Офанзивна дејства Оперативне групе ударних
корпуса (2, 3. и 5) у долини реке Босне, 4. армије и
4. корпуса у Лици, Кордуну и Банији, као и осталих
корпуса, диверзантских одреда и ЈРВ у позадини
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Руководећи кадар санитетске службе 1. армије са референтима санитета дивизије пред пробој сремског фронта (из
албума др Јове Бијелића)

На осматрачници команданта артиљерије 1. пролетерске дивизије 12. априла 1945. слева надесно: мајор Љубивоје Пајовић, командант артиљерије, пуковник Васо Јовановић,
командант дивизије и потпуковник Блажо Марковић, начелник штаба дивизије (из албума генерала Љубивоја
Пајовића)
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непријатељског фронта, задавала су велике бриге
немачкој Врховној команди и Команди Југоистока.
Ево неких примера који о томе речито говоре.
Током фебруара и марта 1945. године, Група
диверзантских одреда, под командом Главног штаба
Хрватске, извела је 151 акцију од којих 75 или 50%
на железничким пругама, због којих су железничке
пруге биле прекинуте на 524 места и при том оштећено или уништено 70 возова и 15 мостова, а рањено
или убијено око 1.000 непријатељских војника.
У исто време, ЈРВ и савезничко ваздухопловство
извршили су 181 напад на саобраћајне чворове и
комуникације и приморали немачку Групу армија
,,Е" да улаже ванредне напоре како би обезбедила
саобраћај макар и са нужним прекидима.
Посебно треба истаћи да је код немачких официра у командама свих степена, од Врховне команде
оружаних снага па надоле, бадга стално присутна
идеја да се свим силама настави са пружањем отпора.
Тежило се да ниједан немачки, а ни квислиншки
војник не падне у заробљеништво јединица Југословенске армије. С тим циљем су планиране и извођене све операције одступања Групе армија „Е" за
време пролећне офанзиве Југословенске армије 1945.
године. Слична мисао је била присутна и код официра свих квислиншких формација. Илустрације ради,
наводимо неколико одломака из књиге ,,Крај на

