БОРБЕ НА ЈУЖНОМ
КРИЛУ СРЕМСКОГ
ФРОНТА

ДРУГА АРМИЈА У ДОБОЈСКОЈ ОПЕРАЦИЈИ
Као што је већ речено, на предлог Генералштаба
ЈА, Врховни командант је, на саветовању са командантима армија, донео одлуку да се почетни удар,
у операцији разбијања непријатељских снага на сремском фронту, нанесе на његовом јужном крилу у
источној Босни.
Исто тако, била је донета одлука да, у оквиру
тог почетног удара, 2. армија отпочне са нападом
раније, с циљем да пробије фронт у долини Тиње,
овлада рејоном Срнице — Градачац — Модрича, раздвоји непријатељеву групацију у рејону Добоја од
групације у рејону Брчко — Орашје — Босански
Шамац и на тај начин обезбеди леви бок Босанске
оперативне групе дивизија 1. армије и уједно оствари
тесно садејство с 1. армијом у разбијању непријатељских снага у источној Босни.
С обзиром на овакав задатак, 2. армија је, у складу са добијеним наређењима и упутствима, припремила и 5. априла отпочела офанзивну операцију
с циљем да пробије непријатељски фронт у долини
Тиње и Босне и ослободи рејон Градачац — Модрича — Добој — Грачаница.
Према основној замисли, армија је ову операцију
требало да изврши у три етапе: у првој етапи, која
би трајала два дана, да пробије фронт у долини Тиње
и Спрече, овлада линијом Турић — Градачац — Зелињско брдо — Српска земља — Живковићи — Прњавор — Бријесница — Орашје — Конопљиште —
вис Крчмарица на Озрену и ослободи градове Градачац и Грачаницу; у другој етапи да избије на десну
обалу Босне од Модриче до ушћа Пакленице јужно
од Добоја, образује мостобран на левој обали Босне
и ослободи Модричу; у трећој етапи да, у садејству
с јединицама 3. корпуса, овлада ширим рејоном Добоја, уништи снаге непријатеља у долини Босне и
ослободи Добој.
Почетак операције је одређен за 5. април у 5
часова.
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ОБОСТРАНИ РАСПОРЕД СНАГА
Пошто је почетком априла непријатељ прекинуо
своју офанзивну операцију ,,Мајска олуја", распоред
његових јединица на фронту 2. армије био је следећи:
— на делу фронта Муслиманска Маоча — Православни Рашљани — Горњи Хргови два батаљона
усташке милиције 3. горског здруга и четничке јединице Мајевичког корпуса — укупно око 2.000 војника;
— на делу фронта Горњи Хргови — Тутњевац —
Купреси један пук немачке 22. гренадирске дивизије;
— на делу фронта од села Купреси до села Сокол
16. усташки пук;
— У Р е 3 0Н У Градачца и у Посавини Посавско-требавски четнички корпус;

Вицемаршал Ли са члановима пратње у Штабу 1. армије, у
Ердевику, почетком априла 1945 (из албума генерала Милутина Мораче)

Замисао стратегијске операције за разбијање немачких снага
у источној Славонији, Срему и источној Босни и њихово гоњење ка аустријској граници — априла 1945.

— на левој обали Босне и у рејону Вучјака шест
четничких корпуса под командом Драже Михаиловића;
— на делу фронта од Сокола до реке Спрече два
батаљона 7. СС дивизије „Принц Еуген" и разне
усташке јединице;
— на фронту од реке Спрече до гребена Озрена
Озренски четнички корпус;
— у рејону Добоја 16. пук 15. усташко-домобранске дивизије, два немачка ландесшицен батаљона,
308. противавионски дивизион и разне друге јединице.
Укупна јачина свих наведених снага била је око
30.000 војника. Међутим, треба имати у виду да је у
рејону Добоја увек била присутна по нека пролазећа
немачка или усташка јединица из састава 21. армијског корпуса, тако да се реално може рачунати да је
пред фронтом 2. армије немачки 34. армијски корпус,
односно његова Борбена група „Гајгер", располагао

још увек и снагом око једне дивизије. Према томе
борбена јачина непријатељских снага износила је н
фронту 2. армије најмање 40.000 војника, са великш
количинама муниције свих врста.
Снаге 2. армије у почетку априла 1945. биле с;
смањене за једну дивизију, зато што је њена 17. ди
визија, по наређењу Генералштаба ЈА, ушла у саста
Босанске оперативне групе. Овоме треба додати и т
да је, по наређењу Генералштаба ЈА, отпочела ре
организација и преоружање 28. дивизије, па је он
7. априла, после преузимања њеног фронта од стран
јединица Босанске оперативне групе дивизија1.арми
је, повучена у рејон Тузле и практично није узел
учешћа у добојској операцији.
Поред тога, из Артиљеријске бригаде 23. дивк
зије узет је Тешки дивизион и укључен у саста
Артиљеријске групе (,,Главнина артиљерије") БосаЕ
ске оперативне групе дивизија 1. армије.
Распоред остале три дивизије, тада већ расфор
мираног 14. корпуса, био је следећи:
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Угоститељи, кувари, конобари и месари при Штабу 1. армије
на сремском фронту 1945 (слева надесно — стоје): месар
Виоле, Италијан, кувар Душан Шкрба, кувар Душан Миковић и конобар Раде Марковић Келнерче; седе: куварица
Пепца, помоћник економа Зарија и куварица Босанка (из
албума конобара Рада Марковића)

Кувари 4. српске бригаде 21. дивизије припремали су добру
и укусну храну својим борцима у рововима (из фототеке
„Борбе")
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Борац 3. крајишке бригаде брије се у рову недалеко од
села Новак-Бапска почетком априла 1945 (из албума пуковника Пера Трнинића)

У рововима 1. пролетерске бригаде у време затишја између
две борбе, друг „брица" је зналачки обављао свој посао
под ведрим небом заштићен високим грудобраном (из књиге
,,Прва пролетерска од Београда до Загреба")

Инжињеријске јединице 1. армије биле су опремљене минодетекторима за откривање непријатељских минских поља
(из фототеке „Борбе")

Редак снимак „зидних новина" 1. чете батаљона „Крбава"
3. личке пролетерске бригаде (из албума генерала Ђока
Јованића)
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— 25. дивизија, ојачана 2. крајишком бригадом
17. дивизије, распоређена је на фронту између река
Шибошице и реке Тиње, са главним снагама између
села Маоча и села Шпионица;
— 23. дивизија налазила се на делу фронта између реке Тиње и Сокола, са главним снагама између
реке Тиње и виса Бандра;
— 45. дивизија је посела део фронта између Сокола и гребена Озрена, са главним снагама између
Сокола и Грачанице.
Када се све ово узме у обзир, произлази да је
2. армија располагала само са око 70 артиљеријских
оруђа и минобацача пуковске и дивизијске артиљерије са скромним количинама муниције.
Ради извршења добијеног задатка, Штаб 2. армије је 4. априла у 1 час издао заповест у којој је
детаљно изложио циљ операције, идеју маневра, етапе операције, груписање снага, задатке јединица и
трајање операције.
Према овој заповести, јединице 2. армије требало
је да садејствују с Босанском оперативном групом
дивизија 1. армије на тај начин што ће 5. априла
ујутро извршити напад на читавом фронту од Мајевице до Озрена с циљем да у току дана овладају непријатељским положајима на главном одбрамбеном
појасу, а наредног дана да избију на линију Турић —
Градачац — вис Зелињско брдо — Српска Земља —
Живковићи — Брусница — Орашје — Конопљишта
— вис Крчмарица.
Првог дана операције, 5. априла, било је предвиђено да главни удар нанесу 25. дивизија правцем
Маоча — Каравлашка — Бијела — Аврамовина, а
23. дивизија правцем вис Бандра — Биберово Поље

Официри Команде 48. дивизије у Земуну фебруара 1945 (из
албума пуковника Дака Кундачине)
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Немачки бункер у Рибарској улици у Вуковару непријатељ
је напустио 12. априла 1945. под ватром бораца 1. пролетерске бригаде (из албума пуковника Душана Узелца)

