ПЛАН ПРОБОЈА
СРЕМСКЕ
УТВРЂЕНЕ ЗОНЕ

Сагласно плану стратегијске операције за разбиЈање, уништење и гоњење непријатељских снага на
сремском фронту, Северна група дивизија 1. армије
имала је задатак да изврши пробој непријатељског
фронта у Срему између Дунава, Босута и Спачве
с циљем да, у садејству са јединицама 3. армије и
Јужне групе дивизија 1. армије, разбије и уништи
снаге непријатеља источно од линије Осијек — Винковци — Жупања.
Да би се остварио циљ операције требало је да
Северна група дивизија главни удар нанесе на десном крилу, разбије непријатељев фронт кроз сремску утврђену зону и брзо продире правцем Новак —
Бапска — Вуковар — Винковци како би се у рејону
Даља спојила са левим крилом 3. армије, а потом
приступила уништењу непријатељских снага и овладала рејоном Вуковар — Винковци.
Помоћне ударе ова група дивизија требало је да
нанесе на правцима Шид — Товарник — Оролик —
Мирковци — Винковци и Батровци — Оток — Привлака — Винковци.
Планом операција било је предвиђено да се овлада линијом Сотин — Свињаревци — Шидски Бановци — Товарник — Илинци — Подграђе — Липовац.
Другог дана операције требало је овладати линијом Вуковар — Бршадин — Нуштар — Мирковци
— мост на Босуту код Привлаке — Комлетинци.
Трећег дана операције било је предвиђено да се
овлада линијом Борово — Трпиња — В Р Ш К О В Ц И —
Привлака — Оток, с напоменом да је линија којом је
Северна група дивизија имала да овлада трећег дана
операције узета као „евентуална могућност".
Наредних дана, по уништењу снага непријатеља
у сремској утврђеној зони, спајања са Јужном групом дивизија и избијања на линију Габош — Иванково — Ретковци, 1. армија је имала задатак да предузме енергично гоњење општим правцем В И Н К О В Ц Р !
— Стриживојна — Славонски Брод — Градишка —
Иванић Град — Загреб.

Почетак напада био је предвиђен најкасније Ј
ноћи 11/12. априла 1945.
ПРИПРЕМЕ ЗА ПРОБОЈ СРЕМСКЕ
УТВРЂЕНЕ ЗОНЕ
Непосредно после повратка команданта армије с;
саветовања у Београду, у свим јединицама 1. армиј
отпочеле су веома опсежне и садржајне припрем
војника, старешина, команди и јединица.
Између осталог, биле су предузете опсежне мер
да се још једанпут провере извиђачки и обавештајн:

Артиљерци су имали осматрачнице и на крововима сремск
кућа, стаја и других зграда, април 1945 (из листа 1. армр
„За победу")

1. Армија ЈА у борбама за разбијање немачког фронта у
Срему од 3. до 14. априла 1945.

подаци о непријатељским снагама на фронту 1. армије, а нарочито на делу фронта између Дунава и Босута. У том циљу, Штаб 1. армије издао је 2. априла
заповест 1. и 6. пролетерској и 21. дивизији да до
5. априла увече изврше припреме за предузимање
нападних акција с циљем да се помогну операције
2. армије и Босанске оперативне групе дивизија
1. армије. На тај начин, привезале би се снаге непријатеља за фронт Северне групе дивизија. Истовремено, требало је да се 1. армији створи повољнији
положај за шире офанзивне операције и да се дође
до тачних података о јачини снага непријатеља на
делу фронта између Дунава и Босута.
Поред тога, овом заповешћу било је наређено да
42. дивизија, током 3. априла, смени 1. бригаду 6. пролетерске дивизије, која се у то време налазила на
положајима на левој обали Босута од Градине до
Моровића, како би иста могла да се припреми за
напад на непријатељска упоришта у Батровцима и
Липовцу.
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Исто тако, у прилогу наведеног наређења Штаб
1. армије доставио је свим јединицама и „Упутство за
припрему — вјежбање за предстојеће операције које
ће извршити јединице наше армије", у коме су били
прецизирани поступци како треба извршити припреме јединица за предстојеће задатке.
Наредног дана, 3. априла, Штаб армије издао је
заповест у којој је прецизирао задатке 1. пролетерске
и 21. српске дивизије у извршењу насилног извиђања на дан 5. априла. Овом заповешћу било је предвиђено да напад ојачаних батаљона из поменутих
дивизија отпочне 5. априла у 5 часова, с тим да им
претходи артиљеријска припрема у трајању од 10 минута и ,,артиљеријски препад" у трајању од 5 минута.
Пред јединице Северне групе дивизија 1. армије
постављени су следећи задаци:
Прва пролетерска дивизија требало је да једним
ојачаним батаљоном изврши насилно извиђање на
делу фронта између двеју кота 141 западно од Бапске, са задатком да овлада рејоном безименог салаша
западно од коте 141 (Себауеров салаш) и задржи га

Радио-станица Штаба 3. крајишке бригаде у раду, 12. априла
1945 (из албума пуковника Пеоа Трнинића)

На једној артиљеријској командној осматрачници 12. априла
1945, у Срему (из листа 1. армије „За победу")
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Тенкови 2. тенковске бригаде излазе на полазни положај
12. априла 1945. код шуме Калиле, недалеко од Товарника
(из албума генерала Љубивоја Пајовића)

Центар везе 1. пролетерске дивизије у Шаренграду, 11.
априла 1945; на слици Александар Петровић, руководилац
СКОЈ-а батаљона за везу 1. пролетерске дивизије (из албума
др Александра Петровића)
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Нишанџија на пуковском топу 76 мм М 27 заузима елементе
за гађање, априла 1945 (из листа 1. армије „За победу")

Тенк број 303 из састава 2. тенковске бригаде у покрету ка
линији развоја 12. априла 1945, пред пробој сремског фронта
(из албума генерала Љубивоја Пајовића)

у својим рукама као ослонац за даља офанзивна
дејства дивизије.
Поред тога, заповешћу команданта артиљерије
армије било је наређено да батаљон у насилном извиђању подрже две батерије топова пуковске артиљерије, две батерије минобацача 120 мм и четири борбена чамца совјетске Дунавске флотиле са 4 топа
76 мм М. 42 ЗИС-З.
Двадесет прва дивизија имала је задатак да једним ојачаним батаљоном изврши насилно извиђање

на делу фронта код Грчићевог салаша, овлада његовим рејоном и да га задржи у својим рукама као
ослонац за даља офанзивна дејства дивизије.
Шестој пролетерској дивизији је наређено да
једном бригадом изврши напад на непријатељска
упоришта у Батровцима и Липовцу јужно од Босута
и Спачве и да их задржи у својим рукама као ослонац
за касније офанзивне акције према Апшевцима, Подграђу и Илинцима.
На фронту 1. пролетерске дивизије напад је извршио 3. батаљон 3. крајишке бригаде, ојачан Четом
аутоматичара, четири лака минобацача и једним
противтенковским топом. Поред тога, овај батаљон су
подржавале минобацачке јединице и батерије пуковских топова 3. крајишке и 13. пролетерске бригаде,
једна батерија топова 76 мм и две батерије минобацача 120 мм из састава Артиљеријске бригаде, као и
четири топа 76 мм М. 42 са борбених чамаца из састава Сулинске бригаде совјетске Дунавске ратне
флотиле.
У одређено време, 3. батаљон 3. крајишке бригаде
извршио је напад на непријатељске положаје у рејону Себауеровог салаша али, упркос ванредним напорима и веома тешкој борби, није успео да постигне
успех претрпевши губитке од 49 погинулих и 96
рањених.
Истог дана, на свом делу фронта између Дунава
и коте 136 код Бабиног Дола, напад су извршила и
два батаљона 1. пролетерске бригаде. После жестоких
борби, јединице ових батаљона су продрле до жичаних препрека и пред њима биле заустављене жестоким отпором немачких јединица, претрпевши при
том губитке од 35 мртвих и 72 рањена. Укупни губици 1. пролетерске дивизије били су 84 мртва и 168
рањених.
На фронту 21. дивизије напад на Грчићев салаш
извршио је 1. батаљон 5. српске бригаде, али ни он
није постигао жељени успех. Губици ове дивизије
током 5. априла износили су 16 мртвих и 88 рањених.

Једно одељење тешког митраљеза „максим" из 1. пролетерске бригаде на положају у Срему, марта 1945 (из књиге
„Прва пролетерска од Београда до Загреба")
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