ПРВА АРМИЈА
У ПРОБОЈУ СРЕМСКЕ
УТВРЋЕНЕ ЗОНЕ

ДЕСАНТ ПРЕКО ДУНАВА И ФОРСИРАЊЕ
БОСУТА И СПАЧВЕ
Сагласно плану стратегијске операције за разбијање сремског фронта, у операцији пробоја сремске
утврђене зоне узела је учешћа и Дунавска ратна флотила Црвене армије. Она је ноћу 11/12. априла 1945.
својим ратним бродовима превезла јединице 5. српске
бригаде од Букина и Бачког Новог Села до Сабадошевог салаша, а потом вршила ватрену подршку јединица ове бригаде док су оне извршавале своје
задатке.
Други батаљон 5. српске бригаде укрцао се у
Букину 11. априла у 22 часа. Овај батаљон, под командом поручника Љубише Катанића, имао је 570
бораца и био је у првом таласу десанта. Њему су у
Бачком Новом Селу придати два противтенковска
топа, један противавионски митраљез и чета батаљонских минобацача 82 мм. На задатак су кренули
око 23 часа. Седам совјетских оклопних чамаца, са по
80 бораца, непримећено су се приближили десној
обали Дунава код Сабадошевог салаша. Десант је извршен без артиљеријске припреме. Кад су бродови
прилазили обали, непријатељ је отворио веома снажну ватру из аутоматских оруђа. Батаљон се брзо искрцао на стрму обалу, савладао препреке од жица,
разминирао пролаз у једној ували и узверао се уз
обалу. Непријатељски бункери које су држали војници Борбене групе „Бренер" били су заузети на јуриш. Други батаљон је наступао веома енергично и
већ око 2 часа по поноћи 12. априла избио на пут
између Опатовца и Сотина код коте 115 и посео полож а ј фронтом према Сотину.
Остала два батаљона укрцана су у Бачком Новом Селу и превезена на десну обалу Дунава. Око
1.000 бораца 5. српске бригаде било је 12. априла искрцано на десну обалу Дунава. Савладавши стрму
обалу Дунава источно од Сабадошевог салаша, оба
батаљона су до 3 часа ујутро избила на линију пустара Липовац — пустара Фридриховац — Феђверов
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салаш — кота 118. Тиме је одбрамбени фронт немачке Борбене групе „Бренер" био раздвојен на два
дела. Према томе, 5. српска бригада је успела да, пре
почетка општег напада на сремском фронту, образује
мостобран ширине око 2 и дубине око 1,5 км. Оклопни
чамци и монитори из рејона Букина подржавали су
батаљоне 5. српске бригаде на заузетом мостобрану.
Отпор кордонски распоређеног непријатеља, није био
снажан. Тек око 6 часова он се средио и прешао у
противнапад. Међутим, 5. српска бригада је изградила солидан положај и одбила напад непријатељских
резерви. Убрзо је био успостављен борбени додир са
тенковима 1. батаљона 2. тенковске бригаде и батаљонима 13. пролетерске бригаде 1. пролетерске дивизије.
Уз подршку артиљерије са совјетских монитора
,,Азов и и „Керч", у преподневним часовима 12. априла сломљен је отпор непријатеља у рејону Опатовца
и ослобођено је ово село на десној обали Дунава. Пета
српска бригада је сјајно извршила свој задатак.
Исто тако, ноћу 11/12. априла јединице 8. српске
бригаде 22. дивизије форсирале су Босут и Спачву.
После краће ватрене припреме, у којој су учествовали минобацачи и митраљези, у 23 часа 11. априла у понтоне су се укрцали 1. вод 1. чете 1. батаљона
и Вод аутоматичара 1. батаљона, форсирали Босут и
искрцали се на његову леву обалу. Непријатељски
митраљесци су отворили ватру, али су ућуткани ватром митраљеза и минобацача 1. батаљона који су подржавали искрцавање првог таласа и њихов напад.
Вод аутоматичара је на јуриш освојио прве ровове и
бункере на самој обали реке и у њима убио 22, а
заробио 5 немачких војника. Бежећи из бункера у
паничном страху, у Босуту се удавило 6 немачких
војника. Успешна дејства првог таласа на левој обали Босута омогућила су осталим таласима првог батаљона да без губитака форсирају реку. Пошто је
1. батаљон 8. бригаде врло брзо образовао мостобран
на левој обали Босута, отпочело је превожење осталих јединица 2. и 3. батаљона ове бригаде. Мостобран

У ослобођеном Вуковару одржан је митинг 14. априла 1945
(из албума пуковника Душана Узелца)

С циљем да успори напредовање 1. пролетерске дивизије,
Немци су 12. априла око 13 часова порушили бетонски мост
у Вуковару (из албума пуковника Душана Узелца)

На кратком застанку, уморни борци 1. армије искористили
су да мало „дремну" (из листа 1. армије „За победу")
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Инжињерци 42. дивизије граде прелаз преко једног од
многих канала на сремском фронту, 1945 (из албума генерала
Бена Руса)

Група партијских и политичких руководилаца при Штабу
1. пролетерске дивизије у Вуковару, 13. априла 1945 (из
албума пуковника Вељка Совиља)
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Инжињерци 1. пролетерске бригаде оспособљавају мост на
реци Вуки, у Вуковару, 12. априла 1945 (из књиге „Прва
пролетерска од Београда до Загреба")

се проширио на запад до шуме Дубовица, а на исток
и север до шуме Драгановце. До свитања 12. априла
на мостобрану су се нашли цела 8. српска бригада
и 3. батаљон 12. српске бригаде. Непријатељ се повукао на свој главни положај на јужној ивици шуме
Драгановце и са њега пружио веома жесток отпор.
Борбени поредак 8. српске бригаде био је обасут
снажном артиљеријском ватром. Бригада је због тога
морала да пређе у одбрану на брисаном простору,
изложена изузетно жестокој митраљеској, минобацачкој и артиљеријској ватри.
Исто тако, ноћу 11/12. априла, западно од Липовца, у рејону капеле Свети Лука и пашњака Вукотине извршила је форсирање реке Спачве 10. српска
бригада 22. дивизије. На десној обали на положајима
су се налазили Допунски батаљон 41. тврђавске дивизије и један батаљон усташа под командом мајора
Хорста.
После жестоке борбе која је отпочела око 3 часа
ујутро 12. априла, батаљони 10. српске бригаде образовали су мостобране и успели да непријатељске јединице одбаце у шуму Нарача, између Спачве и Босута. Даљи продор 10. српске бригаде био је заустављен снажним отпором непријатеља.
СЕВЕРНА ГРУПА ДИВИЗИЈА У ПРОБОЈУ
СРЕМСКЕ УТВРЂЕНЕ ЗОНЕ
У 4.45 часова 12. априла, отпочела је снажна артиљеријска припрема из свих артиљеријских и минобацачких оруђа Северне групе дивизија 1. армије.
Предњи крај непријатељске одбране на одсеку пробоја, на потесу Средњи потес — Бановина, био је
потпуно разорен. Друга линија ровова и ровови по
дубини били су преорани и обавијени димом и прашином. Од снажних експлозија земља је подрхтавала.
После петнаест минута ураганске ватре по непријатељским рововима, оруђа дивизијске артиљерије
пренела су своју ватру на другу линију ровова. Тачно
у 5 часова јединице првог ешелона кренуле су на
јуриш. Ошамућени непријатељски војници у првој
линији ровова пружили су слаб отпор. После 10 минута борбе, јединице првог ешелона већ су ускочиле
у непријатељске ровове, разоружавале немачке војнике и одводиле их у заробљеништво ка селу Бапска.
На одсеку пробоја 1. пролетерске дивизије напад
је извршила 3. крајишка бригада са првим и другим
батаљоном у првом ешелону. Уз поклике „јуриш" и
„ура", оба батаљона су незадрживо упала у немачке
ровове. Кратки рафали аутомата и тресак бомби сломили су последњи отпор непријатеља. Већ у 5.10 часова прва линија ровова била је заузета. У борбу је
уведен и 1. тенковски батаљон. Настављено је наступање правцем Кнеблов салаш — поље Брзовац —
поље Крагино воће — Сотин. Непријатељ је пружао
отпор, али никако није могао да заустави продирање
3. крајишке бригаде. Ево како је у једној књизи описао пробој фронта Никица Пилиповић, ратни обавештајни официр 3. крајишке бригаде.
„Освитао је прекрасан пролетњи дан. На положајима је владала тишина. Бригада је била укопана
у плодне сремске њиве и чекала да топови најаве

Болничарке 13. пролетерске бригаде превијају рањеника на
сремском фронту, 12. априла 1945 (из фото-архиве Института
за војномедицинску документацију у Београду)

Управник болничког центра у Сремској Митровици (март
1945) др Петар Чакуљевић и др Ђорђе Лукић, окулиста (из
фото-архиве Института за војномедицинску документацију
у Београду)
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Пружање прве помоћи рањеном борцу 3. крајишке бригаде,
12. априла 1945 (из албума пуковника Никице Пилиповића)

Санитет 1. армије — у сваком превијалишту се радило
даноноћно (из листа 1. армије „За победу")

Први рањеник 21. дивизије при пробоју сремског фронта,
12. априла 1945 (из фото-архиве Института за војномедицинску документацију у Београду)
Санитет 1. армије — снимак једне од многих хируршких
интервенција (из листа 1. армије „За победу")

Санитет 1. армије — пружање прве помоћи на бојишту,
април 1945 (из листа 1. армије „За победу")
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Грађани Срема носе рањеног борца 1. пролетерске бригаде
у болницу, април 1945 (из књиге „Прва пролетерска од Београда до Загреба")

