ПРЕГЛЕД СИТУАЦИЈЕ
КРАЈЕМ ЛЕТА
И ПОЧЕТКОМ ЈЕСЕНИ
1944.

Савезничке армије антифашистичке коалиције
биле су крајем септембра и почетком октобра 1944.
у стратегијској офанзиви ва свим ратиштима: европском, пацЈифичком и далекоисточном (осим у Кини).
Резултати које су савезници тада постигли и
апсолутна надмоћност на копну, у ваздуху и на морима створили су услове за победу антихитлеровске
коалиције над нацистичком Немачком и фашистичким Јапаном.
На највећем и најважнијем ратишту другог светског рата — европском, Црвена армија је носила
главни терет рата,
У лето 1944. јединице Црвене армије на совјетско-немачком фронту отпочеле су далекосежне операције, које у војном и политичком 'погледу спадају
међу најважније догађаје у другом светском рату.
Прелазећи постепено у офанзиву од 9. јуна до
20. августа 1944. с крупним оружаним формацијама
— фронтовима, Црвена армија је до половине октобра ослободила до тада још неослобођену територију
СССР-а, осим мањих делова северних поларних
области и Прибалтика и први пут, после почетка
другог светског рата, избила на немачку границу у
Источној Пруској. Поред тога, њене јединице су извршиле продор на пољску државну територију,
избивши пред Варшаву, и на чехословачку државну
границу.
Продирући преко Румуније, јединице Црвене
армије су достигле мађарску источну границу, продрле на мађарску територију и отпочеле дејства према Будимпешти и Блатном језеру.
У међувремену су на јужном крилу совјетско-немачког фронта јединице 3. украјинског фронта
Црвене армије прешле Дунав 8. септембра и продрле
у Бугарску, пошто јој је СССР претходно, 5. септембра, објавио рат.
Као последица ових успеха, дотадашњи савезници хитлеровске Немачке — Румунија, Финска и
Бугарска — иступили су из рата.

У Румунији је, после продора совјетских јединица на њееу територију, 23. августа 1944. под вођством
Комунистичке партије Румукије, дошло до оружаног
устанка у Букурешту, када је збачена с власти фашистичка влада Антонескуа, а већ сутрадан, 24. августа,
Румунија је објавила рат Немачкој.
Финска је иступила из рата 4. септембра 1944.
после избијања јединица Црвене армије на њено тло,
док је у Бугарској 9. сегхтембра извршен преврат —
збачена је монархофашистичка влада и успостављена
влада отечественофронтовске Бугарске, која је одмах прекинула све односе с нацистичком Немачком
и објавила јој рат.
Скоро истовремено с почетком летње офанзиве
јединица Црвене армије на совјетско-немачком фронту, западни савезници су, нешто раније, 6. јуна 1944,
отворили дуго очекивани други фронт искрцавањем
знатних снага у Нормандији, у северној Француској,
а нешто касније — 15. августа — и у јужној Француској. Сталним појачавањем инвазионих снага за~
ттадни савезници су успели да до 25. августа изврше
продор до Сене, ослободе Париз, главни град Француске, после пуне четири године окупације и тиме
окончају битку за Нормандију.
Након спајања Северних инвазионих снага са
Јужном инвазионом групацијом 11. септембра код
Сомбернона, створен је јединствен западни фронт,
па су тада савезничке армије удруженим снагама
продужиле напредовање према западној немачкој
граници. До половине октобра 1944. западни савезници су ослободили целокупну Белгију, продрли у
Холандију, ослободили највећи део североисточне
Француоке и Луксембурга и отпочели дејства на немачкој државној граници ради продора у богату
Рурску област, од виталног значаја за Немачку.
За то време на једном другом ратишту — у Италији, ситуација је била нешто друкчија. Савезници
су на овом ратишту напредовали веома споро, па су
тек крајем августа успели да пробију немачке од-

брамбене ооложаје, тзв. Готску линију, овладају њеним већим делом и да до половине октобра избију
северно од линије Римини — Фиренца — Пистоја —
Вијаређо, угрожавајући непосредно Равену и Болоњу.
СИТУАЦИЈА НА БАЛКАНСКОМ РАТИШТУ
Балкан је (непрестано био у ж и ж и интересовања
Хитлера и немачке Врховне команде оружаних снага
(Вермахта). Преко Балкана воде важне комуникације
које су повезивале Трећи Р а ј х с Блиским истоком.
Поред тога, Балкан је представљао важну стратегијску област како за немачку ратну привреду, тако и
за дејств(а на источзном фронту. На Балкану је за
ратну привреду Трећег Р а ј х а обезбеђивано 50°/о нафте и нафтних деривата, 100°/о хрома, 60°/о боксита,
29% антимона и 21% бакра, па је стога ово подручје
било од ванредног значаја за ратни потенцијал нацистичке Немачке.
Од шест балканских и суседних држава, три су
биле немачки савезиици (Бугарска, Мађарска и Румунија), док су Албанија, Грчка и Југославија биле
окупиране.
На територији окупираних држава на Балкану
налазили су се јаки ослободилачки покрети, од којих
је југословеноки народноослободилачки покрет, са
својом оружаном и револуционарном снагом — Народноослободилачком војском и партизанским одредима Југославије, био најјачи и нај опаонији по планове Трећег Рајха.
Средином октобра 1944. на југословенском ратишту борило се ггротив окупатора ;и домаћих квислиншких и контр'ареволуционарних формација 18
корпуса Народноослободилачке војске Југослав,ије са
50 дивизија и око 500.000 наоружаних бораца.
Ове снаге су тада везивале за себе 6 немачких
корпуса са 19 комплетних дивизија, 24 пешадијска и
полицијска пука, поред већег броја самосталних и полицијиских јединица, затим усташко-домобранске^
недићевске, четничке и друге квислиншке формације
-— укупно око 1,1 милион људи под оружјем.
Средином октобра јединице НОВЈ дејствовале су
у следећем раопореду: у Македонији 15, 16. и Брегалничко-струмички корпус, у Црној Гори и Херцеговини 2. корпус, у Босни 3. и 5. корпус, у Хрватској
4, 6, 8, 10. и 11. корпус и у Словенији 7. и 9. корпус,
док је Корпус народне одбране Југославије са својим
јединицама дејствовао широм земље.
У Србији, пак, где је врховни командант НОВ м
ПОЈ маршал Југославије Јосип Броз Тито током лета
1944. пребацио тежиште дејстава јединица НОВЈ, јер
је Србију сматрао ,,врло важним фактором за завршетак ослободилачке борбе и , борили су се оредином
октобр<а 1944. Прва армијска група (1. пролетерски и
12. корпус) и 13. и 14. корпус НОВЈ — укупно 17
дивизија са око 100.000 војшдаа.
Оцењујући стратегијску важност Србије за вођење даљих операција за коначно ослобођење земље,
врховни кјомандант НОВ и ПОЈ маршал Тито одлетео
је авионом 19. септембра у Москву, где је постигнут
споразум о заједничком учешћу јединица Црвене
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армије и НОВЈ у ослобођењу источних крајева Југославије и Београда.
Совјетска агенција ТАСС објавила је у вези с
тим 28. септембра 1944. саопштење у коме се, поред
осталог, каже:
,,Пре неколико дана совјетска команда — имајући у виду интересе развијања борбених операција
против немачких и мађарских трупа у Мађарској —
обратила се Националном комитету ослобођења Ј у гославије и Врховном штабу НОВ и ПОЈ с молбом
да даду пристанак на привремени улазак совјетских
трупа на југослованаку територију која се граничи
с Мађарском . . . совјетска команда саопштила је том
приликом да ће совјетске трупе, пошто изврше овоје
оперативне задатке, бити повучене из Југославије."
На основу тог споразума, прве совјетске јединице
из састава 3. украјинског фронта (командант маршал
Фј|0Д0р Иванович Толбухин) прешле су југословенску границу на Дунаву код Кладова 22. септембра
1944, а нешто касније и према Неготину и Зајечару
и отпочеле дејства према предвиђеном плану заједно
с јединицама 14. корпуеа НОВЈ.
Четрнаестог октобра 1944. Прва армијска група
(командант генерал-лајтнант Пеко Дапчевић, политички комесар пуковник Мијалко Тодоровић), извршавајући историјске директиве Врховног команданта
од 19. и 28. августа и 9. октобра 1944. за ослобођење
Србије и Београда, нашла се, после тешких дотадашњих борби, на непосредним прилазима главног града
Ј у т с л а в и ј е , на линији Велики Мокри Луг — Бањица
— Кнежевац — Макиш, да би заједно с јединицама
Црвене армије с те линије прешла у одлучујући напад за његово коначно ослобођење.

ОСЛОБОЂЕЊЕ БЕОГРАДА
Непосредно пре ггочетка напада командант
1. армијске групе издао је заповест 14. октобра 1944,
у којој је, између осталог, стајало:
,,По'Сле спајања са совјетоким трупама и заједничког чишћења 'непријатељских упоришта од Тополе до Београда наше јединице се н-алазе заједно са
совјетаким механизованим корпусом иа прилазима
херојског главног града наше отаџбине. Наш корпус
(1. пролетерски) и јединице 12. корпуса добиле су задатак да зај едно са мотомеханизованим јединицама
корпуса совјетске армије ликвидирају немачке окупатороке трупе и њихове помагаче у Београду. Ми
данас извршавамо историјску задаћу у овом рату
1киме што главни град наше отаџбине ослобађамо од
њемачко-фашистичког ропства и недићевско^четничке издаје и враћамо га свом народу и отаџбини. а
Потом су се 6 дивизија 1. армијске групе, у садејству с ојачаним 4. гардијским механизованим корпусом Црвене армије (командант генерал-лајтнант
тенковских трупа Владимир Иванович Жданов), сручиле к?ао лавина у поподневним часовима 14. октобра
1944. према Београду, изводећи главни удар општим
правцем Бањички вис — Аутокоманда — Славија —
Калемегдан, а помоћни — правцем Топчидер — Чукарица — Главна железничка станица.

Маршал Тито у свом радном кабинету на о. Вису. Маршал
је боравио на Вису од 8. јуна до 19. септембра 1944, када је
одлетео на разговоре у Москву. По повратку из Москве
28. септембра задржао се у Крајови (у Румунији) до 9. октобра одакле је прешао у Вршац, где је остао све до ослобођења Београда. (Војни музеј у Београду)

На главном правцу удара нападале су три дивизије 1. пролетерског корпуса (5. ударна, 1. и 6. пролетерска див1изија ,,Никола Тесла и ) са ојачаним 4. гардијским механизованим корпусом, док је на помоћном
правцу дејствовао 12. корпус са 11, 16. и 28. ударном
дивизијом.
Дејства ових јединица снажно је подржавала
авијација совјетске 17. ваздухопловне армије (командант генерал-пуковник Владимир- , Александрович
Судец).
Борбе које су потом настале биле су веома тешке
и оштре, јер је неприј атељ Београд претворио у врло
брањено упориште, које је, не без разлога,, назвао
„тврђава Београд а . Најзад, после седам дана борби,
20. октобра 1944. у преподневним часовима, после
42 месеца сурове окупације ослобођен је град који се
цело време рата није никад предао. За ослобођење
Београда положили су своје животе 2.953 борца НОВЈ
и 976 бораца Црвене армије, не рачунајући бројне
рањенике две савезничке војске.

У борбама за Београд истакли су се пожртвовањем и храброшћу и сами Београђани. Они су иомагали борцима у гурању топова, ношењу рањеника, а
миоги од њих, са отетим или скривеним оружјем, изаШЈГИ су на улице, прикључивали се јединицама и
борили у првим редовима, све док Београд није био
ослобођен, Потом су хиљаде Београђана ступили
добровољно у јединице 1. армијске групе. Слободарски Београд је на тај начин исказивао свој патриотизам и приврженост ослободилачком покрету и револуцији народа и народности Југославије.
Грађани главног града Југославије нису заборавили ни на погинуле борце и руководиоце Црвене армије, који су се херојски борили за његово ослобођење, управо онако како су се борили и за сваки свој
град. Многи од њих су превалили пут од Стаљинграда
до Београда да би, изгарајући у борби, оставили своје
животе у Београду, гинући смрћу јунака. Београђани
9
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Ј а в љ а ј т в оваки дам у ј у т р о м ј е с т о за спуштање матвријала« Сигнале м и ј е а а ј т е на десет дана• Јавите коордииат© аердрома за евакуациЏ раљеника. /1-»~37/

/'ВЈШ,
Одобравам пребациваае II Кролетерске бригаде ^у с а с т а в 21» ди~
визил©, Проблем попуне што пре решите« Свугдје сами мобилигаите, Покељан ваш брзо одлааак оа тога терена* Васо и Карко заузели Ч а ј е т и к у и
Кралкгве Воде, Нападају Палисад« Одбијене внтервенциЗе од Добруна и %
бкша« "Воко се п р о б и ј а ка Баои. Коча јавља © концентраци^и код Леоковца Нашу директиву Примите од Кочв« / 1 - 9
26ЛШ,
Зкагон олово А од ооам ватрн« Са аемле морзе 0 / О л г а / из ваздуха Р / Р а д е / , Тачно пренизирати датум чекања на по^единим мјести?т»
;Бар један дан унапред
следеће мјеото. Сигкале не мењати без
:нашег з н ш т . Проко Горшкова и Коче регулишите снабдијвва&а./2-64/ ДДД
За Кађу - Усвојени су тво;5и .предлози у погледу VI бригаде као
| и секретара дивнгзиоког комитета« / 3 - 2 7 /
За команданта I Корпуса постављамо Генерал - ла^тканта Пека Да
пчевића, који ћ© истовремено командовати и групом дивигија. / 1 - 3 5

28ЈШ. "
' Дајемо вам напомене за шире разматрање сАтуације, Претсто^и
повлачење ^угара из Србије, Може ое скоро очекивати оствареље веза са
Русима,
на нашим иоточиим граниаама« Настаје доморализациЗа код четни
г
ка и недићеваца* Немци ће бити заузети на све стране* Брзо ће се р а з IвиЗати догођаји, што захтјева ваш бржи рад и маневреност трупа« Крварење и губљење времена око неког утврђеног градића није рентабилно.За
нас је вакно добити позиције ка тврену, у колико шире у толшео би бид
боље, Сада је битно овладати отратегиоком гредом Рудник-Сувобор-Сокол
:ска Планина-Цер, из разлогах -разбијаша основнкх четничко-недићевских
снага, бржег иадира&а ка Шумадији и Београду, добијан>а оигурних ослонаца за маше труле, отварања услова аа нову мобилизацију, добијаља во
;
јничког и политичког ефекта« Можда већ од сада треба котражити начин
:да се лаке уларгр јединице убаце у шумадиску и београдску оперативну
зону', ради развлачења пепријател-скв пашБв и стварааа нобилизацидских
центара, Груписаље и задржавање ја«вих снага на ЗападноЗ Морави опаоно је и нерентабилно, Тај гркљан је вакан за непријатела и он ће га
кестоко бранити, Дакле, на сектору Рудкик-Сувобор-Повлен у прво време треба избити бар са 3 дивизи^е, па се постепено ширити ка истоку
и западу уводећи нове снаге коЈе ће долазити са Зуга. Прелаоком ка" се
веру порушити пругу и видјети непријатељску реакцију, Лекић ће кас није стићи и он ће поћи директно на свој сектор. Слажем се са варим
правцем кретаАа ш гро снага« Оста^емо при мишљењу да преко Западне
Моравеџ источно од Чачка, треба упутити покретне и добро вођене бри.га
де, да 0и се неприЈатељ развукао на ширем простору«, Наравно ми вам о1:
ставлшло одрешене руке да радите према вашоЈ оцјенк ситуације у духу
ове наше директиво а На 1\п*у Балкана налази се јов шест немачких диви
з и ј а » ДДД. / 6 - 8 5 , 7-116 л 8 - 1 1 9 , 9 - 1 2 0 /

Командант 1. армијске групе генерал-лајтнант Пеко Дапчевић (из ратне штампе)

:

Ми замишљамо овакав раопоред ваших снага$ 1 , - Ђоко и Жарко остали би на сектору вишеградока пруга - Зла
тибор - Драгачево.
2 , - Прва, пета и седамнаеста треба да овлада^у гредом Сувобор
- Рудник - Сколска Планина«
3#— Двадесет прва српока посли,1е заједничког марша са вашим
снагама до Сувобор - Рудннка убацила Зи се по бригадама у Шумадизу и

ка Коомају.

су им се достојно одужили на једино могући начин —
свечано «су сахрањени заједно с борцима НОВЈ на
лепо уређеном Спомен-гробљу ослободилаца Београда, које се, налази у данашњој Рузвелтовој улици.
Ту су, такође, сахрањени совјетски борци погинули
у Мађарској, когји су умирући изразили жељу да
буду сахрањени у Београду, за чије су се ослобођење
претходно борили, у граду који их је топло и братски
примио.
Командант 1. армијске групе генерал-лајтнант
Пеко Дапчевић, по ослобођењу Београда, упутио је
врховном команданту НОВ и ПОЈ маршалу Титу
депешу следеће садржине :
,,Вашу историјску заиовест смо извршили: ослободили смо престоницу Демократске Федеративне
Јутославије. Борећи се раме уз раме с јединицама
херојске Црвене армије, ?наши борци осветили су се
немачким бандитима за еве њихове злочине над
Београдом, осветили су шести април, Бањицу и
Јајинце.
Ми смо спремни за јуриш на Земун. С нама је
братска Црвена армија. Наша парола је: За домовину
и за Т:ита!и
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Факсимил директиве врховног команданта НОВ и ПОЈ
маршала Тита од 28. августа 1944. упућене команданту
1. пролетерског корпуса генерал-лајтнанту Пеку Дапчевићу
(Архив Војноисторијског института)

Одајући признање херојској борби јединица
НОВЈ и Црвене армије за ослобођење главног града
Југославије Београда, врхоени командант НОВ и ПОЈ
маршал Југославије Јосип Броз Тито издао је заповест 20. октобра 1944. којом је ,,за ванредно јунаштво и упортост у борби за ослобођење Београда" изразио своју захвалност и признање борцима, командирима, командантима и политичким комесарима 1. пролетерске, 5. ударне, 6. пролетерске, 11, 16, 21, 28. и 36.
ударне дивизије.
ТИТОВА ДИРЕКТИВА ЗА ДЕЈСТВА У СРЕМУ
Сутрадан, 21. октобра 1944, маршал Тито је упутио Штабу 1. армијске групе директиву за дејства
у Срему следеће садржине:
,,Прва и 6. дивизија треба да о'стану привремено
у Београду. Двадесет прва, 11. и 36. дивизија треба

да дејствују у правцу Земуна. Шеснаеста треба дејствовати на Обреновац са појачаном артиљеријом и
нешто тенкова. Двадесет осма треба да форсира Саву
више Обреновца. Пета треба да се пребаци код Панчева и посједне леву обалу Дунава од Земуна до
ушћа реке Тисе. После заузимања Земуна, 5. дивизију поново пребацити на десну обалу Дунава код
Београда и онда ће се са 5, 11, 36. и 28. дивизијом
чистити територија до линије Нови Сад — Ириг —
Рума — Јарак на Сави. При заузећу Руме и других
отпорних тачака непријатеља на овој линији могу
вам садејствовати сремске бригаде које се налазе на
сектору Фрушке горе. Овај план је договорен са командовањем Црвене армије и наше снаге представљају лево крило трупама Црвене армије које ће бити
на сектору Нови Сад и даље према Мађарској."
Овим планом Врховни командант је решио основна питања даљих дејстава на сремском фронту, као
и садејства НОВЈ и Црвене армије, и по њему ће се,
уз мање измене, поступати скоро све до краја 1944, а
посебно у вези с учешћем совјетског 68. стрељачког
корпуса на сремском фронту на правцу Илок — Сотин — Вуковар — Осијек, што је касније договорено
на састанку од 17. до 20. новембра 1944. у ослобођеном Београду између маршала Тита и маршала Толбухина, команданта 3. украјинског фронта Црвене
армије.
ОСЛОБОЂЕЊЕ ЗЕМУНА И БЕЖАНИЈЕ
Двадесетог октобра 1944, по заузимању Савског
моста и прелаеку југословенских и совјетских јединица на леву обалу Саве, отпочела је борба за ослобођење Земуна и Бежаније.
Након повлачења из Београда, разбијени остаци
одбране Београда прихваћени су од немачких јединица које су на линији Земун — Бежанијска коса
организовале прихватни положај за извлачење заосталих група које су се повлачиле из Београда. Костур немачке одбране у ширем рејону Земуна чинио
је 750. пук 118. ловачке дивизије, док се на Бежанијској коси налазила Борбена група ,,Фон Трота", названа по имену команданта 3. батаљона 893. пука
264. пешадијске дивизије. У групи се, поред 3. бата™
љона, налазила и 3. батерија 505. СС артиљеријског
дивизиона 5. СС брдског армијског корпуса, као и
неке друге мање јединице.
Обе непријатељске групације подржавала је
Артиљеријска група „Земун", док су се у Батајници
налазили делови Оклопногренадирског јуришног дивизиона 2. оклопне армије спремни за прихват и подршку.
Југословенске и совјетске јединице које су 20,
пре подне прешле преко Савског моста на Старо
сајмиште, наступале су у три колоне:
— 13. пролетерска бригада ,,Раде Кончар", под
командом мајора Милана Ж е ж е љ а и политичког комесара мајора Ивана Денца, наступала је дуж десне
обале Дунава према Земуну;
— два пука совјетске 73. гардијске стрељачке
дивизије, под командом генерал-мајора Семјона
Антоновича Козака, наступала су лево од 13. проле-

Командант 4. гардијског механизованог корпуса Црвене
армије генерал-лајтнант Владимир Иванович Жданов
(у средини) одаје пошту црвеноармејцима палим у борбама
за ослобођеше Београда (Војни музеј у Београду)

терске бригаде у захвату Земунског пута (данашњег
Булевара Лењина);
— 22. српска (космајска) бригада (командант Радослав Маричић Каплар, политички комесар Радован Гаковић), и 1. личка бригада (командант Дмитар
Заклан, политички комесар Јовица Грковић), 6. пролетерске дивизије наступале су лево од совјетске
73. гардијске дивизије према Бежанији.
По преласку ових јединица преко Саве отпочеле
су тешке борбе, а нарочито према Бежанији. Немци
су упорно бранили Бежанијску косу, ј е р су желели
тим правцем да извуку ојачани 5. СС полицијски пук
јачине од око 1.300 људи, под командом Валтера Цимермана, који се није успео извући са Чукарице, па је
тек следеће ноћи (20/21. октобра 1944) требало да се,
преко Аде Циганлије, повуче на Бежанијску косу, у
чему су и успели користећи гумене чамце и скеле,
али су при томе претрпели и сами знатне губитке:
извукло се само око 800 војника из читавог пука.
Немци су ову групу називали и Борбеном групом
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Група грађана у уличним борбама за ослобођење свог родног
града Београда (Војни музеј у Београду)

„Цимерман". То је била последња немачка јединица
(група) која се извукла из Београда.
Борбе 20. октобра, на прилазима Земуна и Бежаније, због тога су биле веома оштре. Немци су цео дан
засипали јаком артиљеријском ватром борце НОВЈ
и Црвене армије, па чак, у једном налету, и авијацијом. Али, како су се око подне појавили совјетски
авиони, немачки су били брзо присиљени да се повуку.
У извештају Штаба 6. пролетерске дивизије од
21. октобра 1944. Штабу 1. пролетерског корпуса је
писало:
„Непријатељ врло упоран. Данас је неколико
пута вршио контранападе на наше лијево крило. Бори
се до задњег метка. На правцу Тринаесте (наше десно
крило) вршио је два пута напад."
Штаб 6. пролетерске дивизије (командант пуковник Ђока Јованић, политички комесар потпуковник
Никица Пеиновић) одлучио је да са 1. личком бригадом и 22. српском (космајском) бригадом изврши на12

пад на Бежанију, док је 2. личка бригада (командант
Драган Ракић, политички комесар Бранко Дамјановић, а касније Милан Павичић) прешла на леву обалу
Саве преко Савског моста ноћу 20/21. октобра, као
други ешелон дивизије.
Пошто је непријатељ пружао веома жилав отпор,
Совјети су 21. октобра убацили у борбу и 13. мотомеханизовану гардијску бригаду, делом у борби за
Бежанијску косу, а делом за Земун. У току целе ноћи
21/22. октобра водиле су се веома жестоке борбе за
Земун, Бежанију и Бежанијску косу. Око поноћи
21/22. октобра ослобођене су Бежанија (осим цркве и
школе) и Бежанијска коса (осим главног венца).
У тим борбама 1. личка бригада је имала 15
мртвих и 68 рањених. Међу погинулим био је и политички комесар 2. батаљона првоборац Јово Чопић,
који је прешао дуги борбени пут са својом бригадом,
од кршне Лике до Београда, да би храбро погинуо, на
челу свог батаљона, у борбама за Бежанију. Ту је,
такође, погинуо и заменик политичког комесара 3. батаљона Младен Штетић.

Командант 1. армијске групе НОВЈ генерал-лајтнант Пеко
Дапчевић и политички комесар пуковник Мијалко Тодоровић
одају последњу пошту црвеноармејцима палим за ослобођење Београда (Војни музеј у Београду)

У јутарњим часовима 22. октобра 1944, југословенске и совјетске јединице су кренуле поново у напад уз подршку тенкова и успеле да ослободе Земун
и у потпуности овладају Бежанијском косом.
У Земуну је, након тога, као посадна јединица,
остала 13. пролетерска бригада, која је за ослобођење
тог места имала 16 погинулих и 98 рањених. За команданта града Земуна постављен је њен командант
мајор Милан Жежељ, док је за политичког комесара,
у споразуму с партијском организацијом, одређен
Бранко Пешић.
Борбом за ослобођење Земуна и Бежаније дејства су пренета у источни Срем.

Курири 1. пролетерског корпуса у ослобођеном Београду
(фототека „Народне армије")

СТРАТЕГИЈСКИ
СКОГ ФРОНТА

ЗНАЧАЈ

СРЕМА И СРЕМ-

Од памтивека је Срем по своме географском положају у међуречју Дунава и Саве био мета разних
поробљивача чији су походи ишли било на исток,
било на запад. Ретко је који рат протутњао Европом
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