НЕМАЧКЕ ОФАНЗИВНЕ
ОПЕРАЦИЈЕ НА
СРЕМСКОМ ФРОНТУ
У ЈАНУАРУ 1945.

Крајем 1944. Први пролетерски корпус, односно
1. армија НОВЈ преузела је сопственим снагама целу
линију сремског фронта од Дунава до Саве, нашавши
се тако сама на обезбеђењу левог (јужног) бока 3.
украјинског фронта Црвене армије.
Команде Југоистока и Групе армија ,,Е" нису
се могле помирити с чињеницом да су у релативно
кратком времену (током децембра) изгубиле већ поменута два одбрамбена положаја на сремском фронту,
Црвену и Нибелуншку линију, од којих је овај последњи, са извесним корекцијама, пружао најповољније услове за обезбеђење извлачења главнине Групе
армија „Е" долинама река Дрине и Босне и за спречавање продора јединица НОВЈ кроз Срем у правцу
Винковаца и Славонског Брода, као и угрожавање
јужног бока немачке Групе армија „Југ", која се
борила у Мађарској, северно од Драве.
Зелеиа лииија, на коју су немачке јединице биле
приморане да се повуку у децембарским дејствима
југословенских и совјетских јединица, није имала
довољну дубину за заштиту комуникација и чворова,
а пре свега пруге Брчко — Винковци — Осијек, чиме
је било угрожено извлачење немачких јединица из
долине Дрине на север. Ту су се немачки положаји,
практично, наслањали на насипе ове веома важне
железничке комуникације за одбрану дравског и
сремског фронта. Исто тако, Немцима је сметао и
дубок џеп створен у позадини фронта, тј. вировитички мостобран, на који су могле бити увек убачене јаче снаге НОВЈ и Црвене армије, које би ударом из позадине угрозиле целокупну немачку одбрану на југословенском ратишту.
Зато је Хитлер донео одлуку да се, пре почетка
немачке велике противофанзиве у Мађарској, прво
изврши противудар на сремском фронту и помери
линија фронта на исток заузимањем Нибелуншких
положаја, а потом да се ликвидира вировитички мостобран и рашчисти ситуација у позадини фронта на
Драви.
Претходном операцијом требало је отклонити
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непосредно угрожавање пруге Брчко — Винковци —
Осијек, јер је она била од виталног значаја не само
за сремски већ и за дравски фронт, и уопште за широку област у међуречју Драве, Дунава и Саве. Овом
пругом Немци су пребацивали своје снаге из источне
Босне у Срем и Славонију, па чак и у Мађарску, и
снабдевали трупе у североисточној Босни.
Саобраћајни чвор Винковци био је од стратегијског значаја за целокупно подручје Југоистока. Стога
је фронт требало померити на исток што даље од овог
чвора и као прво, ослободити се притиска код Отока
и Врбање.
НЕМАЧКИ ПРОТИВНАПАД КОД ОТОКА
3. ЈАНУАРА 1945.
Користећи се разним обавештајним информацијама, Команда 34. армијског корпуса издала је 26. децембра 1944. авизо-наређење Штабу 7. СС дивизије
„Принц Еуген" за припрему напада на правцу Оток
— Комлетинци — Нијемци с циљем да се отклони
опасност по железничку пругу Брчко — Винковци,
која је јужно од Отока била често у прекиду услед
дејстава 21. дивизије 1. армије НОВЈ.
За реализацију својих планова Немци су код
Отока већ били убацили делове 11. ваздухопловне
пољске дивизије (ојачани 21. ловачки пук) и Борбену
групу „Бургемајстер" (ојачани 524. гренадирски пук
297. пешадијске дивизије), док се 14. СС пук 7. СС
дивизије „Принц Еуген" у великој тајности пребацивао код Брчког преко Саве у правцу Отока. Тако се
фронт постепено појачавао увођењем свежих немачких снага и стварали су се услови за реализацију планова Команде Југоистока на сремском фронту.
Коначна одлука Команде 34. армијског корпуса за
напад на правцу Оток — Комлетинци — Нијемци
уследила је 31. децембра 1944, када је одлучено да се
противнападом у правцу положаја 21. дивизије пређе
3. јануара 1945.

У рововима 21. ударне дивизије на сремском фронту (Војни
музеј у Београду)

Пошто су извршили темељне припреме (обојили
у бело артиљеријска оруђа, возила и тенкове, сашили
бела одела за први борбени ешелон и довели јединице у полазне рејоне за напад), Немци су били спремни да изненада нападну 21. дивизију, развучену на
фронту дугом око 10 км, од Босута до Отока, за слабо
заштићеним левим боком према Босутским шумама.
Налазећи се на одсеку Привлака — Оток — Доње
Ново Село, 21. дивизија је пре почетка немачког противнапада имала следећи распоред:
— 4. српска бригада на десном крилу према Привлаци са ослонцем десно на Босуту, а лево на 31. бригаду;
— 31. српска бригада делом снага у центру одбрамбеног положаја дивизије, а делом снага у југозападном делу Комлетинаца;
— 21. српска бригада на левом крилу борбеног
распореда дивизије према Отоку и јужније ка путу
који води према шуми Градини и Спачви;
— 5. српска бригада, као дивизијска резерва, у
Доњем Новом Селу;
— 3 противтенковски дивизион Артиљеријске
бригаде с новопримљеним совјетским оруђима (ка-

либра 45 мм) на положају, а остала два дивизиона,
ради формирања у Сремској Митровици.
Немци су планирали да напад изведу 3. јануара
1945, с две врло јаке борбене групе: Борбеном групом
„Бургемајстер" и Борбеном групом 7. СС дивизије
„Принц Еуген" (у саставу ове групе налазили су се
14. СС пук 7. СС дивизија „Принц Еуген" и делови
21. ловачког пука 11. ваздухопловне пољске дивизије,
11. ваздухопловног физилирског — извиђачког батаљона, 1. ваздухопловног батаљона за осигурање и
1010. тврђавског пешадијског батаљона), као и већ
постојећим јединицама на том одсеку фронта из састава Борбене групе „Ајзеле".
Напад борбених група требало је да подржавају
202. тенковски батаљон, Јуришни (самоходни) артиљеријски дивизион „Скендербег", 2. батерија 118.
противтенковског артиљеријског дивизиона и 118. инжињеријски батаљон 118. ловачке дивизије. У овој
групи, јачине једне ојачане дивизије, налазило се око
10.000 војника и око 30 тенкова и самоходних оруђа,
док се други ешелон — 41. пешадијска дивизија (командант генерал-лајтнант Волфганг Хаузер) — налазио у пристизању. То су биле значајне снаге, које су
тога момента имале иницијативу у својим рукама.
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Такође је потребно истаћи да су се у саставу 41. пешадијске дивизије налазиле и добрим делом и кажњеничке јединице састављене од криминалаца и политичких осуђеника немачке националности.
У то време Срем је био завејан снегом, зима је
била оштра. Борци 21. дивизије налазили су се у рововима и земуницама (први борбени ешелон), односно
у Комлетинцима и Доњем Новом Селу (резерва).
Са зимом су дошле и друге тешкоће: земљиште је
постало скоро свуда проходно за тенкове и самоходна
оруђа непријатеља, што им је омогућавало да их употреби и ван комуникација. Због тога је Штаб 21. дивизије (који је у међувремену примио 7 топова 76 мм
ЗИС-З од 1. југословенске бригаде 5. дивизије и новоформирани 3. противтенковски дивизион са совјетским топовима 45 мм и послугама без икаквог искуства за борбу против тенкова) извршио нови распоред
артиљерије за противтенковску одбрану. Међутим,
процена тенкоопасних праваца није била најсрећнија.
Пре мразева једино је тенкоопасни правац био
Оток — Комлетинци — Нијемци, тј. дуж друма који
је спајао ова места. Сваки покрет ван те комуникације, пре мразева, био је, услед великог блата и мочвара, немогућ. Са мразевима настала је сасвим друга
ситуација, па се јединицама 21. дивизије могло прићи
чак и с леђа, тј. преко Босутских шума, које су до
мразева биле непроходне.
Преузимањем дела фронта (практично мостобрана на десној обали Босута) у току смене од 5. дивизије, фронт 21. дивизије се сад проширио у облику
џепа и достигао ширину, уместо око 10 км до тада,
25 км по завршеној смени. То је задавало велике муке Штабу 21. дивизије, који тај проблем, као што ће
догађаји показати, није најуспешније решио, а нарочито у противтенковској одбрани.
Штаб дивизије је ценио да су највероватнији
правци напада непријатељских тенкова Оток — Комлетинци и Привлака — Комлетинци, па је највећи
део противтенковских оруђа концентрисао у захвату
друма између Отока и Комлетинаца на простору Криваче — Рипаче, док је мало пажње посветио северној
ивици Босутских шума од Иванитићевог стана до
Ђурђевићевог стана, где су Немци с тенковима управо ударили, провлачећи их неопажено кроз Босутске шуме.
Услед проходности земљишта у свим правцима,
уочи немачког напада, искрсао је још један непредвиђен проблем, који се и те како одразио на борбе
21. дивизије 3. јануара 1945. У јединицама дивизије,
уочи напада вршила се замена наоружања. Дивизија
је до тада претежно била наоружана оружјем енглеског порекла, с којим је у последње време имала
доста тешкоћа због недостатка муниције, што је
умногоме умањивало њену борбену способност и
ударну моћ. Уочи немачког изненадног напада, дивизија је примила совјетско пешадијско наоружање
(пушке, аутомате, полуаутоматске пушке, противтенковске пушке, пушкомитраљезе, митраљезе и лаке минобацаче). Практично, борци су предали своје
дотадашње оружје, а ново нису стигли ни да упознају, очисте и припреме за борбу.
У целој тој ситуацији подбацила је и обавештајна служба. Нико није уочио покрете тако крупних
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немачких јединица, нити њихове припреме за напад
иа 21. дивизију. Једини податак којим је располагао
Штаб 21. дивизије био је тај да су Немци увече 2. јануара 1945. дошли у Привлаку с 10 камиона и нешто
пешадије, али то није узето за озбиљно. То је описано
и у Операцијском дневнику Штаба 1. армије, из којег
се види да је непријатељ за 1. јануар 1945. не само
бројно потцењен већ су и његове намере оцењене као
дефанзивног карактера.
Пре него што су прешли у напад, Немци су извршили артиљеријску припрему у трајању од 1 часа,
од 3.30 до 4.30 часова, дејствујући по ноћи дуж фронта и делом по Комлетинцима. У ствари, та ноћна артиљеријска припрема била је више психолошког карактера. Снажне експлозије граната и њихов одсјај у
тамној ноћи који је личио на блесак муња, поред материјалног ефекта, требало је да изазову панику код
бораца.
Још у току артиљеријске припреме Штаб 21.
дивизије је упозорио јединице на могућност напада.
Стога су штабови бригада привукли резерве ближе
положајима. Истовремено је Штаб дивизије известио
Штаб 1. армије о могућности јачег напада на јединице
дивизије и затражио да се једна бригада, из састава
једне од њених најближих јединица, хитно упути
за Нијемце, где би организовала одбрану и обезбедила
мостобран на Босуту за прихват јединица дивизије у
случају принудног повлачења.
Штаб 1. армије није одмах реаговао, рачунајући
да ће снаге 21. дивизије, ојачане артиљеријом, бити
довољне за обезбеђење својих положаја. Поред тога,
Штаб 1. армије је ценио да се пред целим армијским
распоредом налази само 7.000 непријатељских војника у првој линији.
Извиђачка чета 5. дивизије, која је још 10. децембра убачена у позадину непријатеља, уопште се
није јављала и за њену судбину се није ништа знало
све до 22. јануара, када је успела да се пробије кроз
непријатељски распоред и уђе у састав своје матичне
дивизије, али је до тада, тако рећи, била потпуно
уништена: од целе чете остало је десетак бораца.
Отуда ни Штаб 1. армије, ни штабови дивизија нису
уопште имали преглед ситуације у позадини непријатеља, стога се нису ни знале његове намере.
Трећега јануара у 4.30 часова немачка пешадија,
подржавана тенковима и самоходним оруђима,
прешла је у напад на целом фронту, с тим што су
главне немачке снаге биле усмерене на лево крило
21. дивизије, на одсек фронта који је држала 21. бригада.
Борбена група 7. СС дивизије ,,Принц Еуген",
извршивши бочни маневар преко спачванских шума,
упала је у позадину 21. бригаде између Иванетићевог и Ђурђевићевог стана и, у садејству с тенковима
и јуришним оруђима, формално прегазила њене положаје и уништила артиљеријска оруђа која су се
налазила код Ђурђевићевог стана. Појава непријатеља иза леђа 21. бригаде унела је панику у редове
бораца. Бригада је била приморана да се повлачи
према Господским њивама.
Штаб 21. дивизије одмах је наредио 4. и 31. бригади да по сваку цену држе своје положаје (непријатељ је нападао ове бригаде мањим снагама да би их
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Извлачење рањеног друга из борбе (из ратне штампе)

везао за тај део фронта и лакше спровео маневар
опкољаваља и одсецања главнине 21. дивизије од
њене позадине, а да по један батаљон поставе на
јужном делу Комлетинаца за одбрану села.
Истовремено је наређено, у 6.20 часова, Штабу
5. бригаде да неангажованим јединицама (3. и 4. батаљоном), поседне ивицу Босутских шума и обезбеди
бок дивизије. У међувремену је дошло до измене тог
наређења због промене ситуације, па је Штабу бригаде наређено да тим батаљонима нападне чело непријатељске колоне која је наступала од Ђурђевићевог стана. У исто време, један батаљон 31. бригаде
и 21. бригада требало је бочно да нападају непријатеља, који се делом снага устремио према Комлетинцима.
Прва српска бригада, поступајући по примљеном
наређењу, упутила је 3. батаљон ивицом и кроз саме
Босутске шуме са задатком да с југа нападне непријатеља у Ђурђевићевом стану, док је 4. батаљон тре-

бало да са источне стране нападне на Ђурђевићев
стан, у садејству с 21. бригадом. Истовремено, једна
чета 2. батаљона требало је да обезбеди Николићев
стан, док је 1. батаљон добио задатак да поседне Келчићев, Божановићев и Крекманов стан. (То су, у
ствари, били већи салаши на ивици Босутских шума
и њиховим поседањем се обезбеђивао прилаз Нијемцима у Доњем Новом Селу са јужне, односно југозападне стране.) Две чете 2. батаљона остале су као
резерва у Доњем Новом Селу.
Међутим, Немци су већ били дубоко продрли у
позадину 21. српске бригаде и 3. и 4. батаљон, само
што су изашли из Доњег Новог Села, сукобили су се
с непријатељем северозападно од Доњег Новог Села,
док 2. батаљон није ни успео да поседне Николићев
стан. Ситуација је била критична. Намера Немаца је
била очигледна — хтели су што пре да пресеку комуникацију Комлетинци — Нијемци и да избијањем
на Босут, у рејону Широких њива, одсеку све три
бригаде 21. дивизије, које су се налазиле у првом
борбеном ешелону.
Борба је трајала читав час. Немци су успели да
потисну 3. батаљон према Доњем Новом Селу, једновремено избијајући с тенковима на цесту Комлетинци
—- Нијемци и тиме пресекли одступницу 4. батаљону
и продужили према Нијемцима. Четврти батаљон с€
нашао у тешкој ситуацији. Био је приморан да по^
тешким условима напусти канал, између Нијемацг
и Комлетинаца, који је посео за одбрану и да се, у^
губитке, повуче према Нијемцима. Због такве ситуације Штаб 5. бригаде задржао је 1. батаљон, не упућујући га на првопостављене задатке према салашима на ивици Босутских шума, разместивши га на западној ивици села у резерви, а према Келчићевом
Божановићевом и Крекмановом стану упутио је самс
једну чету.
Избивши с тенковима на друм Комлетинци —
Нијемци, немачке јединице су делом пошле премг
Нијемцима, где су немачке претходнице потиснул<
слабије снаге 5. бригаде и ушле у село. Само неколик<
минута раније, извукле су се из села комора и бол
ница 21. дивизије.
Два противтенковска топа била су постављена н;
источној ивици Комлетинаца, код језера, да сачекај;
ове тенкове, како не би ушли у село и одсекш
21. бригаду, која се борила код Господских њива. Прз
појави тенкова послуга из 1. југословенске бригад
испалила је две гранате, али су обе промашили цил
И док су артиљерци покушавали да поново отвор
ватру, тенкови су их предухитрили и прецизном ва
тром уништили оба топа с послугом. Пут у село је н
тај начин био отворен.
За све ово време борби, фронт су у потпуност
држале 31. и 4. бригада. Међутим, када су немачк
тенкови са истока продрли у Комлетинце, Штаб 21
дивизије наредио је јединицама које су се налазил
у јужном делу села да се извлаче ка његовом север
ном делу. Тада је у самом селу дошло до борбе с не
мачким тенковима и пешадијом која их је пратил<
У међувремену су немачки тенкови избили у рејо
Дугих ливада и с леђа напали 31. и 4. бригаду, док с
јединице у Комлетинцима биле опкољене немачки:
тенковима. У јединицама је настала паника, командс
вање је било дезорганизовано и претила је опаснос
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да главнина 21. дивизије буде потпуно уништена. Три
њене бригаде налазиле су се у рејону Широких њива
уклештене између јаких немачких снага, које су покушавале да затворе обруч.
Штаб 21. дивизије донео је у таквој ситуацији
исправну одлуку — да јединице напусте положаје
и да се, под борбом, повлаче према мосту на Босуту,
док је обезбеђење мостобрана постављено код Старог
села. Извлачење јединица које су биле ван тенковског обруча текло је доста добро, јединице у обручу
нашле су се у врло мучној ситуацији. Борци су јуришали на тенкове, падали као снопље, али су се у мањим групама и појединачно пробијали према Босуту.
Батерија топова с послугом из 1. југословенске
бригаде, успела је да извуче батерију и да је доведе
у рејон Широких њива, у близину места прелаза, тј.
код моста. Међутим, уместо да заузме положај и окрену топове према немачким тенковима и тако заштити
место прелаза, послуга је напустила топове и прешла
реку Босут.
Мост је био и сувише малог капацитета да би се
јединице 21. дивизије могле у реду повући. Зато је
прелажење вршено и преко замрзнутог Босута, пошто су претходно ликвидирани немачки бункери на
левој обали реке, у шуми Дионица. Али, лед свуда
иије био једнаке дебљине, па су се многи борци подавили пропадајући кроз замрзнуту ледену површину
дубоке реке. То су били најтежи часови 21. дивизије
од њеног формирања.
Део јединица, не знајући ситуацију, упутио се
према Нијемцима, али пошто се село налазило у немачким рукама, јединице су прелазиле Босут и овде,
преко леда, између Нијемаца и Ђелетоваца, и како је
која јединица успела да пређе на супротну обалу
реке, одмах се распоређивала дуж њене обале и ватром штитила прелаз осталих група. Тако је главнина опкољених јединица у Комлетинцима успела да се
пробије и 3. јануара 1945, до 12.30 часова, пређе на
леву обалу Босута.
У међувремену се и 5; српска бригада налазила,
такође, у незавидном положају. Пошто је непријатељ
успео да овлада Нијемцима и мостом на Босуту, бригади је био пресечен најповољнији правац за одступање, па су батаљони бригаде били набачени на Босут
према Подграђу. Остављајући јаче заштитнице према
Нијемцима, где су вођене борбе све до 11 часова 3. јануара, као и 1. батаљон, који је упућен према Келчићевом и Божановићевом стану ради затварања правца
који одатле води према Подграђу, бригада је успела
да 3. јануара до 13 часова пребаци све јединице на леву оболу Босута, распоређујући 2. и 3. батаљон на
левој обали Босута, 4. батаљон у јужном делу Подграђа с оријентацијом према Апшевцима и Липовцу,
док је 1. батаљон задржан у резерви, без једне чете
која је обезбеђивала мостобран на десној обали Босута. У тим борбама, од почетка немачког противнапада па до преласка Босута, бригада је имала 24 погинула, 56 рањених и 15 несталих, далеко мање него
што су били губици јединица у првом борбеном
ешелону.
Док су се на сектору 21. дивизије водиле драматичне борбе с надмоћнијим непријатељем, Штаб
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1. пролетерске је из Шидских Бановаца упутио
1. пролетерску бригаду, ојачану артиљеријом, да усиљеним маршем избије у Винковачке Бановце с циљем
да у противнападу заузме Нијемце и прихвати делове
21. дивизије који су се још увек налазили јужно од
Босута.
На усиљеном маршу се налазила и 5. крајишка
бригада 11. крајишке дивизије, која је била распоређена, као дивизијска резерва, у Илинцима.
Према Нијемцима је упућена и Артиљеријска
бригада 1. пролетерске дивизије да ватром подржава
1. пролетерску и 5. крајишку бригаду у нападу на
ово село ради задобијања мостобрана на десној обали
реке. У нападу је требало да учествује и 5. српска
бригада, док остале јединице 21. дивизије нису биле
способне за офанзивна дејства. Без наоружања, с великим губицима, у приличној мери деморалисане и
упаничене, промрзле и несређене, оне су једино могле
да с леве обале Босута штите прелаз заосталих делова дивизије, који су се по групама и групицама пребацивали преко замрзнуте реке у току целог 3. и у току
ноћи 3/4. јануара 1945.
На Босут је прва пристигла 5. крајишка бригада,
чије су јединице тако рећи претрчале пут од Илинаца
до Нијемаца. Први и други батаљон 5. крајишке бригаде напали су из покрета немачке јединице на левој
обали Босута и успели да заузму тај део села, овладају каменим мостом и део снага пребаце на десну
обалу реке.
Скоро истовремено је пристигла и 1. пролетерска
бригада, која је преко залеђеног Босута прешла у
напад и овладала делом села на десној обали реке,
док је 5. српека бригада с мостобрана код Подграђа
гхокушавала да продре у правцу Доњег Новог Села.
Немци су се очајнички бранили и настојали су по
сваку цену да задрже Нијемце у својим рукама, као
Р1 да овладају каменим мостом на Босуту преко кога
је ишла једина веза према Илинцима, Шидским Бановцима и Ђелетовцима.
У вечерњим чаеовима 3. јануара 1945, Прва пролетерска бригада је успела да уз јаку подршку сопствене артиљерије пребаци преко моста још један
батаљон, док је 5. крајишка бригада пребацила 3. и
4. батаљон низводно од Нијемаца са задатком да с
југа нападну непријатеља у селу и покушају да успоставе везу с 5. српском бригадом.
У међувремену, 5. српска бригада је успела да
продре до Доњег Новог Села, где је заустављена, док
су 3. и 4. батаљон 5. крајишке бригаде успели да заузму неколико кућа на јужној ивици Нијемаца. Касније су Немци ојачали своју одбрану и, уз подршку
тенкова, приморали пребачене делове 1. пролетерске
бригаде да се повуку на леву обалу Босута. Минери
су при повлачењу активирали мине, постављене мало
пре тога, које су и лакше оштетиле мост и тако спречиле прелаз немачким тенковима на другу страну
реке.
Док су се јединице 1. пролетерске бригаде повлачиле на леву обалу реке, 3. и 4. батаљон 5. крајишке
бригаде и један батаљон 5. српске бригаде безуспешно су и даље покушавали да овладају селом с јужне
стране. Водећи борбу 4. јануара до 10 часова, батаљони 5. крајишке и 5. српске бригаде били су приморани

Командант 6. пролетерске (личке) дивизије „Никола Тесла"
пуковник Ђоко Јованић приликом предаје одликовања старешинама и борцима за време боравка дивизије у Београду
(из албума генерала Ђока Јованића)

од надмоћнијег непријатеља, који је уз подршку тенкова прешао у противнапад, да се повуку на леву
обалу Босута и организују одбрану.
Штаб 1. армије, у вези с новонасталом ситуацијом, одмах је предузео мере за боље обезбеђење
фронта који су држале његове јединице.
Убрзан је покрет 6. пролетерске дивизије која се
од 27. новембра 1944. налазила у Београду на одмору,
сређивању, преоружању и попуни, па је њено бројно
стање износило сада око 16.000 бораца.
Дивизија се до Сремске Митровице пребацивала
делом железницом, а делом пешице, тако да су њени
предњи делови већ 3. јануара избили у Бачинце, док
је 4. јануара 1945. приступила смени 21. дивизије.
Друга личка бригада је 4. јануара преузела фронт
на Босуту од моста према Нијемцима и низводно према Ловретићевом стану, док је 1. личка бригада преузела фронт јужно од Подграђа, па левом обалом
Босута, преко шуме Дубовица, на Апашевце до шуме
Кабларовац, јужно од Илинаца.
Трећа личка бригада налазила се у покрету од
Сремске Митровице према Илинцима, где је требало
да се распореди као дивизијска резерва, док се 22.
српска (космајска) бригада налазила на маршу од
Мартинаца према Малој Вашици.
За то време јединице 21. дивизије извлачиле су
се (осим 5. српске бригаде) у нове рејоне размештаја,
где су имале да се среде и попуне после тешких губитака. Тако су се до 6. јануара 1945. године у Адашевцима сместиле 4. и 21. бригада, 31. бригада у Гибарцу,

док је 5. бригада, пошто ју је у Подграђу и на мостобрану сменила 22. бригада, прешла у Бачинце, где се
налазио Штаб 21. дивизије са осталим јединицама.
(Нешто касније, 13. јануара 1945, донесена је одлука
о расформирању 21. бригаде и од њених преосталих
делова попуњене су 4. и 5. бригада.)
Док је 4. јануара завршавана смена јединица
21. дивизије на Босуту и 5. крајишке бригаде, која се
повукла преко Илинаца за Беркасово, јединице 1. и
6. пролетерске дивизије, које су држале положаје на
левој и мањим делом на десној обали Босута (према
Подграђу), припремале су се за нови напад на непријатеља у Нијемцима.
У међувремену, 5. јануара, 3. крајишка бригада
пребацила је преко Босута на десну обалу две чете
наспрам шуме Брадарица, како би се домогле три
топа 76 мм ЗИС-З и 2 камиона, које су борци (послуга)
из 1. југословенске бригаде оставили на Широким
њивама 3. јануара при паничном бекству преко моста.
Немци нису успели да извуку ова оруђа, јер су прилазе ка њима држале под јаком ватром јединице
1. пролетерске дивизије. Али, и Немци су држали
прилазе под јаком ватром, па су се оруђа налазила
на ,,ничијој земљи". Међутим, ове две чете су ипак
успеле да приђу оруђима и да их униште, док су камионе запалиле и потом се обе вратиле на леву обалу
Босута.
За то време, на сасвим супротном крају фронта
на Босуту, 1. коњичка бригада, која је у међувремену
потчињена 6. пролетерској дивизији, успела је да
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једним дивизионом у двочасовној борби од 12 до 14
часова заузме Батровце и држи га све до 19 часова,
када је упориште напуштено. Потом се цела коњичка
бригада сместила у Моровић ради обезбеђења левог
крила 6. пролетерска дивизија и извиђачке делатности у правцу Сољана, Строшинаца, Јамене, Сремске
Раче и Вишњићева (Грк).
У току 5. јануара Немци су око 13 часова покушали да пређу на леву обалу Босута између села
Нијемаца и Валеровог стана, али их је 1. пролетерска
бригада вратила на десну обалу реке. Таквих покушаја било је и на фронту 2. личке бригаде, која је
пустила Немце на блиско одстојање, а затим их јаком
ватром натерала у бекство.
Одмах после тога, у 22 часа, 1. пролетерска и
2. личка бригада прешле су у силовит ноћни напад на
непријатеља у Нијемцима и Доњем Новом Селу и
успеле су, после двочасовне оштре борбе, да га одбаце
према Комлетинцима уз садејство с 5. батаљоном
3. крајишке бригаде, заузевши Нијемце и Доње Ново
Село. После тога силовитог напада 1. пролетерске,
2. личке и делова 3. бригаде, јединице НОВЈ успоставиле су фронт који се протезао скоро правом линијом од источне ивице шуме Дионица на Босуту, па на
југ западно од Комлетинаца према шуми Градина, тј.
Босутским шумама и одакле се у благом луку повијао
на југоисток према Суботићевом стану на Босуту,
југозападно од Подграђа. На тај начин јединице
НОВЈ држале су мостобран ширине ваздушне линије
око 10 км, и с највећом дубином око 8 км према Господским њивама, јужно од Комлетинаца.
На тој линији јединице 1. пролетерске смењене

Политички комесар 6. пролетерске (личке) дивизије „Никола
Тесла" потпуковник Никица Пеиновић (други слева) са штабом Артиљеријске бригаде 6. дивизије и командантом артиљерије потпуковником Миланом Антончићем Велебитом
(десно у шубари) за време формирања бригаде у Београду
(из албума генерал-потпуковника Милана Антончића Велебита)
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су увече 6. јануара 1945. од стране јединица 6. пролетерске дивизије. Тиме су завршене тродневне крваве
борбе на правцу Оток — Комлетинци — Нијемци, у
којима су немачке јединице успеле да нанесу озбиљне
губитке 1. армији, а посебно 21. дивизији. Немци су
успели да отклоне опаеност по безбедност саобраћаја
на врло виталној железничкој прузи Брчко — Винковци — Осијек, развију 41. пешадијску дивизију за
борбу и створе предуслове за извођење удара 17. јануара 1945.
Двадесет прва дивизија привремено је избачена
из строја и морала је бити извучена на простор Адашевци — Бачинци — Гибарац ради сређивања и попуне јединица за предстојеће задатке. За само један
цан борби дивизија је 3. јануара 1945. имала 182
мртва, 308 рањених и 315 несталих војника (један
мањи део се касније пробио кроз непријатељске линије и вратио у јединице). Изгубљено је 15 противтенковских топова (од којих је 7 уништено у борбама), 16 тешких митраљеза, 44 пушкомитраљеза, 8 лаких пушкомитраљеза, 77 стројница (аутомата), 20
противтенковских пушака, 23 немачка пушкомитраљеза („шарца"), 277 коња, 77 кола с материјалом, око
50 км кабла и разног другог материјала, док су Немци
у овим борбама изгубили 6 тенкова.
Прва пролетерска бригада имала је 25 погинулих
и 144 рањена борца, док је 5. крајишка бригада имала
26 погинулих, 72 рањена и 3 нестала борца.
Врховни командант је након тога, одредио нови
Штаб 21. дивизије и за новог команданта поставио
иотпуковника Владу Бајића, дотадашњег команданта
3. крајишке (пролетерске) бригаде, а за политичког

комесара — потпуковника Мирка Јовановића, до тада
политичког комесара 1. пролетерске бригаде.
Крај борби на правцу Оток — Комлетинци —
Нијемци 1. армија је дочекала с 5, 1. и 6. пролетерском
дивизијом у првом ешелону. У резерви 1. армије налазиле су се 11. дивизија на простору Беркасово —
Новак-Бапска — Сот и 21. дивизија у рејону Адашевци — Гибарац — Бачинци.
Прва коњичка бригада, потчињена 6. пролетерској дивизији, налазила се 7. јануара 1945. у Моровићу.
Немци су такође извршили прегруписавање својих снага, па су 4. пешадијску дивизију увели на одсек Подграђе — Комлетинци — Дионица — Оролик
— Берак са распоредом:
Од Босута наспрам Подграђа (које су држале јединице 6. пролетерске дивизије), па западно од Доњег
Новог Села, преко Комлетинаца и даље на север, на
десној обали Босута према шуми Дионица налазио се
1232. гренадирски пук 41. пешадијске дивизије.
Преко шуме Дионица и утрине Ливаде закључно
са Ороликом положаје је држао 1231. гренадирски
пук. 41. пешадијске дивизије.
Одсек Оролик — Берак (закључно) држао је
1230. гренадирски пук 41. пешадијске дивизије.
На одсеку од Берка до Сотина уведена је 117. ловачка дивизија, и то са 737. пуком од Берка до Негославаца, а са 749. пуком од Негославаца до Сотина.
У ширем рејону Винковаца налазио се Пук за
снабдевање 41. пешадијске дивизије, док су се у Јанковцима налазили 141. извиђачки и 141. допунски
батаљон, као дивизијска резерва, а у Мирковцима —
позадински делови 41. пешадијске дивизије.
Тешки артиљеријски дивизион налазио се распоређен на ватреним положајима западно од Слаковаца,
а Лаки артиљеријски дивизион 41. пешадијске дивизије налазио се северно од тог села.
Противтенковски артиљеријски дивизион 41. пешадијске дивизије био је по батеријама додељен гренадирским пуковима у првом борбеном ешелону и био
је веома јаког састава.
Борбена група „Бургемајстер", као корпусна резерва, била је распоређена у Отоку, уз истовремено
обезбеђење према југу, тј. према шумском подручју
између Босута и Саве.

Земуница 5. крајишке (козарске) бригаде на сремском фронту
(из албума Драгоја Лукића)

обрнуто — кукавичлук је ако излажеш себе непријатељу да те погоди тако да не можеш да покажеш своју храброст." Тих дана и касније била је основна парола на фронту: „Укопај се! Више зноја, мање крви!"
Штаб 1. армије је одмах, чим је стабилизовао
фронт на левом крилу армијског распореда, предузео
енергичне мере за стварање одбрамбених положаја по
дубини армијског распореда како би се обезбедили од
евентуалних офанзивних операција непријатеља.
Поучен скупо плаћеним искуством 21. дивизије,
Штаб 1. армије наредио је 8. јануара 1945. Штабу 11.

КРАТКО ЗАТИШЈЕ НА ФРОНТУ
На сремском фронту је привремено настало затишје, уз обострану извиђачку и обавештајну делатност и интензивно извођење радова на фортификацијском уређењу положаја. Политички комесар
1. пролетерске дивизије Владо Шћекић, у својим каснијим сећањима рекао је о томе: „Сећам се да је један
од основних партијских задатака у то време било —
укопавање. Оно је било проблем у нашем начину
ратовања. . . Требало је старешине и борце научити
да се укопавају, убедити их да је то обавезно ако желимо да добијемо рат, ако хоћемо да сачувамо живу
силу. . . Добро се сећам да смо тада држали партијске
конференције и писали о томе у штампи, како би се
схватило да укопавање није кукавичлук него баш
11

Факсимил прве странице листова 1, 2. и 3. армије и 1. пролетерског корпуса (Архив Војноисторијског института). Армијски листови су били снажно гласило у подизању борбеног
морала јединица на сремском фронту.
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Иети батаљон 1. пролетерске бригаде враћа се са обуке у
Шидске Бановце (из албума пуковника Радована Пантелића)

дивизије да с две бригаде приступи изградњи другог
армијског одбрамбеног положаја на линији Ловас —
Матијевићев салаш и даље према железничкој прузи
и Илинцима.
У ствари, други армијски одбрамбени положај
налазио се западно од линије Ловас — Товарник —
Илинци и требало је да затвори комуникације које
воде од запада према истоку, тј. између Дунава и Босута према Шиду и Сремској Митровици и у позадину
армијског распореда. Да би убрзао ове радове, Штаб
1. армије уредио је, у споразуму са органима народне
власти, да се за њихово извођење употреби и цивилно
становништво.
Тако је 5. дивизија порушила све мостове преко
мочваре код Грабова и појачала извиђачку и обавештајну делатност. На тенкоопасним правцима постављене су противтенковске мине, а артиљеријске јединице су снабдевене муницијом.
Предузете су мере да се све старешине и борци
упознају с карактеристикама непријатељских тенкова и самоходних оруђа, а посебно тенкова ,,тигар и и
„пантер", као и јуришног оруђа „фердинанд". Такође
је поклоњена пажња упознавању сопственог новог
наоружања, а нарочито артиљеријских оруђа, како
би се код јединица повратило самопоуздање.
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Нарочито је наглашавано садејство пешадије и
артиљерије и велика улога пешадије у заштити борбеног поретка артиљеријских јединица, које су у
последњим борбама остављане без пешадијске одбране.
Такође је указано на психолошку припрему бораца и штетне последице страха од тенкова и паничног повлачења. Као део пропагандног рада уведено је
такмичење међу јединицама у постизању што бољих резултата у противтенковској борби. Заведена
је стална приправност на ватреним положајима и непрекидно слање извиђачких патрола у правцу непријатеља.
Све ове мере имале су за циљ да се непријатељу
онемогући постизање било каквог изненађења и да
се ефикасност његових тенкова и јуришних (самоходних) оруђа сведе на најмању могућу меру, јер су
они у досадашњим борбама играли једну од одлучујућих улога у крајњем исходу борбених дејстава и
сламању отпора јединица НОВЈ.
Партијско-политички рад такође је био врло интензиван у том кратком периоду релативног затишја.
Од великог значаја за партијско-политички рад у
том периоду било је Писмо Централног комитета КПЈ
од 14. јануара 1945. упућено свим националним пар-

тијским руководствима, дивизијским комитетима и
комесарима корпуса, армија и главних штабова.
Писмо ЦК КПЈ је опширно и јасно указало на
задатке партијско-политичких органа у јединицама
НОВЈ, на профиле партијских руководилаца и руководстава и војних старешина на командним положајима и, посебно, на однос према младим борцима, који
су својом борбом и храброшћу дали најбоље потврде
о својој зрелости за пријем у редове КПЈ. Писмо је,
такође, указало на значај неодложног и брзог стварања модерне војне организације, способне за употребу и садејство свих родова оружја, као и на потребу чврсте војничке дисциплине.
У вези с командним кадром у Писму се каже:
,,Партијске организације треба нарочиту пажњу
да посвете подизању командног кадра, развијању
упорности и офанзивности. За командни кадар, а нарочито виших јединица, није довољан лични хероизам, него је нужно оспособити га да тако руководи
јединицама да оне као цјелина извршавају постављене задатке. Не смије се дозволити да команданти долазе у ситуацију да морају личном храброшћу да надокнађују недостатке у командовању."
По питању омасовљавања редова Партије у јединицама НОВЈ, писало је и ово:
,,Стојећи пред задатком победоносног окончања
рата и изградње наше нове државе, читава Партија
мора смјело прићи омасовљавању својих редова, јер
за то постоје сви објективни услови. Партијске орга-

низације у војсци, руководећи се потребом обезбеђења војно-политичког руководства, морају најодлучније ликвидирати секташтво, којег нажалост још
има, у погледу примања нових чланова у Партију.
Има случајева да се чак и стари борци, који су већ
одавно показали оданост нашој борби и Партији, налазе још увијек ван Партије. Треба водити рачуна о
томе да се на фронту најбрже и најбоље проверава
оданост ствари народа и Партије, да на фронту сваког дана сазревају десетине и десетине нових бораца
за Партију, да је војна организација најпогоднија за
васпитање нових чланова Партије."
Све те инструкције и разне дг^ге мере партијско-политички и војни кадар прихватили су веома
савесно и одговорно, као и целокупан борачки састав
свих пет дивизија 1. армије.
У врло кратком периоду на фортификацијском
плану дивизије првих ешелона израдиле су чак пс
три реда ровова, и на тај начин су у инжињеријском
смислу предузете врло ефикасне мере.
Међутим, у том периоду било је и борбених акција. Немци су неколико пута покушавали да пређу
Босут на појединим местима, на одсеку 6. пролетерске (личке) дивизије, али су увек били одбијени.
ствари то су били напади демонстративног и извиђачког карактера пред њихов главни удар на сремском фронту.
Ни јединице 1. армије нису мировале. Штаб 1
армије наредио је депешом 14. јануара 1945. Штабу 6

Артиљерци 6. пролетерске (личке) дивизије „Никола Тесла"
на положају (из албума генерала Ђока Јованића)
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