БОРБЕ НА ДРАВСКОМ
ФРОНТУ И НА ДРИНИ
У ЈАНУАРУ 1945.

„У Срему непријатељ је јаким противнападом
направио клин у наше положаје на правцу Оток —
Нијемци. Непријатељ задржан. Вероватно да је циљ
овог непријатељског противнапада одвраћање наше
пажње и везивање наших снага на овај сектор од
Подравине, где је управљено тежиште његове активности у циљу ликвидације наших мостобрана на десној обали Драве. Водите о овоме рачуна."
Та процена маршала Тита, као што ће се видети
касније, била је тачна.
Ноћу 7/8. јануара 1945. снаге НОВЈ поново су
прешле у напад с циљем да овладају Питомачом. Два
дана вођене су жестоке борбе за ово место, али напад
није успео. Обе стране су претрпеле осетне губитке:
непријатељ је имао око 300 војника избачених из
строја, док су јединице 6. и 10. корпуса имале 36
погинулих и 255 рањених бораца.
На источном сектору мостобрана непријатељ је,
такође, био врло упоран у нападима на положаје 16.
дивизије, тежећи да продре ка Подравској Слатини
користећи за то своја упоришта у Ђурђеновцу, Мославини, Виљеву и Доњем Михољцу, где су се, поред
усташко-домобранских снага, налазиле јединице немачке 11. ваздухопловне дивизије и Борбене групе
„Фишер" (командант генерал-лајтнант Адолф Фи~
шер).
Први снажан напад непријатељ је извршио
3. јануара 1945. на положаје 16. дивизије с циљем да
продре према Подравској Слатини, који је одбијен.
Али је у поновном нападу 5. јануара успео да потисне
јединице 16. дивизије, овлада Новидравским каналом
и 6. јануара заузме Чађавицу. У противнападу 7. јануара јединице 16. дивизије одбациле су непријатеља
на Новидравски канал. Тада је до 13. јануара завладало релативно затишје, уз обострану извиђачку делатност. У овим борбама 16. дивизија имала је 50 погинулих, 192 рањена и 3 нестала борца, док је непријатељу уништено 11 тенкова и јуришних оруђа и две
танкете и избачено из строја око 1.000 војника. Чети-

Врховни командант Југословенске армије маршал Јосип Броз
Тито

ри бригаде 16. дивизије — 1, 2. и 4. војвођанска и 15.
бригада „Шандор Петефи" — као и Артиљеријска
бригада, у тим борбама су храбро одолевале свим
нападима непријатеља на њихове положаје. Од око
9.000 бораца, колико се налазило у дивизији, већином
су били млади борци. Иако слабо одевени (у дивизији се налазило око 400 босих, 350 слабо обувених и
око 1.500 слабо обучених) и по цичи зими, борци су
све тешкоће стоички подносили и јуначки се борили
против непријатеља, који је настојао да по сваку цену
ликвидира вировитички мостобран.
Тринаестог јануара 1, 2. и 4. бригада 16. дивизије
напале су Чађавицу, где се непријатељ упорно бра~
нио. Ту борбу је Штаб 16. дивизије овако описао:
„Батаљон I бригаде који је имао задатак да продире кроз село водио је врло жестоку борбу у самој
Чађавици, успевши да постигне незнатне резултате
и да потисне непријатеља из неколико кућа са оне
стране моста.
Три батаљона II бригаде који су нападали десно
од I бригаде, т.ј. десно од цесте која води кроз Чађавицу, продирали су врло лагано под борбом до под
сам канал, оријентишући се извесним својим снагама (батаљонима) према источном делу села Чађа201
'
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Црвеноармејци и борци 6. војвођанске бригаде на вировитичком мостобрану (Музеј социјалистичке револуције Војводине)

вице, у којем делу села непријатељ је јако био утврђен и очајнички се бранио. Непријатељ је осветљавао
прилазе ка Својим положајима у току целе ноћи
палећи сламу, држећи се најупорније у својим добро
уграђеним рововима и кућама, тако да наше јединице после борбе која је трајала у току целе ноћи
нису успеле постигнути пред њих постављени
задатак."
У тим борбама губици дивизије су били незнатни.
Погинуло је 8, а рањено 34 борца. Било је очевидно
да се напад није изводио пуном жестином и да су
борбе вођене почетком јануара оставиле трагове на
јединицама 16. дивизије.
У међувремену, на западном сектору мостобрана
непријатељ је био далеко агресивнији. Штаб немачког 69. армијског корпуса прикупио је немачку 1. козачку коњичку дивизију с две бригаде (шест пукова),
69. извиђачки батаљон, Пук „Енгелбрехт", усташку
1. ударну дивизију и један пук Павелићевог тјелесног
здруга (гардијске бригаде) и 10. јануара прешао у
напад у правцу Гарешнице и Трновитице. Тада је
успео да потисне слабије делове 10. корпуса и заузме
Мале Зденце и Павловац, док је следећег дана без
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већег отпора заузео Велики Грђевац и Велику Писаницу.
Штаб 10. корпуса, оцењујући опасност од овог
продора у бок својих снага, 13. јануара је повио
фронт својих јединица на Било-гори, тако да је 33.
дивизију оријентисао према Питомачи, 32. дивизију
према непријатељу који је наступао од Велике Писанице, док је 40. дивизију задржао на фронту на Драви. Тако су снаге 10. корпуса биле развучене и фронт
није могао да се стабилизује, што је непријатељу
омогућило да заузме Грубишно ПоЈве и Зрински. Намере непријатеља су биле очигледне: желео је да
по сваку цену продре са југозапада у правцу Вировитице.
Борбе 14. и 15. јануара вођене су, често, прса у
прса. Користећи своју надмоћност, непријатељ је
14/15. јануара успео да заузме села Вукосављевицу
и Велико Брдо, док је 15. јануара заузео и Гарешницу. На тај начин се вировитички мостобран постепено сужавао.
Врховни командант НОВ и ПОЈ био је незадовољан развојем ситуације, а нарочито спорим ангажовањем јединица 12. корпуса 3. армије на вирови-

тичком мостобрану. Непријатељев продор од Велике
Писанице оценио је као врло опасан, па је 14. јануара 1945. упутио Штабу 3. армије наређење следеће
садржине:
,,Најхитније без одлагања отпочните с пребацивањем ваших дивизија на десну обалу Драве. Већ
сте и до сада закаснили. Дубоки непријатељски продор од Банове Јаруге и Бјеловара у рејону Велике
Писанице у ствари последица је тог закашњења.
Имајте у виду да се непријатељ неће задржати на
овом успјеху, већ ће вјероватно из подручја Писанице — Павловци једновремено са обновљеним нападима из Питомаче и од Мославине предузети нову
концентричну офанзиву на наш мостобран Вировитица — Подравска Слатина у циљу његове ликвидације. Зато ова ситуација налаже најхитније преба-

Борци 1. војвођанске бригаде на дравском фронту (из албума
генерала Ж и к е Стојшића)

Борци 12. славонске бригаде 12. дивизије у рововима на
рировитичком мостобрану код Воћина

Командант 1. војвођанске бригаде мајор Ж и к а Стојшић на
дравском фронту (из албума генерала Ж и к е Стојшића)

цивање ваших снага на десну обалу Драве. Да би
убрзали ово пребацивање затражите помоћ од Руса
за прелазак преко реке. Хитно одговорите у коме
року ћете извршити пребацивање."
Штаб 3. армије је, додуше, још 10. јануара издао
наређење за смену јединица 12. корпуса на левој
обали Драве. Међутим, услед спорог пристизања бугарске 1. армије, 36. и 51. дивизија нису могле бити
одмах убачене на вировитички мостобран, где је ситуација постајала све критичнија по јединице НОВЈ.
После извршене смене 11/12. јануара јединица 36. и
51. дивизије на левој обали Драве, оне су се сувише
дуго задржале у својим рејонима за прикупљање,
тако је 36. дивизија прешла Драву код Барча 16. јануара и преко Вировитице усиљеним маршем је упућена према Спишић-Буковици, где је 17. јануара 1945.
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Командант 3. армије НОВЈ генерал-лајтнант
с рањеницима на дравском фронту

Коста

Нађ

Светозар Максимовић, заменик команданта Артиљеријске
бригаде 36. дивизије, мајор Димитрије Шешеринац, командант артиљеријске бригаде 36. дивизије, мајор Лазар Мишковић, политички комесар бригаде, и мајор Воја Живановић,
командант Артиљеријске бригаде 51. дивизије, непосредно
пред прелаз артиљеријских јединица на десну обалу Драве
(из албума пуковника Димитрија Шешеринца)

Извиђачи 3. армије НОВЈ на вировитичком
(Музеј социјалистичке револуције Војводине)
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мостобрану

сменила 33. дивизију 10. корпуса, која је после тога
повучена у корпусну резерву на простору Цремушина — Сибеник.
Педесет прва дивизија, пошто је 12/13. јануара
смењена од стране бугарских јединица на својим положајима, прешла је Драву тек 18/19. јануара, тј. у
време када су се на сремском фронту водиле врло
тешке борбе на које јединице 3. армије нису могле
нимало да утичу, јер су биле блокиране офанзивним
дејствима непријатеља на вировитичком мостобрану.
После пребацивања на десну обалу Драве, 51. дивизија сменила је 20. јануара 16. дивизију, која се потом рокирала удесно од Адолфовца (Адолфовог Села) према Драви. Тако су 20. јануара 1945. снаге 3.
армије биле груписане:
— у западном сектору (у ширем рејону Вировитице) налазиле су се 36. дивизија 12. корпуса, 40.
дивизија и 12. бригада 12. дивизије 6. корпуса и 32.
и 33. дивизија 10. корпуса, док су се на источном
сектору према Чађавици, врло брањеном непријатељском упоришту, налазиле 16. и 51. дивизија;
— 6. корпус (без 40. дивизије и 12. бригаде) налазио се на најосетљивијим местима у простору између западног и источног сектора;
— јединице 3. армије, ради растерећења сремског фронта и самог вировитичког мостобрана, 12.
јануара 1945, у 16 часова, прешле су у напад по наређењу Врховног команданта од 18. и 20. јануара 1945.
Напад јединица је подржавала и артиљерија 1. бугарске армије с леве обале Драве, гађајући непријатељска упоришта у Чађавици, Носковцу, Шашеву и
Адолфовом Селу.
На западном сектору снаге 3. армије прешле су
у напад према Копривници и Бјеловару ради проширења вировитичког мостобрана на запад и успеле су,
после оштрих борби, које су трајале до краја месеца,
да непријатеља одбаце према Питомачи, Гарешници
и Великом Грђевцу, док су на источном сектору 16.
и 51. дивизија водиле врло тешке борбе око Чађавице
и на Новидравском каналу под веома неповољним
временским условима. Борбе су биле толико тешке
да је само 7. бригада 51. дивизије у борбама 20. и 21.
јануара за Адолфово Село имала 63 погинула, 254
рањена и 38 промрзлих бораца, док је 8. бригада из
исте дивизије у борбама за непријатељско упориште
у Сухомлаки имала 38 погииулих, 117 рањених и 10
несталих бораца.
Дубоки снег и врло ниска температура (чак до
—25°С) осетно су утицали на ударну снагу дивизија
12. корпуса на источном сектору.
Ништа мањи нису били губици 16. дивизије на
источном сектору. Њене јединице су у дводневним
борбама имале 51 погинулог и 211 рањених бораца.
После ових борби, у којима јединице 16. и 51.
дивизије нису имале успеха, дошло је до затишја
које је трајало до 25. јануара 1945. Тога дана у 18
часова прешла је у напад Ударна група бригада састављена од 8. и 12. бригаде 51. дивизије и 1. бригаде
16. дивизије. Група је имала задатак да овлада Чађавицом и избије на Новидравски канал нападајући
правцем Базје — Адолфово Село — Чађавица, док
су остале снаге обеју дивизија у то време имале зада-

Штаб 16. ударне дивизије (слева надесно): Потпуковник Милош Пајковић, политички комесар, пуковник Марко Перичин
Камењар, и мајор Едуард Ребула, начелник штаба

так да врше притисак на непријатеља на целом фронту како би му онемогућиле извлачење снага за одбрану Чађавице, тј. на главном правцу напада Ударне
групе бригада.
После получасовне артиљеријске припреме,
Ударна група бригада је прешла у напад и заметнула
врло тешке борбе у току 25/26. јануара 1945. И поред
максималног залагања бораца, напад није успео. У 4
часа ујутро све јединице су се, по одлуци Штаба 12.
корпуса, повукле на своје полазне положаје. У овим
борбама јединице 16. дивизије имале су 75 погинулих
и 153 рањена, а јединице 51. дивизије 50 погинулих,
117 рањених и 7 несталих бораца.
Крајем јануара све јединице 3. армије прешле су
у активну одбрану на вировитичком мостобрану, с
тим што је 51. дивизија преузела и положаје 16. дивизије која се скоро два месеца налазила непрекидно у
борбама на вировитичком мостобрану, па је 16. дивизија повучена у корпусну резерву на простор Горње

Санитет 6. корпуса НОВЈ (из албума генерала Вељка Ковачевића)
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Прелаз јединица 12. корпуса 19. јануара 1945, код Барча, на
десну обалу Драве (Музеј социјалистичке револуције Војводине)

Базје —- Сухопоље — Подравска Слатина — Будаковац. До краја месеца вировитички мостобран су напустиле и делови 233. стрељачке дивизије Црвене армије ради ангажовања у јужној Мађарској, тако да су
на мостобрану остале само снаге 3. армије, на које ће
непријатељ 6. фебруара 1945. извршити врло снажан
напад ради ликвидације вировитичког мостобрана.
У јануарским дејствима на вировитичком мостобрану цени се да су јединице 3. армије избациле из
строја око 7.000 непријатељских војника. Али, ни
губици 3. армије нису били мали: погинуло је 977,
рањено је 3.123 и нестало 296 бораца. Највеће губитке
је имао 12. корпус: 654 погинула, 1.792 рањена и 192
нестала борца, док је најмање губитке имао 6. корпус:
145 погинулих, 489 рањених и 61 нестао борац.
Крајем јануара 1945. завршена су сва настојања
3. армије да разбије непријатељски обруч око вировитичког мостобрана, који се све више стезао довођењем
свежих снага из Босне и са сремског фронта. Трећа
армија је покушала да својим офанзивним дејствима
олакша положај 1. армије на сремском фронту везивањем непријатељских снага на правцима напада.
Међутим, док је 1. армија водила жестоке борбе и
на крају предузела и противудар, 3. армија није успела битно да утиче на сремски фронт за време извођења немачке операције „Зимска олуја".
У међувремену, Немци су успели да прикупе
знатне снаге према вировитичком мостобрану ради
његове ликвидације и припрема за пролећну офанзиву северно од Драве.
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Река Дрина или, тачније, њена долина од Зворника до ушћа у Саву заузимала је посебно место у
немачким плановима за одбрану источног подручја
НДХ, извлачење једног дела Групе армија „Е" и
обезбеђење јужног бока немачке 41. и 117. ловачке
дивизије на сремском фронту.
Због тога су Немци на све могуће начине покушавали да одрже фронт на Дрини и да њену долину
учине пролазном за своје трупе, ослањајући се првенствено на чврсто држање у својим рукама упоришта
као што су били Зворник, Јања и Бијељина.
Бијељина је била посебно утврђена, ослонцем на
исто тако брањено и утврђено непријатељско упориште у Брчком, на Сави.
Држањем Дрине у њеном доњем току и контролисањем њене леве обале, Команда Групе армија „Е"
је настојала да обезбеди, пре свега, довођење немачке
ојачане 22. пешадијске дивизије (командант генерал-лајтнант Хелмут Фрибе): у североисточну Босну
ради њеног ангажовања на том подручју и касније,
делом снага, на сремском фронту.
Поред тога, држањем Дрине, односно упоришта у
Бијељини и Брчком, обезбеђивана је већа стабилност
на сремском фронту а тиме и држање целокупног
југоисточног фронта, чији су скелет сачињавали
дравски и сремски фронт и фронт на реци Дрини
ослонцем на јака упоришта у Сарајеву и Мостару.
Због таквог значаја фронта на Дрини, немачка
Команда Групе армија „Е" одлучила је да истисне

