ПЕРИОД ЗАТИШЈА
И ПРИПРЕМА
ЗА ПРОЛЕЋНЕ
ОФАНЗИВНЕ
ОПЕРАЦИЈЕ

ПРВА АРМИЈА ПРЕЛАЗИ У ОДБРАНУ
Пошто је у току извођења противудара дошао до
закључка да са расположивим снагама неће успети да
поново изврши пробој положаја на Нибелупшкој
липији, разбије снаге непријатеља у рејону Мохово
— Товарник — Илинци и отпочне гоњење преко
линије Сотин — Берак — Оролик — Комлетинци ка
Вуковару и Винковцима, Штаб 1. армије је 24. јануара
1945. донео одлуку да свим снагама армије поново
пређе у одбрану на линији коју су у последњим борбама достигле.
Водећи рачуна о примљеном наређењу Врховног
штаба од 23. јануара, да тежиште у распореду снага
буде на десном крилу између реке Дунава и пруге
Београд — Загреб, Штаб 1. армије известио је 24. јануара Врховни штаб да са својим снагама прелази
у одбрану и да ће њихов распоред бити: ,,3 дивизије
у првој, а 3 на прихватној линији".
На бази донете одлуке, Штаб армије је 24. јануара издао заповест овако дефинишући циљ преласка
У одбрану:
,,И поред наших вишедневних борби и упорних
напада наше јединице нијесу успјеле разбити непријатељску одбрану на линији Мохово — Товарник —
Илинци.
Ради тога, и да би јединице припремили за слиједеће офанзивне акције, извршићемо потребна помјерања јединица и организовати чврсту одбрану
дејствујући офанзивно са потребним снагама."
Да би остварио постављени циљ, Штаб армије је
наредио да на положајима првог одбрамбеног појаса,
у непосредном додиру са немачким јединицама, остану јединице 1, 2. и 6. пролетерске и 21. дивизије и
1. коњичке бригаде, а да јединице 5. и 11. дивизије
предаду своје положаје јединицама 1, 2. и 6. пролетерске дивизије и одмаршују у рејон Илок — Луба
— Ердевик —- Кукујевци ради изградње положаја на
другом одбрамбеном појасу. Смена јединица требало
је да се изврши ноћу 24/25. јануара.
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С циљем да се смена јединица и поседања полож а ј а изврше непримећено од стране непријатеља, заповешћу је било предвиђено да 21, 2. и 6. дивизија
са по једним батаљоном изврше ,,снажан притисак
на непријатељске положаје на својим правцима", и то
после артиљеријске припреме и уз њену подршку
како би непријатељ стекао утисак да су јединице
1. армије прешле у напад на целом фронту.
Поред т о т , у заповести су били изложени задаци
јединица на дужи рок. Њихов пуни текст гласи:
„9. — По извршеном новом распореду све јединице ће приступити најенергичније и изграђивању солидних одбрамбених положаја са што дубље истуреним предстражарским линијама и добро организованим прихватним линијама.
Нарочито чврсто затворити просторе на којима се
јединице спајају (додирују). За чврсто затварање
ових простора јединице морају имати на својим крилима по један батаљон у резерви.
На највероватнијим правцима продора непријатељске моторизације поставити противтенковске нагазне мине.
10. — Да би наша одбрана била што успјешнија,
као и да би пронашли слабе тачке у непријатељској
одбрани и упознали се са распоредом огњених тачака
непријатеља, то чешће вршити са по једним или више
батаљона снажне нападе на непријатељске положаје.
Наша одбрана мора бити непрекидно активна."
Истога дана, 24. јануара 1945, Штаб 1. армије.
односно Артиљеријско одељење издало је заповес!
којом су одређени рејони ватрених положаја артиљеријских јединица сваке поједине дивизије и постављени ватрени задаци, а разрађени су и неки елементи противтенковске и противваздушне одбране.
где су биле обавезне да учествују јединице земаљске
и противавионске артиљерије дивизија.
Поступајући по заповестима Штаба 1. армије, сви
штабови дивизија и артиљеријски одсеци дивизија
издали су током 24. јануара своје заповести и наређења у којима су још детаљније предвидели и разра211

ник, тако да су на првом положају распоређене
8. црногорска, 3. крајишка и 1. пролетерска бригада,
а на резервном, који се протезао од Беркасова до
Шида, 13. пролетерска бригада; Италијанска бригада
размештена је у Прњавору као дивизијска резерва а
Артиљеријска бригада на ватреним положајима у
рејону Беркасово — Крајцарев салаш — Шид;
— 6. пролетерска дивизија је са придатом 1. коњичком бригадом, посела део фронта од железничке
пруге Шид — Товарник до Босута и даље на југ до
реке Саве; у првој линији су се налазиле 1, 3. и 4. бригада, на фронту од железничке пруге до Босута код
Градине. Одатле јужно до Саве била је развучена
1. коњичка бригада. На резервном положају, у рејону
Адашеваца, налазила се 2. бригада, а њена Артиљеријска бригада посела је ватрене положаје у рејону
Мала Вашица — Градина — Адашевци;
— 5. дивизија је, по извршеној смени својих
јединица на фронту код Бапске, одмаршевала у рејон
Илок — Ердевик, где ће да среди и одмори јединице,
изводи обуку и као армијска резерва врши инжињеријско уређење другог армијског одбрамбеног појаса
од Илока до Ердевика;
— 11. дивизија, по извршеној смени својих јединица на делу фронта западно од Шида, одмаршевала
је у рејон Бачинци — Кукујевци где ће да продужи
изградњу одбрамбених положаја од Кузмина до Визића на гребену Фрушке горе.
Два дана касније, 26. јануара 1945, Штаб 1. армије
је у своме наређењу поставио детаљне задатке јединицама за извршење акција насилног извиђања и начин уређења положаја у зони одбране армије. Наре-

Команда 21. дивизије у фебруару 1945 (слева надесно): Владо
Бајић, командант, Мирко Јовановић, политички комесар, и
Миливоје Максимовић, начелник штаба (из породичног албума покојног генерала Љубе Вучковића)

дили поступке потчињених јединица за извршење
добијених задатака.
Ноћу 24/25. јануара извршена је смена јединица
и заузет нови борбени распоред код свих јединица
1. армије, који је овако изгледао:
— 21. дивизија је својом 4. српском бригадом
посела део фронта од Дунава до коте 98 закључно,
друге две бригаде је распоредила по дубини, 5. српску
бригаду на положајима у рејону Шаренграда, 31. српску у рејону Илока, а Артиљеријска бригада је посела ватреће положаје у рејону Шаренграда;
— 2. пролетерска дивизија посела је део фронта
од коте 98 па до пута који од Трунићевог салаша води
за Бапску, и то 3. српском и 4. пролетерском бригадом
у првој линији а 2. пролетерском бригадом на резервном положзају у рејону Новак-Бапска. За подршку
јој је придата Артиљеријска бригада 5. дивизије
с ватрених положаја у рејону Новак-Бапска;
— 1. пролетерска дивизија посела је део фронта
од шуме Калиле до железничке пруге Шид — Товар212

Команда 2. пролетерске дивизије (слева надесно): Милија
Станишић, политички комесар дивизије, Средоје Урошевић,
командант дивизије, и Бошко Брајовић, помоћник политичког комесара дивизије (из албума генерала Милије Станишића)

ђено је да све дивизије у првој одбрамбеној линији,
сваке ноћи, са по једним батаљоном, врше снажне нападе на поједине секторе непријатељских положаја
ради уништавања мањих одељења, заробљавања
војника у циљу прикупљања података о непријатељу,
узнемиравања непријатеља, детаљног упознавања са
распоредом његових јединица, ватрених тачака као и
насталим променама на положају.
Поред тога, циљ нападних акција био је да се
оваквим начином дејства задржи стална иницијатива,
присили непријатељ на пасивну одбрану и да се, упознавши његове снаге и раепоред, када се у погодном
моменту пређе у офанзиву, лако разбије одбрана непријатеља.
У циљу да све јединице узму учешће у акцијама
насилног извиђања, наређењем је било предвиђено да
се батаљони одређују по реду тако да, користећи при
том и батаљоне бригада који су у дивизијској резерви, сваки од њих изврши напад једанпут у десет, односно петнаест дана.

Командант 1. пролетерске дивизије Васо Јовановић (лево)
и политички комесар дивизије Владо Шћекић (из албума
генерала Васа Јовановића)

Тренутак одмора на заплењеном непријатељском тенку код
Шаренграда 14. фебруара 1945 (слева надесно): Ново Матуновић, начелник штаба 5. дивизије, Мира Морача, члан
Централног одбора А Ф Ж Југославије, и Милутин Морача,
командант 5. дивизије (из албума генерала Милутина Мораче)

Исто тако, било је наређено да се напади ради
насилног извиђања врше сваке ноћи од 19 часова увече до 6 часова изјутра, с тим да се почетак напада за
сваку ноћ одреди у различито време. Било је предвиђено да се насилна извиђања могу повремено вршити
и дању, уз повремену употребу артиљерије.
Посебан део наређења Штаба односио се на
инжињеријско уређење одбрамбене зоне у Срему. Био
је уочен недостатак уређених положаја по дубини
током борби 17. и 18. јануара, па је у поменутом наређењу наглашена потреба његовог отклањања како би
систем одбране био правилно постављен по дубини са
што више фортификацијски уређених одбрамбених
линија. У том циљу, Штаб армије је наредио да све
јединице у првом борбеном ешелону изврше што темељитије утврђивање прве одбрамбене линије која
полази испред Шаренграда, Новак-Бапске, Шида и
Мале Вашице, односно између Дунава и Босута, с тим
да се испред ове линије израде што истуреније предстражарске линије и ровови за предстражарска одељења и да се позади главне одбрамбене линије при~
ступи изградњи прихватних одбрамбених положаја.
Поред фортификацијског уређења првог одбрамбеног појаса, на чијим положајима су се налазиле
дивизије првог борбеног ешелона, наређењем је захтевано да се фортификацијски уреди и други одбрамбени појас, чији се предњи крај протезао западним ивицама Илока, ЈБубе, Ердевика и Кузмина. Задатак је требало да изврше јединице 5. и 11. дивизије,
заједно са цивилним становништвом западног Срема.
Јединице 5. дивизије добиле су задатак да израде
одбрамбене положаје на линији западно од Илока,
ЈБубе и Ердевика, користећи до максимума топографско-тактичке погодности овог терена, а јединице
11. дивизије, заједно са Бригадом „Италија" и цивилним становништвом, да изграде низ утврђених полож а ј а између Кукујеваца и Шида и продуже даље
утврђивање одбрамбене линије испред Кузмина према Ердевику и друге линије од Кузмина испред
Бингуле према Визићу.
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Факсимил депеше маршала Тита упућене Штабу 1. пролетерске бригаде поводом трогодишњице формирања. Прослава
формирања 1. пролетерске бригаде је обављена свечано у
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селу Адашевцима, где се бригада налазила на одмору, после
тешких борби у децембарској офанзиви 1. пролетерског
корпуса.

Обострани распоред снага у Срему крајем јануара 1945.

•Тедна јединица 1. армије одлази на положај у Срему фебруара 1945 (из листа 1. армије „За победу")
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Народ Срема је даноноћно помагао јединицама 1. армије
да ископају што више ровова и уреде што више положаја
између Дунава и Саве (из листа 1. армије „За победу")

У исто време када је 1. армија прешла у одбрану
на сремском фронту, у Врховном штабу су била готова два значајна документа у којима су била регулисана сва важнија питања извиђачке и обавештајне делатности. Први докуменат је „Привремено упутство
о извиђању и осматрању непријатеља и земљишта",
који је израдило Обавештајно одељење Врховног штаба, а други докуменат, који је такође израдило Обавештајно одељење Врховног штаба НОВ и ПОЈ, јесте
,,План обавештавања и координације обавештајних
средстава и . Оба документа су дата на употребу свим
главним штабовима и штабовима армија.
^ Крајем јануара и почетком фебруара 1945, на
бази ова два документа, у Обавештајном одељењу
Штаба 1. армије разрађен је конкретан план извиђачке и обавештајне делатности за јединице 1. армије.
Сагласно томе били су сачињени одговарајући планови у штабовима дивизија и брагада, као и у артиљеријским штабовима — одсецима.
Готово у ово исто време, тачније 24. јануара,
Врховни командант НОВ и ПОЈ издао је наређење
о чувању војних тајни, које је, заједно са два напред
наведена документа, представљало основу како за
организовање извиђачке и обавештајне делатности
тако и за организовање контраобавештајне службе у
јединицама свих армија и на територији на којој су
оне дејствовале.
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ИЗВИЂАЧКО-ОБАВЕШТАЈНЕ И ДРУГЕ
НАПАДНЕ АКЦИЈЕ ОД 24. ЈАНУАРА ДО
17. МАРТА 1945.
У периоду од 24. јануара до 9. фебруара вршене су акције насилног извиђања на читавом сремском фронту. У оквиру насилног извиђања вршене
су и специјалне акције ,,хватања језика", тј. акције
заробљавања непријатељских војника. Ове акције су
изводиле претежно извиђачке јединице.
У напред наведеном временском периоду, који
је трајао 17 дана, јединице 1. армије извеле су 60
акција насилног извиђања и 50 акција ,,хватања језика". У овом истом периоду непријатељ је извршио
15 акција „испада". Током свих ових акција, чији
укупан збир износи 125, претрпљени су и одговарајући губици на обе стране.
На фронту дивизије

Непријатељски

мртви и
рањени

губици

заробљено

Сопствени губици

мртви

1. пролетерска
око 330
дивизија
—
20
2 пролетерска див.
„ 90
—
10
6. пролетерска див.
„ 450
4
34
21. дивизија
—
„ 65
19
I. коњичка бригада
5
—
—
УКУПНО
„ 940
4
83
П-реглед* обостраних губитака у периоду
24. I — 9. II 1945.

рањени
105
47
187
44
1
384

