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ДОКУМЕНТА ЈЕДИНИЦА Н А Р О Д Н О О С Л О Б О Д И Л А Ч К Е ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

БР. 1
РАДИОГРАМСКИ ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ДВАНАЕСТОГ
КОРПУСА НОВЈ ОД 16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ
ПРВОГ ПРОЛЕТЕРСКОГ КОРПУСА О БОРБАМА
У БЕОГРАДУ1
16.Х/17 Х.1944, час: 0900, гр. 60
До сада смо освојили Жарково, Кошутњак, Макиш,
Баново Брдо, Чукарицу и продрфемо према жел. станици.
Наш сектор је врло тежак, терен потпуно отворен и изложен ватри из Срема. На правцима нашег надирања нема
јединица Црвене армије.
16.Х./17.Х.1944, час: 0900, гр. 49
Све положаје и јака утврђења заузели смо искључиво
у неодољивим јуришима и ручним бомбама, других средстава немамо. До сада смо заробили знатан број Немаца и
запленили много материјала.
16.Х./17.Х.1944, час: 0900, гр. 32
Услед потпуног помањкања ратне технике, упркос силном одушевљењу јединица, наше напредовање је отежано,
а губици знатни.

1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноисториског
института под рег. бр. 7/10, к. 589—Б.

БР. 19.
ЗАПОВЕСТ ШТАБА ДВАНАЕСТОГ КОРПУСА НОВЈ ОД
16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБОВИМА ЈЕДАНАЕСТЕ,
ШЕСНАЕСТЕ, ДВАДЕСЕТ ОСМЕ И ТРИДЕСЕТ ШЕСТЕ
НОУ ДИВИЗИЈЕ ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ НЕМАЧКИХ УПОРИШТА НА ЧУКАРИЦИ И У РЕЈОНУ Ж. СТАНИЦЕ У
БЕОГРАДУ, КАО И ЗА СМЕШТАЈ НА ПРОСТОРИЈАМА
ЖАРКОВО—КНЕЖЕВАЦ И ОБРЕНОВАЦ—УМКА1
ШТ АБ
XII КОРПУСА НОВЈ

О. бр. 53
16 септ.2 1944 г.
у II 0 5 ч.

>

ШТАБУ XVI НОУ ДИВИЗИЈЕ

/

,
;

ЗАПОВЕСТ

(Секција Београд раз. 1 :100.000)
С и т у а ц и ј а : Непријатељски гарнизон у Београду углавном је ликвидиран. Наше јединице у садејству са
Црвеном армијом заузеле су Дедиње, Кошутњак, Баново Брдо, Славију, Теразије и Калемегдан.
Непријатељске се заштитнице повлаче углавном преко
жел. моста на Сави у правцу Земуна. Извесне непријатељске снаге држе се још увек на Чукарици, жел.
станици и савском пристаништу.
Наш задатак: Продирати у град и заузети Чукарицу, ж е лез. станицу и пристаниште. Поједина непријатељска отпорна гнезда блокирати са мањим снагама, а
са већим продирати што дубље у град. По извршеној
блокади непријатељских отпорних тачака, приступити њиховом систематском уништавању.
Ради извршења предњег задатка, —
НАРЕЋУЈЕМО :

1. — XVI дивизија приступиће одмах извршењу свога
задатка који јој је био постављен заповешћу овога штаба
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 37/1, к. 951.
2
Омашка. Треба: октобар.
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О бр. 523, тј. заузимању пристаништа, хватању уске везе
са Црвеном армијом, припремању пловног парка и, у садејству са Црвеном армијом, пребацивању у Срем код Земуна.
При овоме бити упоран. Обилазити непријатељске отпорне
тачке, по потреби и у ширем луку, имајући за циљ главни
задатак, тј. продирање што пре до пристаништа. При овом
цродирању не обазирати се на поједина непријатељска
мања упоришта, него енергично наступати ка пристаништу.
2.
XI дивизија, пошто је извршила постављени јој
задатак, закантоноваће се на просторији Жарково—Кнежевац—Топчидер, приступајући сређивању својих јединица
и одмору људства.
3_
XXVIII дивизија наставиће енергично надирање
одређеним јој правцем заповешћу овога штаба О. бр. 52, настојећи да што пре избије својим челом на жел. станицу.
Сва непријатељска упоришта блокирати и продужавати
даље енергично наступање. Блокирана упоришта ликвидирати не очекујући садејство осталих јединица. 4
4. — XXXVI дивизија остаје и даље на просторији
Обреновац—Умка, у очекивању нових задатака.
5. — Штаб корпуса ће се налазити у Жаркову на просторији Беле Воде.
6. — Све ће јединице приступити енергично и са пуном
одговорношћу извршењу постављених задатака, не очекујући и не тражећи садејство осталих јединица.
7. — Сва моторна возила, бензин, уље и остали погонски материјал доставити најхитније овоме штабу у Белим Водама. Доставити спискове и прегледе о броју заплењеног оружја, муниције, одеће и обуће, као и осталог ратног материјала. Сав сувишак спреме и оружја доставити
интендантском слагалишту овога штаба у Белим Водама.
8. — Још једном се наглашава да је мобилизација забрањена, све док органи ОЗНЕ не изврше чишћење непријатељских елемената.
9. — У свему осталом поступити по заповести овога
штаба О.бр. 52.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОВОДА НАРОДУ!

За Штаб Корпуса
В. д. начелника
(М. П.)
п. пуковник Артур Хрибар
3
4

Види књ. 13, док. бр. 159.
Види док. бр. 105.
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БР.

19.

ЗАПОВЕСТ ШТАБА ДВАНАЕСТОГ КОРПУСА НОВЈ ОД
16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБОВИМА ДИВИЗИЈА ЗА
СПРЕ1ЧАВАЊЕ ПРОДОРА НЕМАЦА ОД МЛАДЕНОВЦА
КА БЕОГРАДУ И ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ НЕПРИЈАТЕЉСКИХ УПОРИШТА У РЕЈОНУ ЧУКАРИЦЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ1

XII

ШТ АБ
КОРПУСА НОВЈ

О. бр. 54
16 окт.
у 1625 ч.

ШТАБУ XI НОУ ДИВИЗИЈЕ
3АПОВЕСТ

(Секција Београд и Обреновац раз. 1 : 100.000)
С и т у а ц и ј а : Непријатељ се још увек у Београду држи
у појединим отпорним тачкама дајући очајнички отпор, у циљу продужења борбе, пошто је у очекивању доласка појачања из Младеновца. Непријатељ
надире од правца Младеновца ка Београду.
Нага задатак: Ликвидирати по сваку цену непријатељско
упориште у Београду и спречити долазак непријатељског појачања у Београд од Младеновца.
У циљу извршења постављених задатака, —
Н А Р Е Ђ У ЈЕМО:

1. XVI дивизија извршиће постављене јој досада задатке по сваку цену, тј. ликвидираће непријатељска упоришта на пристаништу и заузети га.2
2. XXVIII дивизија, која до даљег наређења остаје и
надаље под нашом командом, ликвидираће по сваку цену
сва непријатељска гнезда отпора на правцу наступања нашег Корпуса, у првом реду непријатељске отпорне тачке
на Чукарици и Михајловцу и заузеће по сваку цену жел.
станицу. 3
1

Оригинал,
риског
института
2
Види док.
3
Види док.
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писан на машини, налази се у архиви Војноистопод рег. бр. 17/2, к. 866.
бр. 28.
бр. 48.

3. XI дивизија извршиће одмах покрет усиљеним марна просторију Бели Поток—Авала—Бошшаци, повезаће се са XVII дивизијом у правцу Тополе.
Задатак ове дивизије јесте затварање правца од Младеновца ка Београду. Ухватити чврсту везу десно са јединицама XXXVI дивизије на линији: Рушањ—Сремчица. 4
4. XXXVI дивизија упутиће усиљеним маршем своју
VI бригаду на просторију Рушањ—Сремчица, са задатком
затварања правца Бељина—Сремчица—Београд.
Ухватити чврсту везу са јединицама XI дивизије, са
којом затварати правац Младеновац—Београд.
По доласку V бригаде из Ваљева поставиће на просторију Велика Моштаница—Умка своју III бригаду, а ^ - т у
ће поставити на просторију Обреновац у циљу затварања
правца од Шапца. 5
5. — Штабови дивизија сносиће лично одговорност за
правилно и потпуно извршење постављеног задатка. Непријатељска отпорна гнезда у Београду ликвидирати по
сваку цену.
. 6. — XXXVI дивизија са својих положаја, сем задатка
затварања правца од југа, служећи као општа резерва за
ликвидацију Београда.
7. — Потврдити писмено пријем ове заповести.
8. — XXVIII дивизија, као што је већ наглашено под
тач. 2, остаје под нашом командом до завршетка операција око Београда.
Ш ем

СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

За Штаб Корпуса
В. д. начелника
п. пуковник
Арт. Хрибар
(М. П.)

4
5

Види док. бр. 12.
Види док. бр. 49.
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БР. 19.
ИЗВЕШТАЈ ТРИНАЕСТОГ КОРПУСА НОВЈ ОД 16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ГЛАВНОМ ШТАБУ НОВ И ПО СРБИЈЕ
О РЕЗУЛТАТИМА БОРБЕ СА НЕМЦИМА НА КОМУНИКАЦИЈИ НИШ—ПРОКУПЉЕ1
ШТАБ
XIII КОРПУСА Н.О.В. ЈУГОСЛАВИЈЕ

Оп. бр 21
16 октобра 1944 г.
у
часова

ГЛАВНОМ ШТАБУ Н.О.В. СРБИЈЕ
Положај
После јачег притиска од стране јединица нашег Корпуса и бугарских јединица 2 на град Ниш и околину, непријатељ је покушао да се извуче из Ниша у правцу Прокупља и Куршумлије. 13 тм. непријатељ је стигао до села Југбогдановца, чија се колона протезала све до Мораве. 14 октобра т.г. јединице наше 24 и 47 Дивизије, потпомогнуте
бугар. моторизованом бригадом и совјетском авијацијом,
напале су непријатељску колону са југа и северозапада.
После двочасовне борбе непријатељ је напустио сва моторна возила и разбежао се према Нишу и северозападу. Један део, односно непријатељска претходница успела је да
се пробије у Прокупље. Приликом ове акције непријатељу
су нанети следећи губици у људству и материјалу:
Убијених око четири стотине непријатељ. војника и
официра.
Заробљених око 700 непријат. војника, међу којима 7
официра.
Заплењено:
Око 800 моторних возила, 17 тенкова и 7 моторизованих топова. Остала моторизација била је састављена од те1

Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 17/1, к. 182.
2
Заједничко дејство с отечественом бугарском војсхом остварено је на основу споразума маршала Тита са делегациЈом бугарске
владе. (Види књ. депеша ВШ за 1944 год. у Војноисториском институту бр. 6, к. 20.) Према том споразуму на нишавском правцу су
учествовале јединице Друге бугарске армије (4, 6 и 12 п. д. и тенковска бригада).
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ретних камиона пуних ратног материјала, око 100 луксузних аутомобила и нешто лаких моторних возила. Од пешадиског наоружања заплењено је: 700 пушака, 80 пушкомитраљеза, 50 стројница, 5 минобацача, 300.000 пушчаних
метака; око 10 радио-станица, 10 радио-апарата; око 200
коња са теглећим и јахаћим прибором, 2 трупне апотеке,
око 200.000 (две стотине хиљада) цигарета, око 700.000 српских динара, као и много остале ратне спреме и материјала.
Наши губитци у мртвима и рањенима износе:
19 мртвих и 40 рањених.
Моторна возила углавном се налазе код бугарских јединица, а код нас се налазе само покварена моторна возила, као и неколико тенкова и топова који су такође неисправни. Бугари су насилно одузели моторизацију, где је
због овога случаја дошло до мањих сукоба, где су погинула наша 4 и њихових 5 војника. Ми смо настојали свим
силама да заједнички пребројимо овај плен и да се подели
према одобрењу наших штабова, међутим ово није успелс
кривицом бугарских старешина. 3
Непријатељска јединица која је уништена на овоме
сектору је „Принц Еуген", а њени предњи делови који су
се пробили за Прокупље отишли су делом ка Куршумлији,
а по казивању заробљених официра треба да иду за Сарајево.
Детаљан извештај по овој акцији доставиће се накнадно.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политкомесар, пуковник,
Васо Смајовић

Командант, пуковник,
Љубо Вучковић

(М. П.)

3

Види док. бр. 37.
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БР. 19.
ИЗВОД ИЗ КЊИГЕ ДЕПЕША ШТАБА ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ УПУЋЕНИХ 16 ОКТОБРА 1944 ГОД.
ШТАБУ ПЕТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ 1
За V див.
16-Х-1420
I
№ 10
Са 3 бригаде нападамо Калемегдан и Горњи Град. Сада
смо у висини Кнежев споменик—Француска улица—
Позоришна улица—Дунав.
II

Ј\|° 11

Сада смо 2 бригаде из резерве упутили у Краља Александра улицу и од Душановца ка Пашином Брду ради разбијања непријатеља који долази од Гроцке. Ваше садејство са њима биће корисно. На исти задатак од Вождовца
ка Цветковој механи упућена I Личка бриг.
III

№ 12

Каква је садања ситуација у односу на ваш распоред
и неггр. групу од Гроцке?
IV

№ 13

Ваша IV јзриг; на нашем десном ^ Ј^рилу рапада ка Ел.
централи.

1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноисториског
института под рег. бр. 33/12, к. 712 Б.
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БР. 16
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ
ОД 16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ
НО ДИВИЗИЈЕ ДА ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ О СИТУАЦИЈИ
И О РАСПОРЕДУ СНАГА1
ШТАБ
II ПРОЛ. ДИВИЗИЈЕ

16-Х-1944

ШТАБУ XXIV ДИВИЗИЈЕ г
1. — Од вас до данас нисмо добили писменог извештаја, а с обзиром да радио-веза још не функционише интересује нас где се ви налазите са вашим јединицама и ситуација код вас.
2. -— Штабу ваше XVII Бригаде смо покушали издати
једно наређење, али у том моменту, према њиховом извештају, они су добили наређење од вас да хитно крену према Малом Јастрепцу. Међутим, јутрос смо добили извештај од њих. и они се још увек налазе, бар са извесним
снагама, јер нам нису јавили њихов распоред снага, на сектору Каоник—Велики Шиљеговац.
Повежите се са њима и ставите их под вашу команду
уколико то већ нисте учинили.
3. — Најхитније нас известите о ситуацији код вас
како бисмо вам могли доделити конкретније задатке.
4. — Ми са Црвеном армијом овладали смо Крушевцем
и Трстеником. Заробљено је око 2.000 четника, 100 Немаца,
много оружја и муниције, тако да ћемо проблем наоружања
у нашој Дивизији у потпуности решити.
5. — Са нашом Дивизијом крећемо према Краљеву заједно са Црвеноармејцима.
6. — Ми се налазимо у Крушевцу.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политички комесар
п. пуковник, 3

Командант — п. пуковник,
Сред. Урошевић

1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 36/3, к. 732 А.
2
Ова дивизија је тада била под оперативним руководством
Друге пролетерске дивизије, с којом је сачињавала самосталну
г
РУпу. Види Операциски дневник Главног штаба Србије (за 16 октобар 1944 год.), док. бр. 199.
3
Политички комесар је тада био Милинко Ђуровић.

/

2 „З&орник" том I књига 14
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ЗЛПОВЕСТ ШТАБА ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ
ОД 16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБОВИМА ЧЕТВРТЕ
ПРОЛЕТЕРСКЕ, ТРЕЋЕ И ШЕСТЕ СРПСКЕ НОУ БРИГАДЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА ПРЕМА КРАЉЕВУ И
САДЕЈСТВО СА ЦРВЕНОМ АРМИЈОМ1
ШТАБ
II ПРОЛ. ДИВИЗИЈЕ

Оп. бр. 190
16 октобар 1944 год.
у 14,15 ч.
ШТАБУ IV ПРОЛЕТЕРСКЕ, III и VI СРПСКЕ БРИГАДЕ
У свом даљем надирању јединице Црвене армије, уз
садејство наших јединица, имају намеру заузети Краљево.
Главни ударац јединица Црвене армије био би комуникацијом а задатак наших јединица јесте да чистимо терен са
леве и десне стране Западне Мораве и потом се не задржавати много како бисмо на време стизали до у висину јединица Црвене армије које иду комуникацијом. Овај задатак
чишћења лево и десно јесте достизање у околини Краљева
а потом затварање комуникација према Чачку, према Косовској Митровици и према Крагујевцу, као и међупростора између тих комуникација, да непријатељ, нарочито чет^
ничке и недићевске банде, не би успеле да побегну. Уколико би се успут наишло на неке четничке банде, треба их
енергично разбијати са тежњом да се њихови делови који
се буду повлачили убаце у Краљево.
У циљу извршења горњег задатка:
НАРЕЂУЈЕМО:

1. — IV Пролетерска бригада са два батаљона VI Бригаде ће 17 о.м. продужити покрет, чистећи успут терен, до
на сектор: Ратина—Драгосињци. Добро би било један батаљон упутити правцем: Липово—Лазови—Крња Јела—
Палеж—Детињи Гроб—Црни Врх—Драгосињци, као побочницу а у исто време да прочисти тај сектор. Један свој
батаљон ће заједно са јединицама Црвене армије из
Трстеника кренути према Краљеву. Овај батаљон да буде
3

Оригмнал, писан на машини, налази се у архиви Војноисто-

ртхкот института под рег. бр. 38/3, к. 732 А.
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IV

Пролетерске

вене

армије

ићи

бригаде

и

он

ће

директно

са

колоном

Цр-

комуникацијом.

По стизању на сектор: Ратина—Драгосињци испитати
ситуацију, а потом ноћу 17/18 пребацити извесне своје снаге на леву обалу Ибра, које ће имати задатак да затварају
простор између Западне Мораве и Ибра према Чачку, са
остатком снага затварати, што ближе примичући се Краљеву, правце према планини Столови. Горњи правци требају бити затворени најкасније до 6 ч. 18 о.м.
2. — III Српска бригада ће извршити покрет 17 о.м.
и з ј у т р а рано такође успут чистећи терен и са задатком
да избије до линије: Чукојевац—Раваница. Један свој батаљон као побочницу упутити што дубље преко Гледићких Пл.
У току ноћи 17/18 а најкасније до 18 о.м. изјутра померити се и затворити правце и газове који воде северно
од Краљева према с. Сирча и Опланићи.
3. — VI Српска бригада ће један свој батаљон оставити
у Крушевцу као посаду а са једним батаљоном кренути
према Трстенику. Овај батаљон нека изврши покрет 17 о.м.
изјутра.
4. — Све јединице које координирају јединицама Црвене армије морају водити рачуна о развоју ситуације код
јединица Црвене армије и према томе се управљати. Нарочито скрећемо пажњу да наше јединице не закашњавају
у покретима већ да у одређено време стигну на додељене
им просторије, изузев оправданијих разлога у случају већих борби итд.
5. —• Ми ћемо се у току сутрашњег дана кретати комуникацијом према Трстенику, а 18 о.м. вероватно према
Краљеву.
6. — Обећано оружје од Руса још нисмо све добили и
чим стигне биће упућено, но настојте да сами прибавите
што више оружја разоружавајући четнике.
7. — Хируршка екипа ће у току сутрашњег дана или
у току 18. нас пристићи и кретати се са нама.
8. — Курирском и радио везом одржавати сталну везу
према добијеним упутствима. 2
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политички комесар
п. пуковник
М. Ђуровић
—

Командант, п. пуковник,
Сред. Урошевић
(М. П.)

2

Види Операциски дневник Друге пролетерске дивизије (за 10,
1" и 18 октобар), док. бр. 200.

2
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ПИСМО ШТАБА ПЕТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 16 ОКТОБРА
1944 ГОД. ШТАБУ ДВАДЕСЕТ ПРВЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ О
ПРОБИЈАЊУ ЈЕДНЕ НЕМАЧКЕ КОЛОНЕ КОД МАЛОГ
МОКРОГ ЛУГА У ПРАВЦУ БЕОГРАДА1
ШТАБ V НОУ ДИВИЗИЈЕ

16-Х-7,30 Ч.

ШТАБУ 21 СРП. ДИВИЗИЈЕ
Ноћас у 0,1 ч. јача немачка колона (са три тенка и око
2.500 војника) пробила се до М. Мокрог Луг^. Овде су прихватили борбу два бат. X брдг. и један IV бриг. Било је и
Црвеноармејаца. Немци су успели да се пробију дубље
и сада се води борба у почетку Александрове улице.
Наша X бригада налази се јужно од Мокрог Луга. Она
треба да се прикупи. Ми смо јој наредили да поново узме
положај око М. Луга и цесте. У М. Мокром Лугу налази се
сада један бат. XXI српске бригаде и један IV крај. бриг.
Јутрос нам је Штаб I кр. бриг. јавио радиограмом да
воде, борбу северно од с. Пударци. Немци су синоћ поново
овладали Гроцком. Изгледа да их тамо сада има доста, јер
се сви повлаче са сектора Пожаревац—Смедерево.
Према овоме и ваше јединице имаће доста посла. Вероватно да ће и остали Немци покушати да се пробију у
град, а могу окренути и према Обреновцу.
Молимо вас, јавите где су ваше снаге.
Друг Илија 2 и Тањга 3 пошли су синоћ у град. Илија је
јавио да ће повезати II прол. и IV кр[ајишку] ради дејства
на Немце који су продрли у град.
Ја се са Штабом налазим на старом месту у с. К у модраж.
СФ — СН!

Ком. пук.
Мил.4 Морача
1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноисториског
института под рег. бр. 32/1, к. 1041.
2
Илија Матерић, политички комесар Пете НОУ дивизије
3
Милош
Тањга
4
Милутин
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БР. 19.
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ПЕТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ПРВОГ ПРОЛЕТЕРСКОГ КОРПУСА О БОРБАМА С НЕМЦИМА КОД МАЛОГ МОКРОГ
ЛУГА И У БЕОГРАДУ1
V ДИВИЗИЈА

ШТАБУ I ПРОЛЕТЕРСКОГ КОРПУСА
Са при батаљона IV бригаде избили смо на Карабурму
— Дунавску жељ. станицу — на улицу Књегиње Олге. Сва
упоришта су довде ликвидирана. Сада водимо борбу у
школи на углу Књегиње Олге и Француске ул. Крећемо
са централом.
Терен од Карабурме према Врачару до Александрове
већим дијелом није прочишћен, ради тога што су мале (наше
див.) снаге на датом им сектору града.
Прва [бригада] се још налази од Смедерева гпрема Београду. Десета је јуче водила тешку борбу са Нијемцима
који су надирали да би продрли у град.
Ноћас око пола ноћи, када сам био код њих, потискивали су наше и био је непријатељ близу М. Мокрог Луга.
Ми смо тај правац појачали са једним батаљоном IV
бригаде.
Даље не знам како се ситуација тамо развијала.
У вези с тим предложио бих вам да оријентишете бар
једну јаку бригаду I дивизије према нашој Десетој, односно
Звездара—Мали Мокри Луг. Са овом младом 21. српском
бригадом слабо што можемо учинити.
Штаб 21. српске дивизије упутио је II пролетерску бригаду у град али је не могу пронаћи и не знам гдје је и како
употребљена.
Њемачке снаге нгЈсу јаке у граду, само су се групе
понегдје забарикадирале. Наше снаге су прилично набијене на овом правцу који је командант Пеко додијелио IV
бригади а ту је и Трећа. Стога предлажем да по извршеном
задатку прими привремено овај сектор за контролу III
крајишка, а да ми са IV крајишком кренемо на прочишћеае терена од Карабурме ка Звездари.
1

Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ВојноиеЛ}риског института под рег. бр. 36/3, к. 782-А.
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По мојој оцјени тежиште борбе је према Гроцкој. Добро би било да тамо Руси пошаљу јачу тенковску јединицу
и артиљерију.
Ја се сада налазим у Штабу IV крај. бригаде.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

16-Х-944
У 8 ч.
Цариградска 26.

*

Политком V дивизије
Илија Матерић

БР. 10
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ПЕТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ПРВОГ ПРОЛЕТЕРСКОГ КОРПУСА НОВЈ О БОРБИ СА НЕМЦИМА НА КОМУНИКАЦИЈИ ГРОЦКА—БЕОГРАД1
ШТАБ
V Н.О. УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
I ПРОЛ. КОРПУСА

Бр. СЛ.
Дне 16/Х 1944 год.
24 ч.

ШТАБУ I ПРОЛЕТЕРСКОГ КОРПУСА НОВ
ЈУГОСЛАВИЈЕ
Положај
1.) Јучер, 15 о.м., како смо вам писали, били смо послали и X бригаду да чисти град. Међутим X бригада се
задржала на сектору Мали Мокри Луг по тражењу двојице
совјетских потпуковника, да брани прилазе граду од немачке колоне која се кретала од правца Гроцке. X бригада
15 ов.м. увече пошла је, потпомогнута свега са једним руским тенком, у напад на немачку колону дуж цесте према
к. Липовица и Шеварице. У жестокој борби, која је трајала читаву ноћ, Немци су успели да продру у 0,1 час кроз
Мали Мокри Луг у предграђе града. Борбу наше бригаде
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 37/3, к. 782-А.
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потпомогла је совјетска артиљерија и 3 тенка који су били
у М. Мокром Лугу. Немачка колона која се пробијала била
је јака најмање 2.500 људи са 3 тенка и великом колском
комором. Немци су у пробијању имали велике губитке.
Код [Малог] Мокрог Луга имали су око 200 мртвих.
2.) У току 16 ов.м. наша IV бригада вршила је чишћење града како је Штабу бригаде усмено наредио друг
командант Корпуса. Са три батаљона они су очистили терен од центр!ле до В. Врачара, према Дунаву. Један батаљон IV бригаде налази се око Панчевачког моста и на
мосту.
у досадашњим борбама у граду IV бригада запленила
је 30 пушкомитраљеза, 6 тешких бацача и друге спреме.
16 ов. м. у 17 часова са сектора Вел. Мокри Луг упутили смо у град и X бригаду са задатком да садејствује
јединицама које чисте део града од Александрове улице
према [М.] Мокром Лугу, а затим да крене на сектор између Карабурме и Врачара и да овај део града очисти према
с. Вишњица.
16 ов. м. увече упутили смо и 21 српску бригаду да садејствује у чишћењу дела града од Александрове улице
и потом да се постави на сектор између Вел. Врачара и М.
Мокрог Луга ради спречавања другим немачким снагама
да продћру у град од правца Гроцке.
3.) Од почетка борби у граду и на сектору Мокри Луг
—Калуђерица имали смо око 100 избачених из строја, међу
којима 55 тешких рањеника.
4.) Наша I бригада стигла је на сектор Авале. Она је,
заједно са делом совјетских снага, водила тешке борбе на
сектору Смедерево—Гроцка, нападала Смедерево и Гроцку,
али их није могла заузети. 16 ов. м. изјутра бригада је водила борбу са Немцима северно од с. Пударци и била приморана да се повуче.
У борбама за Смедерево к Гроцку и у току 16 ов. м. I
бригада је имала 15 мртвих и 55 рањених.
Садејство совјетских тенкова и артиљерије, који су
били придодати I бригади у нападу на Смедерево и Гроцку,
било је доста слабо.
5.) Јаче немачке снаге сада се налазе на линији и сектору с. Болеч—к. Липовица (278) — с. Заклопача. Према
изјави заробљеника, овде се налазе Прва алпијска и 117
немачка дивизија, које су се пробиле од Пожаревца и Смедерева, укупно око 16.000 људи. Имају велики број моторизованих возила; према извештају штаба једне бригаде
21 дивизије, имају око 400 камиона.
23

Обзиром на јачину ове немачке групе, издали смо наређеше I бригади да се постави према њој на сектору с,
Зуце и да активно дејетвује, заједно са совјетским снагама
и снагама 21 срп. дивизије. Штаб совјетског корпуса такођер је тражио да I бригада остане на поменутом сектору
и да учествује у разбијању немачких снага. Према томе,
ми ћемо I бригаду ангажовати у борби са овом немачком
групом.
6.) Пошто су Немци доста јаки на помедаРгом сектору,
мишљења смо да треба појачати 21 срп. дивизију, односно
сектор Мали Мокри Луг—Калуђерица са јачим совјетским
мотомеханизованим снагама и нашим другим јединицама,
како би ефикасно могли тући немачке снаге и спречити им
надирање за Београд. Ово утолико пре што се немачке снаге
организовано и сређено боре и довољно су јаке да продру
у град и да потисну наше јединице које се сада налазе на
сектору Калуђерица—к. Липовица—Шеварице (две бригаде 21 српске дивизије). На овом сектору налази се, са бригадама 21 дивизије, једна мотомеханизована совјетска
бригада.
Такођер постоји могућност да Немци покушају да се
пробију преко међународног друма у правцу Обреновца и
мислимо да је потребно да се наша I бригада зад^жи на
поменутој просторији, но и на овом правцу (линија с. Зуце
—Врчин) треба да буде и совјетских јачих снага, како би
се немачка група могла уништити.
7.) Ми ћемо сутра пре подне поћи са штабом у град,
како би били ближе бригадама у граду. Било би добро да
наша I бригада буде под командом Штаба XXI дивизије,
ради бољег садејства са њиховим јединицама. Ми ћемо се
о том договорити са Штабом XXI дивизије.
8.) Тачне извештаје о борбама не можемо вам доставити
јер нам штабови бригада не шаљу потпуне извештаје о непријатељским губитцима и о другом.
Јавите нам по овоме ваше мишљење.
Ми смо сада у с. Кумодраж.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Командант, пуковник:
Милутин Морача
Немамо још извештаја од
X и 21 бригаде.
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БР. 19.
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ШЕСТЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ
ОД 16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ПРВОГ ПРОЛЕТЕРСКОГ КОРПУСА О ТОКУ БОРБЕ ЗА БАНОВО БРДО И
ЧУКАРИЦУ1
ШТАВ
VI ПРОЛЕТЕРСКЕ

ДИВИЗИЈЕ

16-Х-1944
у 7,25 часова

I

ШТАБУ I ПРОЛЕТЕРСКОГ КОРПУСА НОВЈ
У нападу према Чукарици заузели смо фабрику шећера и стјерали непријатеља у тунел. Допрли смо до цркве
у Чукарици. Са западне стране Чукарицу напада XVI Војвођанска дивизија. На Бановом Брду V Козарска бригада
и дијелови наше бригаде блокирали су 200 Њемаца са једном противавионском батеријом, протуколском батеријом и
другим наоружањем.
Према Теразијама наше и руске снаге отпочеле су са
нападом јутрос у 3 сата. Заузели смо неколико зграда. Напредује се стопу по стопу. На десном нашем крилу су снаге
I дивизије. Оба моста на Сави држе Руси.
Сад нам је једна бригада оријентисана према Чукарици
и Бановом Брду, која напада са источне стране; двије бригаде од Пастерове улице па дијево према жељ. станици,
оријентисане према Теразијама. Једна нам је бригада још
у резерви код Топчидера, Мање наше снаге су на р. Сави.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политкомесар, потпуковник,
Н. У. Пеиновић2

Начелник штаба, мајор,
Д. Дотлић3

(М.П.)

1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ВојноистоРиског института под рег. бр. 27/2, к. 797.
2
Никица Пеиновић
8
Душан Дотлић
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БР. 19.
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ЈЕДАНАЕСТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД
16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБОВИМА БРИГАДА ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ ПРОДОРА НЕМАЧКИХ СНАГА ОД МЛАДЕНОВЦА КА БЕОГРАДУ НА ЛИНИЈИ АВАЛА—РИПАЊ 1
ШТАБ XI НОУ ДИВИЗИЈЕ

Број: стр. пов.
16 октобар 1944 год.
у 17,10 сати

ШТАБОВИМА V, XII И МАЧВАНСКЕ БРИГАДЕ
Ситуација: Непријатељ са непознатим снагама надире
од правца Младеновца за Београд, да помогне гарнизон београдски. Стога се непријатељ у Београду
упорно држи очекујући ову помоћ.
Наш задатак: Спречити по сваку цену продор непријатеља од правца Младеновца за Београд.
За извршење горњег
НАРЕЂУЈЕМО:

1. — Одмах по пријему овога наређења прикупити све
евоје снаге и спремити их за покрет.
Концентрацију извршити: V бригада у југоисточном
делу села Жаркова на коти 200 и нренути правцем Ж а р ково—Гољино Брдо—Липак, изаћи на цесту која води за
Авалу и спустити се својим снагама у село Бели Поток
истуривши један батаљон на коту 511 и Црвени Брег (кота
240) а остале батаљоне разместити у село Бели Поток. Задатак јој је осим држања Авале хватати везу са XVII дивизијом од Тополе и са XII бригадом која ће се налазити
у селу Бошњаци. 2
2. — XII бригада прибраће све своје снаге у селу Кнежевац и кренути правцем Кнежевац—Рипањ пругом и одатле се пребацити у село Бошњаци, одакле хватати везу са
XVII дивизијом и стално је одржавати.
Цесту која води од Раље за Београд као и пругу Раља
—Београд уништавати, за који посао употребити и цивилно
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 53/1, к. 866.
2
Види док. бр. 112.
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становништво. Десно ће се налази^и снаге XXXVI дивизије. 3
3. — Мачванска бригада усиљеним маршем кренуће
са своје садање просторије преко Велике Моштанице на
Рушањ и сместити се у село Пиносава контролишући пругу
Рипањ—Београд.
4. — Штаб дивизије ће се налазити у селу Бели Поток.
5. — Дивизијску болницу и интендантуру дивизијепримиће један батаљон XII бригаде и допратити у село Ресник.
По смештају тих делова у Ресник командант тога батаљона
јавиће се у Штаб дивизије одакле ће добити правац за своју
бригаду, а V бригада ће примити на себе заштиту дивизијске болнице.
Одмах по пријему овога наређења штабови бригада ће
извршити покрет са својим батаљонима и усиљеним маршем
избити на одређену просторију, а тешки делови бригада
могу се кретати и ноћас кад буде месечине.
Штабови бригада су лично одговорни за савесно и брзо
извршење овог задатка.
V бригада ставиће на располагање једну чету начелнику
дивизијске интендантуре који ће примити материјал додељен за нашу дивизију од Штаба I корпуса.
Лево од нас на сектору Тополе налази се XVII дивизија, а десно на сектору Сремчица—Рушањ поставиће се
снаге XXXVI дивизије.
V бригада нека повуче два з&робљена митраљеза са што
више муниције.
Напомена: Данас у 17 часова издато наређење не треба извршити него хитно приступити извршењу овога на4
ређења.
Штаб V бригаде нека нас обавести када буде бригада
спремна за покрет да би и ми пошли. Налазимо се у Ж а р кову код Соколског дома.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политкомесар —
п. пуковник:
Б. Ђуричић 4

В. д. начелника:
М. Пекић5

Командант —
пуковник:
М. Шиљеговић6

(М. П.)
8
4
6

Види док. бр. 113.
Влажо Ђуричић
Мирко Пекић
' Милош Шиљеговић
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БР. 19.
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА СЕДАМНАЕСТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ
ОД 16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ДРУГЕ КРАЈИШКЕ
БРИГАДЕ ДА ОБЕЗБЕДИ НАРОДНУ ИМОВИНУ НА
ОПЛЕНЦУ, ПРИСТУПИ ОДАБИРАЊУ ЉУДИ ЗА ДОПУНСКИ БАТАЉОН И ДА ПОЈАЧА РАД НА
МОБИЛИЗАЦИЈИ1
Копија
ШТАБ
XVII УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ

Бр. С Л .
16-Х-1944 г. у 14,15 ч.

ШТАБУ II КНОУ БРИГАДЕ
1.) На сектору Крагујевац још се води борба. Непријатељ даје јак отпор. Има их око 5000. Руси су на десном
крилу добили појачање од једног пука и припрема се одлучујући напад. У нападу ће учествовати наша VI и XV
бригада. Батаљони VI већ се налазе на километар од града,
2.) Према јучерашњем саопштењу Штаба I пролетерског корпуса, наше јединице уз помоћ совјетске моторизације и артиљерије заузеле су Теразије у Београду. Борба
се продужава. Штаб корпуса је очекивао да ће јуче или
данас до подне главни град наше домовине бити ослобођен.
3.) Према наређењу Штаба I пролетерског корпуса потребно је да одмах спријечите сваку пљачку цркве на
Опленцу, гдје се налази краљева имовина. Изгледа да
мјесно становништво одвлачи отуда разне ствари. Зато одмах упутите тамо Ј едну Вашу чету са једним чланом штаба батаљона, која ће спријечити сваку пљачку и штећење
поменуте имовине.
Поред тога предузмите најстрожије мјере у циљу контроле односа бораца и руководилаца према становништву,
како би тај однос био најправилнији и онакав какав доликује борцима НОВЈ. У овом погледу у посљедње вријеме
било је од наших јединица прилично грешака.
4.) Као што је већ усмено наређено команданту и комесару Ваше бригаде од политкомесара наше дивизије,
1
Копија оригинала, писана на машини, налази се у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 48/1, к. 982.
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одмах приступите пописивању свих бораца из Ваше бригаде који долазе у обзир за допунеки батаљон, који ће се
кроз два-три дана формирати. У. обзир долазе, као што је
већ усмено речено, сви заробљеници из четничких и недићевских редова, а који се још нијесу поправили у нашим
јединицама. На овај начин потребно је што боље очистити
наше јединице, како би биле способније за извршење свих
војничких и политичких задатака који се пред њих постављају.
5.) Проводите и даље интензивно мобилизацију на сектору бригаде, а о досадашњим резултатима у том погледу
одмах нас извијестите. Исто тако извијеетите нас о резултатима рада на формирању народне власти.
6.) Шаљемо Вам једну исправну радио-станицу са којом се може радити и на највеће отстојање. План рада између нас и Вас остаје исти тј., одржавајте везу сваког дана
у 10, 14 и 17 часова по старом времену. Према томе измијењена је веза: умјесто у 9 у 10 часова ујутру, а остале су
остале као и раније. Сјутра ујутру у 10 часова обавезно
нам се јавите радио-путем.
Малу радио-станицу и даље задржите код Вас.
7.) Нека помоћник комесара бригаде што прије достави
политичком комесару дивизије списак другова и другарица
који долазе у обзир за добијање споменице из 1941 г.
8.) У прилогу Вам достављамо радио-вијести.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политички комесар,
п. пуковник, 2

Командант-пуковник, 3

П. С4. Ми се налазимо у селу Церовац у школи, гдје
ћемо остати до ослобођења Крагујевца, а тада ћемо прећи
У Крагујевац. Хируршка екипа премјестиће се сада у с.
Поскурицу (код Штаба XV бригаде). Див. болница налази
Се у с. Страгарима, а и она ће по ослобођењу Крагујевца
бити премјештена у исти.

2
3
4

Бранко Петричевић
Глигорије Мандић.
Дописано на истој машини.
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БР. 19.
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ШЕСТЕ ИСТОЧНОБОСАНСКЕ БРИГАДЕ СЕДАМНАЕСТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 16 ОКТОБРА
1944 ГОД. ШТАБУ ДИВИЗИЈЕ О БОРБИ СА НЕМЦИМА
НА КОМУНИКАЦИЈИ КРАГУЈЕВАЦ—КРАЉЕВО КОД
С. ДРАГОБРАЋЕ1
ШТ АБ
VI БНОУ БРИГАДЕ

16 октобра 1944
у 9,15

ШТАБУ XVII НОУ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ
1) Наше јединице налазе се на истим положајима, како
смо Вас раније обавијестили.
2) У току прошле ноћи наш III батаљон уништио је на
цести Краљево—Крагујевац 2 камиона са посадом, 10 кола
и 25 коња. Од материјала ништа нисмо могли извући, пошто
се Њемци налазе у непосредној близини и држе положај
око цесте.
3) Данас око 9 часова стигле су јединице Црвене армије од Шаторње, које већ садејствују у нападу на Крагујевац са нашим батаљонима.
4) Овога момента пише III батаљон да је потукао једну
колону Њемаца и пресјекао друм који води за Краљево —•
потукао силне коње и Њемце.
5) Приликом јучерашње борбе, коју је водио наш I батаљон код с. Драгобраће, рањена је другарица Тодић Деса,
помоћник политкома чете у истом батаљону, која је у путу
за Штаб бригаде умрла. Иста другарица била је у ногу рањена и како доктор констатује да је Р-^а прекинута артерија и да је имала велико крварење.
Овога момента стигао је један друг из III батаљона,
који је теже рањен, истога упућујемо у хируршку екипу
на интервенцију.
СМРТ ФАШИЗМУ - - СЛОБОДА НАРОДУ!

Помоћник политкомесара,
капетан,
Обрадовић Милан

(М. П.)

1

Замјеник команданта,
капетан,
Чедо Ђукић

Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 15/6, к. 989.
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БР. 19.
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ДВАДЕСЕТ ПРВЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ
ОД 16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ПРВОГ ПРОЛЕТЕРСКОГ КОРПУСА О БОРБИ СА НЕМЦИМА КОД МАЛОГ
МОКРОГ ЛУГА1
ШТАБ
21 УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

Бр. служб.
16 октобра 1944 г.
Положај

'

ШТАБУ I ПРОЛЕТЕРСКОГ КОРПУСА НОВЈ

Примили смо ваше наређење 2 да извршимо напад на
Београд са југоистока, тј. на Немце, који су дотле допрли
од Гроцке. У моменту примања наређења развијала се на
нашем сектору битка и покрети ка простору Болеч—Винча.
Снаге моментано са те просторије нисмо могли извући, јер
би у том случају велика немачка колона од Болечких Механа била комотна да настави пут ка Београду. Договорили
смо се са Морачом 3 да једна његова бригада, која се налазила у Великом Мокром Лугу, крене правцем ка Београду. Бригада је кренула у том правцу <јко 13 часова. У
времену њеног кретања ка граду изашао је један стрељачки
строј од предграђа Војводе Степе. Убрзо су се патроле среле
са једне и са друге стране и виделе да су партизани са
обадве стране. То је знак да је ова просторија потпуно чиста.
Руски тенкови из града виде се око Коњарника. Око падина данас у току дана неколико непријатељских група се
предало Русима и нашим трупама.
Једна руска бригада избила је од Београда на Великк
Врачар; како смо обавештени, та колона је имала задатак
да продире преко Врачара на Вишњицу. Једна друга бригада Црвене армије избила је од Лештана преко Великог
на Мали Мокри Луг. Један део те колоне заобилази с. Сланци са источне стране, а друга колона те исте бригаде кренула је за нашом IV бригадом са тенковима и топовима
друмом ка Болечким Механама. Наша IV бригада кренула
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ВојноистоРиског института под рег. бр. 27/1, к. 1041.
2
Види књ. 13, док. бр. 158.
3
Милутин Морача, комакдант Пете НОУ дивизије
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Јв у напад од Малог Мокрог Луга преко Калуђерице и
Млака ка Винчи и Болечким Механама. V бригада кренула је од с. Лештане ка Болечу и Болечким Механама. Са
овом бригадом такође има нешто артиљерије. Од правца
Гроцке до у висини Грабовца стигле су снаге Црвене армије, као и једна бригада из V крајишке дивизије. Не знам
да ли је Гроцка заузета, али је вероватно, почим се ту налазе наше снаге.
II пролетерска бригада, која је продирала кроз град,
по вашем наређењу стављена је под команду I пролетерске
дивизиЈе, те не знамо моментано до које је просторије
допрла.
Непријатељ који је синоћ са око 2500 војника продро
преко Малог Мокрог Луга, прошао је због забуне, а и због
своје снаге, тј. на просторији Мокри Луг налазили су се
руски тенкисти и артиљерци и обавестили нашу IV бригаду да не дејствује на моторизацију која ће наићи, јер је
то руска, већ само на пешадију. Када су немачки тенкови
дошли у Мокри Луг, наши борци су им пришли мислећи
да су то руски. Почим су се наши појавили код тенкова,
Немци су отворили ватру из истих. Руси су се повукли ка
граду, а наши у Велики Мокри Луг. Једна бригада из V
дивизије, која је такође била ту, повукла се. Одмах пошто
су се прибрали, IV бригада избила је наново у Мали Мокри
Луг и овај друм затворила, како од правца Београда, тако
од правца Гроц&е, тако да је непријатељ био раздвојен.
Извештај о резултату садашње битке, која се повољно
развија, послаћемо накнадно.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политкомесар п.пуковник,
Млад.4 С. Марин
(М. П.)

4
5
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Младен
Милоје

Командант пуковник,
Мил.5 С. Милојевић

БР. 16
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ДВАДЕСЕТ ПРВЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ
од 16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ЧЕТВРТЕ СРПСКЕ
БРИГАДЕ ЗА ПРЕСЕЦАЊЕ НЕМАЧКЕ КОЛОНЕ КОЈА
НАДИРЕ ОД ГРОЦКЕ КА БЕОГРАДУ 1
ШТАБ
21 УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

О.бр. 70
16 октобра 1944 г.
Положај

ШТАБУ IV СРПСКЕ БРИГАДЕ
Повежите се са V бригадом и дејствујте офанзивно на
непријатеља, који отступа од Гроцке. Комуникација се
мора потпуно пресећи безусловно и непријатељ уништити.
Одржавајте везу са руским тенкистима и артиљеријом и
тражите њихову помоћ. Такође се лево повежите са јединицама V дивизије. У овој ситуацији јединице треба да
буду неуморне у раду. Не сме се дозволити да се непријатељ пасивно чека. Извештај слати сваки сат, у коју сврху
узети једну пешадиску чету. Штаб у овој ситуацији сам
треба проналазити задатке и извршавати их. 2
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОВОДА НАРОДУ!

Политкомесар п.пуковник,

Командант пуковник,
Милојевић 3

Штаб ће ми доставити свој одговор зашто није цела
јединица активно учествовала у борби већ 4

1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 55/1, к. 1040.
2
Види док. бр. 43.
3
Милоје Милојевић
. .
4
Ова реченица, дописана мастилом, није довршена.

3 ,,3'барник" том I к њ и г а 14

33

БР. 19.
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ДВАДЕСЕТ ПРВЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ
ОД 16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ПЕТЕ СРПСКЕ БРИГАДЕ ДА СЕ ПОВЕЖЕ СА ЧЕТВРТОМ БРИГАДОМ И
НАПАДНЕ НЕМЦЕ НА ПРОСТОРУ БОЛЕЧ—
КАЛУЂЕРИЦА 1
ШТАБ
21 УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

О.бр. 71
16 октобра 1944 г.
Положај

ШТАБУ V СРПСКЕ БРИГАДЕ
Јуче је целог дана, као и ноћас вођена борба на простору Болеч—Калуђерица. Ваша бригада је добила наређење да затвара правац ка Лештану и, ако друге јединице
поведу борбу, активно дејствује у бок непријатеља. Међутим, непријатељ је продро до Београда, а ви нисте ни покушали да га нападнете. Како се ово може сматрати друкчије, уколико је потпуно тачно, него злочином према осталим јединицама. Штаб ће нам по овом поднети писмени извештај. Од вас немамо никакве извештаје у току ноћи, мада
се борба целе ноћи води. Одмах по пријему овог наређења
повежите се са IV бригадом и офанзивно дејствујте на непријатеља на правцу Болеч—Калуђерица, тј. тамо где се
налазрх непријатељ. Извештај слати сваки сат и омогућити
овом штабу да може командовати јединицама. 2
На извршење.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политкомесар, п.пуковник,

1

Командант, пуковник,
Мил. С. Милојевић

Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 56/1, к. 1040.
2
Види док. бр. 21.
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БР. 19.
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ
Л В А Д Е С Е Т ПРВЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 16 ОКТОБРА 1 9 4 4
ГОД. ШТАБУ
ДИВИЗИЈЕ О ТОКУ БОРБЕ У БЕОГРАДУ*
•
ШТАБ II ПРОЛ. БРИГАДЕ
1 6 - Х - 9 4 4 у 5 ч.

ШТАБУ XXI УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
Положај
Ухватио сам везу са Штабом корпуса и Штабом I Прол.
дивизије и по наређењу Шт. корпуса ставио сеподкоманду
I Дивизије.
Ситуација у граду: Неликвидиран појас је од Ж е л .
станице, преко „Албаније" — Нар. позоришта, до Ел. централе. Од те линије па даље ка Калемегдану наше јединице
још нису продрле. Сем тога у ликвидираном делу има још
мањих отпорних тачака.
Предузето је следеКе: Јаче снаге Црв. армије прећи ће
Саву око Земунског моста или јужно од њега. Мање снаге
артиљерије и тенковских јединица, са нашим јединицама,
предузимају ликвидацију свих упоришта и Старог Града.
Из I Дивизије учествују две бригаде (I и III) и имају
сектор: Кнез Михајлова са левим крилом, а десним на Радионицу војне одеће.
Наша бригада кретаће се на правцу Ш-ће као директна
резерва са задатком ликвидирања ситнијих упоришта и
убацивања где затреба. Правац наш: Жоржа Клемансоа—
Цетињска—Страхињића Бана.
Ако је Трушо 2 стигао упутите га. Биће данас добре
борбе, требаће и та два батаљона. Са њим нека пође и храна за све батаљоне.
с. Ф. — с. н .

Командант, мајор,
Љуб. 3 Веселиновић
1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноисториског
института под рег. бр. 38/1, к. 1041.
Веселин Перовић, заменик команданта бригаде
Љубиша
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БР. 19.
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ПЕТЕ СРПСКЕ БРИГАДЕ ДВАДЕСЕТ
ПРВЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ
ДИВИЗИЈЕ О ПРОБОЈУ НЕМАЧКЕ МОТОРИЗАЦИЈЕ
КРОЗ ПОЛОЖАЈ БРИГАДЕ НА КОМУНИКАЦИЈИ
БОЛЕЧ—БЕОГРАД1
ШТАБУ 21 У. ДИВИЗИЈЕ
Ноћас око I.30 ч. непријатељска моторизација успјела
је да пробије наш обруч и да продужи комуникацијом за
Београд. Пробој је био на комуникацији између Шугавца
и Бабина Луга. Овај простор су бранила два наша батаљона,
али услијед бројно надмоћнијег непријатеља и њихове моторизованости, а уз то и што су ријешени на смрт, није
се успјело да се задржи непријатељ. Ми трпимо губитке и
туче нас ватра тешких оруђа од позади, сви су изгледи да
нас Руси туку иако смо ракетлама означавали линију наших положаја. До сада имамо 3 мртва и 17 рањених. Ми се
повлачимо ка Забрану и западном дијелу с. Лештана. —
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

15/16 окт. 1944 год.
у 2ћ

Командант, мајор,
Новак Перућица

БР. 20
ИЗВЕШТАЈ КОМАНДАНТА ПЕТЕ СРПСКЕ БРИГАДЕ
ДВАДЕСЕТ ПРВЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 16 ОКТОБРА 1944
ГОД. ШТАБУ ДИВИЗИЈЕ О НАДИРАЊУ НЕМАЧКЕ
КОЛОНЕ ОД ГРОЦКЕ КА БЕОГРАДУ1
ШТАБУ 21 ДИВИЗИЈЕ
Ми већ од јутрос водимо крваву борбу са Немцима.
Успели смо да пресечемо комуникацију Шугавац—Липовац
—Шеварице. Непријатељска колона од преко 200 камиона
1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноистор.иског
института под рег. бр. 6/2, к. 1041.
1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноисториског;
института под рег. бр. 42/1, к. 1041.
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са много топова надире од Гроцке јер су Руси узели Гроцку.
1Ди нећемо успети да задржимо непријатеља. До сада имамо 3 мртва и 10 рањених. Непријатељ је имао око 80 мртвих
Заробили 12 Немаца. Уништили 5
и толико рањених.
к а м и о н а муниције артиљериске. Бомби ручних има читаве
г о м и л е , али се не може извући јер непријатељ јако надире.
с . Ф. — с . н .

16-Х-44
у 13 ч.

К-нт мајор
Н. Перућица

БР. 21
ИЗБЕШТАЈ ШТАБА ПЕТЕ СРПСКЕ БРИГАДЕ ДВАДЕСЕТ
ПРВЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ
ДИВИЗИЈЕ О ТОКУ БОРБЕ СА НЕМЦИМА КОД БОЛЕЧА1
ШТАБ
V УД. БРИГАДЕ

Број служб.
16/Х 1944 г.

ШТАБУ 21 УД. ДИВИЗИЈЕ
Пред вече непријатељ је успио да потисне наш 3 батаљон. Но наши су 3 и 4 батаљон извршили контранапад
и успјели да не само поврате непријатеља већ га сада прогоне преко Болеча ка Црвеном Забрану. Ова два батаљона
прогоне још даље непријатеља од Шугавца—Бабин Луг ка
•Болечким Механама. Остали батаљони и даље не дају непријатељу да се провлачи комуникацијом од Гроцке ка
Београду. Има рањених из 2 бат. Борба се води и даље.
С. Ф. — С. н .

За Штаб,
начелник капетан
Раде Обрадовић
1

Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноисториског
института под рег. бр. 44/1, к. 1041.
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БР. 22
ИЗВОД ИЗ ОПЕРАЦИСКОГ ДНЕВНИКА ШТАБА ОСМЕ
СРПСКЕ БРИГАДЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГЕ НО ДИВИЗИЈЕ
ОД 1 ДО 15 ОКТОБРА 1944 ГОДИНЕ1
ШТАБ VIII БРИГАДЕ
XXII ДИВИЗИЈЕ Н.О.В.
ЈУГОСЛАВИЈЕ

Бр. СЛ.
16-Х-1944 г.

ШТАБУ XXII ДИВИЗИЈЕ НОВЈ
Достављамо Вам преглед операцијских радњи наше
бригаде од 1 октобра па закључно до 15 октобра 1944
године.
;
1-Х-1944 г.
Са заузимањем непријатељског гарнизона Власотинце 1
овог месеца распоред наших јединица био је следећи: I батаљон са две чете био је у граду са задатком затварања
уласка цестом Пирот—Власотинце. Једна чета овога батаљона смештена је била на просторији с. Јастребац као
обезбеђење болнице. II батаљон извршио је покрет и сместио се на просторији с. Стајковац са задатком да овлада
Белим Каменом и Градиштем и одатле путем заседа и патрола контролише све путеве и затвара исте који изводе
из Лесковца преко реке Мораве у правцу наведених положаја. III батаљон налазио се на положајима с. Прилепац—
с. Ладовица држећи јаку заседу на мосту преко Мораве, тј.
на цести Лесковац—Власотинце. Исти батаљон запосео је к.
256, 298 у циљу одбијања непријатеља уколико би овај покушао да продре у Власотинце. IV батаљон налазио се је у
граду са задатком гарнизонирања—успостављања власти,
реда и затварања свих улаза у град. У току овога дана није
било никаквих борби на наведеним положајима наше
бригаде.
2-Х-1944 г.
Распоред јединица наше бригаде био је непромењен. У
батаљонима одржани су састанци са нижим руководиоци1
Копија оригинала, писана на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 1/2, к. 1053.
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ма на којима се дискутовало о акцији и пропустима који
уочени при нападу на непријатељски гарнизон. Донесен
је з а к љ у ч а к које су мере потребне подузети да би се убу~
дуће отклонили овакви недостаци.
Су

3-Х-1944 г.
На положаје III батаљона д о ш л е су бугарске ј е д и н и ц е
и исти батаљон смениле. Овај је направио покрет преко реке
В л а с и н е на просторију с е л а Градишнице. Истога дана батаљон је водио борбу са непријатељем — Немцима, који
је покушавао да се пробије из Равне Дубраве у Лесковац.
Борба се водила око с. Липовице. Непријатељ је био заустављен а после дуже борбе н а ш е су га јединице вратиле
у правцу с. Равне Дубраве. Том приликом III батаљон је
имао два лакше и једног теже рањеног друга. II батаљон
налазио се је на просторији с. Доња Слатина а једну своју
чету истурио је на положаје Гробље (к. 226) са задатком
да контролише реку Мораву и ушће Власине у Мораву.
Једна непријатељска колона јачине до 50 (педесет) војника
била се упутила у правцу II батаљона. Овај ју је дочекао
и из непосредне близине отворио ватру на њу. Том приликом нецријатељ је имао два мртва војника и непознат број
рањеника. На нашој страни није било уопште избачених
из строја. I батаљон налазио се је на истој просторији, тј.
у Власотинцу, док је једна чета овога батаљона спровела
заробљенике у правцу Пирота. III батаљон налазио се у
граду са задатком гарнизонирања.
4-Х-1944 г.
Непријатељ — Немци са доста јаким снагама пешадије,
праћен моторизацијом и садејством артиљерије, упутио се
из Лесковца у правцу Власотинца. Непријатељ се кретао
у две колоне, и то лева колона наступала је заједно са моторизацијом, тенковима и камионима цестом Лесковац—Власотинце. Десна колона кретала им се уз реку Мораву, тј.
комуникацијом Лесковац—Врање преко с. Велике Грабовнице на Бели Брег, прешла је преко гвозденог моста испод
Грделице на десну обалу реке Мораве и напала бугарске
јединице у с. Ладовици. Ради заобилазног маневра Немаца,
Бугари су се повукли. Из Ладовице непријатељ је дошао
У село Орашје а са једном колоном ишао је преко с. Кукавице у правцу с. Јастрепца.
У вези са овим надирањем непријатељских снага, а с
обзиром да се наша болница налазила у Власотинцу, I батаљон је добио задатак да евакуише болницу и обезбе39

ђује је на просторији Лопушких механа. II батаљон за то
време налазио се са десне стране реке Власине на просторијама с. Доња Слатина—с. Градашница—с. Орашац. Пошто
је непријатељ наступао према Власотинцу, наш II и III батаљон, који су се налазили на наведеним положајима, добили су задатак да заузму положаје код с. Конопница—с.
Велика Ломница—с. Шишава и бране град уколико би непријатељ покушао да пређе реку Власину и упадне у северни део града. IV батаљон је одмах извршио покрет из
Власотинца и поставио се на положајима изнад с. Орашја.
Непријатељ је са јаком артиљериском ватром тукао наше
и бугарске положаје тако да су се јединице бугарских партизана са нашег левог крила повукле и у том случају наш
IV батаљон се заједно са њима повлачио. II и III батаљон
у току овога дана није имао никаквих борби. На страни нашег III батаљона нисмо имали ниједног избаченог из строја.
У 17 часова непријатељ је ушао са моторизацијом у
Власотинце а мало доцније са једном колоном избио у с.
Јастребац. На овој просторији IV батаљон је водио борбу
са непријатељем али му није успело да га осујети у његовим намерама, тј. непријатељ је овладао с. Јастрепцом и
положајима изнад њега. Наш IV батаљон држао је полож а ј е према непријатељу на к. 566 и непосредно на јужном
делу села. I батаљон са болницом и Штабом бригаде налазио се је на просторији с. Лопушке механе. Ноћу између
4 и 5 овог месеца непријатељ је покушавао да се пробије
из с. Јастрепца у Лопушке механе. Борба је трајала целу
ноћ између нашег IV батаљона и непријатеља. У вези са
овом борбом I батаљон са болницом сместио се на просторији с. Бистрице а једна чета овога батаљона остала је у
Лопушким механама као резерва IV батаљону. Непријатељ
је овом приликом одбијен.
С обзиром да је непријатељ ушао у Власотинце, II и III
батаљон добили су наређење да се пребаце преко реке Власине и дођу у састав бригаде, на просторију с. Лопушке
механе.
5-Х-1944 г.
У току целог дана IV батаљон водио је борбу са непријатељем код с. Јастрепца. Неколико пута је вршио противнападе са задатком да га потисне са ових положаја али
у томе није успео јер се негхријатељ јако утврдио. II и III
батаљон пребацили су се на десну обалу реке Власине, на
просторију с. Рамни Дел—с. Брезовица, а одатле извршили
покрет и у 14 часова стигли на просторију с. Лопушке ме40

хане. I батаљон са болницом налазио се је у с. Бистрица а
цГгаб бригаде са пратећим водом и једном четом I батаљона
у Лопушким механама. По избијању II и III батаљона,
II батаљон сместио се је на просторији с. Самарнице истурајући обезбеђења у правцу непријатеља који се налазио
у с. Ј а с т р е п ц у . III батаљон добио је задатак да изврши пок рет на проеторију с. Дадинци, нападне непријатеља на
п о л о ж а ј и м а изнад наведеног села, на к. 561 и 589. У вези
са овим задатком IV батаљон имао је задатак да нападне
н е п р и ј а т е љ а у с. Јастрепцу садејствујући са једном четом
III батаљона. Напад је извршен у 20 часова. III батаљон
је протерао непријатеља изнад с. Дадинаца, овладао котама које су му биле постављене у задатак да их очисти
од непријатеља. Том приликом непријатељ је протеран,
имао је једног мртвог и два рањена а заплењено је од непријатеља 1.500 метака за „Зорку", неколико шаторских
крила и ћебади. У овој борби III батаљон је имао два лакше
и једног теже рањеног друга, који је касније подлегао ранама. IV батаљон у нападу није успео и имао је два мртва
и три рањена друга. Непријатељски губици на сектору IV
батаљона нису нам познати али их је било доста по причању сељака.
6-Х-1944 г.
По наређењу Штаба XXII дивизије наша бригада добила је задатак да се пребаци преко комуникације Лесковац
—Врање на леву обалу реке Мораве и запоседне положаје
XV бригаде. У вези са овим наређењем бригада је извршила
покрет у четири ешалона. Први ешалон, састав: II батаљон,
извршио је покрет са просторије с. Дадинци преко с. Сејанице—Грделице—с. Ораовице до на просторију с. Мигуловац
и ту се сместио. Други ешалон, састав: III батаљон, извршиоје покрет правцем с. Самарнице—с. Дадинци—с. Сејаница
—с. Дедина Бара—с. Ораовица. На овој просторији батаљон
се сместио обезбеђујући се са правца Лесковца. Трећи ешалон, састав: IV батаљон, извршио је покрет правцем с. Јастребац—с. Дадинци—с. Сејаница—с. Дедина Бара. На овој
просторији батаљон се одмарао четири часа и нахранио људство. Четврти ешалон — I батаљон, Штаб бригаде, батаљон
пратећег оруђа и остали делови око штаба кретали су се
правцем с. Лопушке механе—с. Дадинци—с. Сејаница и сместили се на просторији доњег дела с. Дедине Баре. Овај се
ешалон на овој просторији одмарао два часа док је људство
примило храну. У 16 часова трећи и четврти ешалон извр41

шили су покрет и пребацили се преко комуникације на просторију с. Ораовица. На овој просторији била је концентрација бригаде. Расформиран је италијански батаљон тако да
је сваком нашем батаљону додељена по једна чета Италијана, по 35 војника, а остали број Италијана упућен је команди подручја.
У 21 час батаљони су се покренули правцима: I батаљон
извршио је покрет у с. Мигуловац, добио је у задатак да
успостави везу са јединицама XV бригаде које су се налазиле у с. Великој Копашници и с. Грабовници. II батаљон
са Штабом бригаде, батаљоном пратећег оруђа и осталим
деловима извршио је покрет правцем с. Ораовица—с. Велика Копашница—с. Тулово—с. Чукљеник и сместили се
на ову просторију. III батаљон кретао се правцем с. Ораовица—с. Велика Копашница и сместио се на просторији с.
Тулово. IV батаљон кретао се правцем с. Ораовица—с. Велика Копашница—с. Тулово—с. Накривањ и на овој просторији извршио распоред својих јединица. Батаљони су на
наведене просторије избили у току ноћи 6 и 7 овог месеца.
7-Х-1944 г.
У току дана успостављена је веза са Штабом XV бригаде. Упознали смо се са положајима које држе јединице XV
бригаде, наиме, које ће положаје држати њихове јединице
и које треба да запоседну наши батаљони. Истога дана батаљони су извршили покрет са наведених просторија и запосели положаје.
I батаљон извршио је покрет из с. Мигуловац правцем
Липова Чука—с. Чукљеник а одавде са Штабом бригаде и
деловима око Штаба на просторију с. Вучје. На овој просторији батаљон је остао. II батаљон из с. Чукљеник извршио је покрет до на просторију с. Загужане истурајући
обезбеђења на к. 320 — к. 335 и заседу на комуникацији
код с. Грабовнице. III батаљон извршио је покрет из с. Накривањ до на просторију с. Велико Трњане. Овај батаљон
добио је у задатак да затвара правац од Лесковца и контролише цесту Лесковац—Стројковце. У том циљу наређено му је да запоседне положаје на к. 291—Рударска Црква
и к. 240, на коју поставити бацач и противколску пушку.
IV батаљон сместио се на просторији с. Стројковце затварајући исту цесту као и III батаљон и да служи као прихватница батаљонима који су на положајима. Штаб бригаде са деловима око Штаба сместили су се у с. Вучје.
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б-Х-1944 г.
Распоред јединица наше бригаде остао је непромењен
као што је назначено у предњем датуму. Међутим, по наређењу Штаба 47 дивизије, под чију смо команду припадали, наша бригада добила је задатак да се пребаци на
другу просторију.
9-Х-1944 г.
У вези са наређењем Штаба 47 дивизије бригада је извршила покрет правцима: I батаљон с. Вучје—с. Радоњица
—• с. Власе—с. Белановце—с. Косанчић—с. Горњи Дреновац
—с. Доње Црнатово. По избијању на ову просторију две чете
овога батаљона спустиле су се у с. Бадњевац. Задатак овога
батаљона: да чврсто затвара цесту која води из Дољевца
за Прокупље. II батаљон извршио је покрет правцем: с.
Загужане—с. Велико Трњане—с. Кукуловце—с. Горње Трњане—с. Миланово—с. Косанчић—с. Доње Бријање, на
којој се просторији батаљон сместио. Овај батаљон је служио као општа бригадна резерва. III батаљон извршио је
покрет с. В. Трњане—с. Горња Јајина—с. Шишинце—с.
Доње Трњане—с. Миланово—Душаново—с. Међа. Једна чета
овога батаљона сместила се у с. Доњи Дреновац. Задатак
овога батаљона је да затвара правац од Пуковца и Брестовца,
да узнемирава непријатеља и напада га као и да руши комуникацију Брестовац—Врање. IV батаљон извршио је покрет правцем: с. Стројковце—с. Кукуловце—с. Доње Трњане—с. Миланово—с. Подринце. Задатак овога батаљона
је да затвара путеве који воде из Печењевца у правцу с.
Подринца и с. Душанова, при томе одржавајући везу са
јединицама XV бригаде. Штаб бригаде са осталим деловима сместио се на иросторији с. Косанчић. У току овога дана
није било борбе са непријатељем.
10-Х-1944 г.
Распоред наших јединица остао је непромењен. Батаљони су прикупљали податке о непријатељу који се налазио у Пуковцу и Печењевцу.
П-Х-1944 г.
У вези са офанзивом наших и бугарских јединица у
правцу Ниша наша бригада добила је задатак да изврши
напад на непријатеља који се налазио у Брестовцу, Пуковцу и Дољевцу. I батаљон добио је задатак да изврши
Напад на непријатеља који се налазио у Дољевцу а по лик43

видацији истог да пређе комуникацију Лесковац—Ниш, на
десну обалу реке Мораве, и избије на просторију с. К л и сура. По избијању на ову просторију да се обезбеди од
правца Ниша постављајући обезбеђење на к. 344 и успостави везу са јединицама XXII дивизије. III батаљон, ојачан са две чете II батаљона, добио је задатак да нападне
непријатеља у с. Пуковац, да заузме сва непријатељска
постројења и поруши комуникацију на просторији Брестовац—Кочане. IV батаљон добио је задатак да се пребаци
у с. Међа и служи као бригадна резерва. Једна чета II батаљона била је са болницок. 11 ов.м. у 20 часова отпочео је
напад наших јединица на наведена непријатељска упоришта. Борба је трајала целе ноћи и непријатељ је напустио
Брестовац и Пуковац. I батаљон је водио борбу у Дољевцу, протерао непријатеља и отсекао отступницу јединицама
•— немачким — које су се повлачиле из Пуковца.
12-Х-1944 г.
У 6 часова изјутра III батаљон је ушао у Пуковац и наставио гоњење непријатеља у цравцу с. Кочане. Непријатељ
се у овоме селу задржао и давао јак отпор нашим јединицама. Целога дана I и III батаљон водили су борбу са непријатељем. Уз помоћ бугарске артиљерије и пешадије непријатељ је из Кочана протеран а положаје које су држали наши борци запосели су Бугари. Наши су се батаљони одмарали, док је III батаљон, по нашем наређењу,
исте ноћи извршио покрет и пребацио се преко комуникације и реке Мораве на просторију с. Чечина. Задатак је
овога батаљона био да запоседне с. Клисуру.
13-Х-1944 г.
По наређењу 47 дивизије наша бригада се пребацила
на десну обалу реке Мораве. У задатак нам је било постављено да чистимо десну обалу реке Мораве. У ту сврху батаљони су се кретали правцем: I батаљон с. Чечина—Ајдучки
Кладенац—Тумба (к. 872)—Полигон—к. 902 и с. Бербатово.
IV батаљон добио је задатак да се креће из с. Чечина—Црно
Језеро—с. Власе. III батаљон: с. Чечина—с. Клисура—с.
Малошиште—с. Кнежица. Међутим, непријатељ је био запосео Селичевицу, тако да су наши борци, тј. батаљони,
одмах прихватили борбу. Борба се водила све до 16 часова
а нецријатељ је био разбијен и протеран. На овим положајима наш IV батаљон заробио је једну брзу „Зорку", једну
„збројовку", немачке муниције, неколико шаторских крила
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и ћебади. У овим борбама имали смо једног мртвог и два
рањена друга. Непријатељски губици: 20 мртвих, рањених
непознат број. После ове борбе батаљони су се разместили:
III батаљон с. Клисура, IV батаљон с. Малошиште и I батаљон с. Власе.
14-Х-1944 г.
Непријатељ је тукао јаком артиљериском ватром наше
положаје око с. Власа и с. Малошишта. Један батаљон остао
ј е на положајима изнад с. Малошишта, док су два батаљона
добила задатак да десним обухватом преко с. Власе и с. Габровац изврше напад на непријатеља и продру у Ниш. Борба
је вођена 12 часова а у 17 часова наш I и IV батаљон ушли
су у Ниш, а мало доцније и III батаљон.
15-Х-1944 г.
Батаљони наше бригаде размештени су били у јужном
делу града са задатком гарнизонирања и постављања страже код магацина и војничких зграда.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Пол.комесар-мајор,

Командант-мајор,
(М. П.)
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НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТЕ НО ДИВИЗИЈЕ
ОД 16 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБОВИМА БРИГАДА ЗА
РАСФОРМИРАЊЕ ПРВЕ И ДРУГЕ СУРДУЛИЧКЕ И ДРУГЕ ВРАЊСКЕ БРИГАДЕ И ЗА ФОРМИРАЊЕ МАСУРИЧКОГ, ВРАЊСКОГ И ПЧИЊСКОГ НОП ОДРЕДА1
ШТАБ
46 ДИВИЗИЈЕ Н.О.В.Ј.

Стр. пов. бр. 31
16 октобра 1944 г.

ШТАБУ XXV, XXVI, XXVII, I и II СУРДУЛИЧКЕ и II
ВРАЊСКЕ БРИГАДЕ
Штаб XIII корпуса Н.О.В. Југославије радио-депешом
од 14 ов.м. а у вези одлуке Врховног штаба Н.О.В.Ј. и П.О.Ј.
наредио је:
Наша дивизија по новом формациском стању бројиће
од 8—10.000 (хиљада) бораца, зашто ће изаћи накнадна формација јединица.
Истим наређењем наређено је да се бригаде које су привремено под командом ове дивизије, а то је I и II сурдуличка
и II врањска бригада, расформирају и укључе по бригадама наше дивизије тако да бригаде буду бројчано јаке 2.500
па и в и ш е . Од расформираних бригада изузети људство за
формирање одреда како је доле наведено.
У вези горњег наређења Штаба корпуса распоред бригада које се расформирају по бригадама ове дивизије биће
следећи:
I сурдуличка бригада: одвојиће 50 наоружаних војника и 100 без оружја и формираће Масурички одред. Остало
људство са оружјем и без оружја и са командним кадром,
који нису распоређени овим наређењем, упутити у састав
XXVI бригаде.
II сурдуличка бригада: све своје наоружано људство
које има у бригади и до броја 150 одредити без оружја, где
ће формирати Врањски одред, а остатак свега свога људства
са коман. кадром упутити у састав XXV бригаде.
II врањска бригада: одвојиће 50 са оружјем и 100 без
оружја и формираће Пчињски одред, а остатак наоружаног
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 15/1, к. 1340.

46

и

људства

ненаоружаног

са

кадром упутити

Штабу

XXVII

бригаде.
Бодити

рачуна

пређе одређени број
У прво време не
п у њ

да

се

приликом

формирања

одреда

у људству и у н а о р у ж а њ у , јер

смеју

већи бити него ће

не

одреди

се постепено по-

авати.
С е к т о р и деловања новоформираних одреда биће по сле-

дећем:

а). — Масуричког одреда деловање: ј у ж н а линија Сурдулида—Влад. Хан, западно ослањају се на планину Кукав И Ц у, контролисати сектор северни део Грделице д у ж ком у н и к а ц и ј е Влад. Хан—Грделица и на исток рудник Мачкатица.
б). — Врањски одред деловаће: на простору западно
од Јужне Мораве, линија Врање—Хан, па на запад с. Власе,
према југу ка албанској граници 2 .
в). — Пчињски одред деловаће: на простору источно од
р. Моравице, северно од Леве Реке а источно р. Пчиња, па на
југ до линије Куманово—Страцин.
За штабове одреда одређују се следећа лица:
За команданта Масуричког одреда именује се друг
Срета, 3 до сада командант II сурдуличке бригаде.
За полит. комесара Масуричког одреда друг Станоје
Станојевић.
За референта санитета у Масуричком одреду остаће
досадањи референт санитета I сурдуличке бригаде.
За команданта Врањског одреда друг Младен 4 , досадањи командант Пчињског одреда, а сада се налази на служби
код XXVI бригаде.
За полит. комесара Врањског одреда друг Стошић 5 , до
сада комесар I сурдуличке бригаде.
За референта санитета у Врањском одреду именује се
досадањи референт санитета II сурдуличке бригаде.
За команданта Пчињског одреда именуј е се друг Божа,
до сада командант II батаљона II врањске бригаде.
За полит. комесара Пчињског одреда именује се друг
Воја6, досадањи комесар у XXVI бригади, комесар батаљона.
Новопостављене штабове одреда у п у т и т и
нову д у ж н о с т ,

О Д М А Х

да би могли отпочети са радом.

2
Мисли се на границу коју је окупатор поставио
^Рбије и Космета.
3
Срета Митић
4
Младен Анђелковић
| Милорад Стошић. Умро 1952 год. у Врању.
Воја Станковић

на

између
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За в.д. начелника XXVI бригаде именује се друг Љуба
Трајковић, до сада командант I сурдуличке бригаде.
На расположење овом штабу друг Бранко Тасић, до
сада командант II врањске бригаде.
За помоћника начелника овог штаба именује се друг
Милош Илић, до сада начелник штаба II врањске бригаде.
За в.д. помоћника комесара XXVII бригаде именује се
друг Драго7, до сада комесар II врањске бригаде.
На службу у интендантури ове дивизије одређују се
сви интенданти бригада расформираних.
Сав остали командни кадар који није распоређен овил
наређењем упутити са осталим људством у новоодређену
бригаду са карактеристикама, где ће их штабови бригада
распоредити према потреби.
Ова реорганизација треба да се изврши у току 17 о.м. а
18 ов.м. штабови XXV и XXVII известиће о пријему новог
људства, а најкасније до 20 ов.м. поднети овом штабу тачно
бројно стање и наоружање бригаде по новом формирању и
попуни. Свака бригада формираће себи и пети батаљон, тако
да батаљони броје просечно 500 људи, а потом попунити
и све остале приштабске јединице. Ово ће исто учинити и
XXVI бригада, а овај штаб ће известити до 22 ов.м.
Расформиране бригаде сва превозна и моторна возила,
као и своје магацине било хране или оружја одмах ће предати интендантури ове дивизије са списком. О овоме да
строго воде рачуна.
У времену док се не среди стање у гарнизону Бело
Поље, од расформиране II врањске бригаде преузеће уређај у Белом Пољу Масурички одред, све док војно-поза-,
динске власти не преузму ово на себе, а потом ће одред:
1
отићи на своје секторе деловања.
Штаб I сурдуличке бригаде упутиће досадашњу своју
музику комплет са командиром и комесаром да се јаве у!
овај штаб ради формирања дивизиске војне музике.
|
Штаб I сурдуличке бригаде строго ће упозорити људа
ство од формираног Масуричког одреда, који ће се нала!
зити у Белом Пољу, да не буде појава пљачке, јер за свакШ
случај и покушај ма и најмањег дела пљачке узимаће сВ
строго на одговорност и стављање под војни суд.
•
Штабови расформираних бригада сву своју до сада в«
ђену администрацију (књиге, спискове, деловодни протоков
операциске дневнике итд.) са спроводним актом п р е д а м
овом. штабу.
Ш
7
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Драги Поповић

В

П р и ш т а б с к е јединице расформираних бригада:
бригада
са

овим

ове

дивизије

попуниће

своје

приштабске

штабови
јединице

људством.

Цријем

наређења

потврдити.

С. Ф. — с. н .
Полит.

комесар, п.пуковник, 8

Командант,
п.пуковник,
Том.9 Ј. Поповић

(М. П.)

\

БР. 24

ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ТРИНАЕСТОГ КОРПУСА НОВЈ ОД
17 ОКТОБРА 1944 ТОД. ГЛАВНОМ ШТАБУ НОВ И ПО
СРБИЈЕ О ОСЛОБОЂЕЊУ ВРАЊА И БЕЛОГ ПОЉА1
ШТАБ
XIII КОРПУСА Н.О.В.
ЈУГОСЛАВИЈЕ

О. бр. 22
17.Х.1944 г.
у 18 часова

ГЛАВНОМ ШТАБУ НОВ И. ПО СРБИЈЕ
1) После поновног ослобођења Врања 12 о.м., где је непријатељ имао око 400 мртвих и ран>ених војника и официра, уништена су 4 топа и прилично другог материјала.
О плену : приликом бве борбе још нисмо детаљно обавештени, али свакако није било доста, јер се непријатељ задржао
У граду кратко време, а није имао толико велике снаге.
Гоњењем непријатеља од Врања до Бујановца убијено
је преко 100 немачких војника, а заробљено 50. Заплењено
је прилично ратне опреме.
У Врању се овога пута налазио 121. пук XI пољске
немачке дивизије, која је била у јужној Грчкој — на Пе->
лопонезу.
8

Милија Станишић
Томица
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви' ВојноистоРиског института под рег. бр. 18/1, к. 182.
9
1

4 ,,'Збарник" том I к њ и т а 14
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2) Од стране бугарске артиљерије потпуно је уништена
немачка батерија топова у Белом Пољу.
3) Ноћу између 12 и 13 о.м. побегли су Немци из Белог
Поља преко Владичин Хана, пребацили се преко пута
Врање—Лесковац и пошли у правцу Јабуковца. Ово су
урадили под притиском наших снага и бугарске војске, а
после заузећа Врања. Приликом њиховог бегства из Белог
Поља наши су благовремено интервенисали, ухватили и
ликвидирали 70 Немаца.
Заробљено је 1.200 Талијана, који су били са Немцима.
Заплењено је 30 противавионских топова, којима су
понети или склоњени затварачи. Заплењено је још пунс
ратног материјала, о чијој количини још немамо тачних
података. На сектору Сурдулице налазила се једна бугарска
дивизија, која је приликом гоњења и хватања Немаца прилично слабо ангажовала своје снаге. Њихови војници су
почели одмах да пљачкају ствари и опрему коју су Немци
оставили у Белом Пољу. На ово је интервенисао Штаб наше
46. дивизије код Штаба њихове дивизије, али безуспешно;
те су и даље продужили са пљачком. О овоме смо известшш
Главни штаб НОВ и ПО Србије да би се интервенисало
преко Штаба Бугарске армије.
У даљем гоњењу разбијених Немаца у правцу планине
Кукавице јединице 46. дивизије ухватиле су 280 неприја- ,
тељских војника. Ови непријатељски војници се налазе
код Штаба Лесковачког одреда, а наредили смо му да их ј
преда Штабу 46. дивизије, јер су им потребни ради прона- 1
ласка склоњених затварача за преко 30 противавионских ј
топова. Поред ових заробљених убијено је у гоњењу по ]
шуми још 80 немачких војника. Штаб 46. дивизије изве- ј
штава да се уопште нико од ових немачких војника неће ј
моћи пробити нити у правцу Косова, нити ма у ком другом ј
празцу, већ да ће сви бити похватани и уништени.
I
4) 16 о.м. немачке снаге су покушавале код Бујановца ј
да се поново пробију у правцу Врања. Одбијени су уз ве- I
лике губитке по непријатеља.
1
5) Укупни резултати у борбама око Врања и Белог I
Поља су следећи:
I
— Убијено је 550, а заробљено 1.530 непријатељских I
војника. Од ових 1.200 Италијана и 330 Немаца.
ј
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Уништено

8

топова

и

више

другог

материјала.

Заплењено 30 противавионских топова и пуно другог
ратног

материјала.
СМРТ

ФАШИЗМУ —

СЛОБОДА

Полит. комесар-пукОвник,

Васо Смајовић

НАРОДУ!

Командант-пуковник,

Љубо Вучковић

(М. П.)

БР. 25
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ТРЕЋЕ СРПСКЕ НОУ БРИГАДЕ
ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ ОД 17 ОКТОБРА 1944
ГОД. ШТАБУ ДИВИЗИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ ПОКРЕТУ У
ПРАВЦУ ТРСТЕНИКА И ЧИШЋЕЊУ ТЕРЕНА ОД
ЧЕТНИКА1
Ш Т А Б
СРПСКЕ НОУ БРИГАДЕ

III

Бр. службено
17 октобар 1944 год.
часова 6

ШТАБУ II ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ
У току 16 о.м. наши батаљони су извршили покрет у
три правца, где су синоћ заноћили. IV батаљон је маршовао
комуникацијом Јасика—Кукљин—Бела Вода—Велика Дренова—Медвеђа—Богдање, у истом се задржао.
Средња колона — I и II батаљон маршовали су правЦем Јасика—Латин Бара—Урошевица—Коњуси—Страгаре
Рујишник—Мијајловац, где су се и разместили.
Десна колона је маршовала правцем Велика Крушевица — Крвавица—Шашиловац—Каменаре—Комаране—
Милутовац—Мала Дренова, где се је и задржала.
Ватаљони су успут чистећи терен ухватили око 140 четника делимично са оружјем, већином без оружја. Исте ћемо
1
РИСКОГ

4*

Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноистоинститута под рег. бр. 44/3, к. 737.
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предати у Трстеник у заробљенички логор, уколико га тамо
буде, а ако не, онда ћемо их упутити у Крушевац.
Заплењено је три „шарца", четири пушкомитраљеза
и деведесет пушака и 27 кола разног ратног материјала, од
тога има штофа и 1.000 кгр. вуне, 400 кгр. масти.
Заплењени материјал ћемо послати у Трстеник.
У овим селима где смо прошли има још много четника,
као и оружја и другог материјала, само нисмо имали времена да то прикупимо. Требало би у овим селима детаљно
извршити претрес али ми за сада немамо времена.
Синоћ смо сазнали да се у селу Риљцу налази дражиновски командант Србије Трифуновић са извесним бројем
четника, који су у току јучерашњег дана покушали неколико пута да упадају са тројкама у околину Крушевца са
циљем клања наших људи и паљења кућа, али им то није
успело јер су људи бежали од кућа. Ми смо одмах синоћ
издали наређење III батаљону да опколи село Риљац и
шуму између Риљца и [Ман.] Каленића где су се они налазили, да би их ликивидирали. ОвО су требали учинити
још у току ноћи. Извештај 0 томе још нисмо добили поводом те акције 2 .
Руси су јуче водили борбу са Немцима на коси између
села Крчина и Белушића, по причању сељака изгледа да
су Руси ушли у Белушић.
Батаљон који сте нам придодали из 29 бригаде ни до
сада није стигао из Крушевца јер се онај командант батаљона држи недисциплиновано, јер је добио наређење да
крене са четом пратећих оруђа, он није хтео док не ручају, а ми ско поново упутили људе хго њих и још није
стигао, упутили смо понова патролу по њих да их доведе
уколико их пронађе.
По наређењу тог Штаба оп.бр. 190 од 16 о.м. поступили смо.
СМРТ ФАШИЗМУ •— СЛОБОДА НАРОДУ!

Полит. комесар
мај ор
Живомир Јеремић

Командант
мај ор
Мих. Гавриловић*
(М. П.)

2
3
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Види док. бр. 39.
Михајло Гавриловић—Миша

БР. 19.
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ОСМЕ ЦРНОГОРСКЕ БРИГАДЕ ОД
17 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБОВИМА БАТАЉОНА ЗА
ЛЕЈСТВО НА НЕПРИЈАТЕЉА У БЕОГРАДУ ПРАВЦЕМ
Д
ТЕРАЗИЈЕ—КАЛЕМЕГДАН 1
ШТАБ
VIII ЦРН. УДАР. БРИГАДЕ

Оп. бр. СЛ.
17-Х-1944 г.

ШТАБУ IV БАТАЉОНА
Положај
Ситуација:
Једна непријатељска група од око 10.000 непријатељских војника у току јучерашњег дана од правца Смедерева
стигла је до Мокрог Луга и њени дјелови јуче су успјели
да уђу у источни дио града где их је дочекала Црвена
армија заједно са нашим јединицама и потпуно ову групу
уништила. Губитци непријатељски на овом сектору износили су око 3.000 мртвих и нешто заробљених. Заплијењена
и уништена велика количина возила и ратног материјала.
Остали дио ове колоне који се налазио око Мокрог Луга
опкољен је од јединица Црвене армије и XXI наше дивизије и пријети му потпуно уништење. Непријатељски гарнизон у Београду у вези ове колоне прилично је активан
и упоран са намјером да би овој колони омогућио спајање
са овим гарнизонош везујући наше снаге за себе, а није
искључено да предузме са неком јачом групом продирање
кроз наше положаје у циљу спајања са поменутом групом.
Према томе наше јединице и јединице Црвене армије које
се налазе у граду имају задатак да учврсте што боље своје
положај е и не дозволе непријатељу да може предузетима
какве испаде или-побољшање својих положаја.
Распоред

наших

јединица

у

овом

моменту

је

сљедећи:

III прол. бригада са дјеловима Црвене армије налази
се на просторији Електрична централа—Книћанина улица,
избија на Цара Душана улицу — Капетан Мишина улица,
Са
задатком дејства ка Калемегдану.
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ВојноистоРиског института под рег. бр. 20/2, к. 872.
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I бригада налази се на просторији Краљев трг—Југовића
улица—Кнежев споменик—Коларац—Теразије (са својиад
предњим дјеловима) са задатком дејства у правцу Теразија
и Калемегдана.
Наша бригада остаће на садањој просторији и истиад
положајима, с тим што ће ове положаје што боље организовати за успјешно дејство на свом сектору у правцу Теразија и Калемегдана.
VI личка дивизија у заједници са дјеловима Црвене
армије налази се лијево од нас са задатком дејства ка Жељ.
станици, Савском пристаништу и даље Теразијама — Калемегдану, са којом већ имамо везу на нашем лијевом
крилу. Ове јединице успјеле су да овладају извјесним непријатељским упориштима на Жељ. станици и настоје да
истом овладају.
Јединице Црвене армије које се налазе на сектору наше
бригаде имају задатак дејства у заједници са нашим јединицама на нашем правцу.
У вези горњег
Н А Р Е Ђ У ЈЕМО:

1. — 1. батаљон остаће на садањој просторији (Краљев
двор—Бријанова улица—Краља Фердинанда улица), с тим
што ће добро организовати положаје, чврсто се везујући
између себе, с јединицама Црвене армије (на свом сектору)
и сусједним јединицама и садејствујући са истим.
2. — 2. батаљон остаће и даље на садашњој просторији
Краља Милутина улица, око Руског посланства, с тим што
ће увијек бити спреман за дејство Крунском улицом и Краља Милана улицом ако се укаже потреба и на сектору нашег 1. батаљона. Овај батаљон биће непосредна резерва 1.
батаљона са наведеним задатком.
3. — 3. батаљон остаће на просторији Косовске и Дечанске улице као директна резерва 4. батаљона са задатком
дејства на правцу 4. батаљона, гдје се за то укаже потреба.
Овај батаљон има се чврсто повезати са 1. и 4. батаљоном
и дејствовати на њиховом међупростору.
4. — 4. батаљон остаће и даље на просторији Дечанске
—Пашићеве улице са задатком дејетва ка Теразијама према
непријатељским упориштима испред себе, с тим што ће се
чврсто везати са 4. батаљоном I бригаде, а по потреби тражити помоћ и садејство од нашег 3. батаљона.
5. — Сви батаљони наше бригаде настојаће да што боље
организују те положаје, повежу се између себе и са сусједним јединицама и ову везу стално држе. Батаљони ће
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да по потреби притеку у помоћ један другоме и
себе садејствују у разбијању непријатељских упои ш т а . Штабови батаљона на чијим секторима има једир
а Црвене армије, или се ослањају својим крилима на
» и х ЧВ рсто ће се повезати са истим и тражити садејство
њих као и сами садејствовати са њима, с тим што ће
штабове њихових батаљона или јединица упознати са својим задатком, а то исто тражити и од њих, но не смију
д о з в о л и т и да им они издају поједина наређења и у том
случају отступе од наређења претпостављених старјешина.
6. — Поново се скреће пажња свим штабовима батаљона
да се не истрчавају и не дозволе непотребне губитке, али
у сваком случају користити продоре Црвене армије као и
слабости непријатеља.
7. — Штабови батаљона за своје положаје одабраће
подесне и тврде зграде са којих ће моћи успјешно дејствовати и онемогућити непријатељско кретање на наше положаје ма са које стране. Исто тако сви батаљони снабдјеће
се у најкраћем року са извјесним бројем бензинских флаша
које употребљавати на случај појаве непријатељских возила и појединих непријатељских упоришта. Ово сматрати
као најозбиљније и по учињеном извјестити. Противколска
оруђа поставити на подесним мјестима одакле ће их моћи
успјешно употребити 2 .
8. — Заплијењене топове који се налазе код батаљона,
а немају од њих муниције, одмах послати и предати 2. батаљону који ће их чувати до даљег наређења.
9. — Сва сумњива лица, заробљене Талијане и Пољаке
одмах предати у I кварт другу капетану Ћоровићу на даљу
надлежност.
10. —• Везу са Штабом бригаде одржавати помоћу курира што чешће и о свим и најмањим промјенама најхитније нас извјештавати. Штаб бригаде налази се у Лазаревића улици бр. 6.
стслати

мзмећу

Батаљони ће нас извијестити к о л и к о им ј о ш
п у ш а к а за батаљоне.

потребује

СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

комесар — мајор,
Јокаш Брајовић

Политички

_

(М. П.)
2

ту

Командант — мајор
С. Машковић3

Види док. бр. 149.
Машковић, народни херој. Погинуо на Сремском фронгод. као командант Осме црногорске НОУ бригаде.
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БР.

19.

ЗАПОВЕСТ ШТАБА ЈЕДАНАЕСТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД
17 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБОВИМА БРИГАДА ЗА
РАЗМЕШТАЈ НА ПРОСТОРИЈИ БЕЛИ ПОТОК—ЗУЦЕ1
ШТАБ
XI ДИВИЗИЈЕ
5. КОРПУСА НОВЈ

Бр. стр. пов.
17 октобар 1944 г.
у 16,45 сати

*

ШТАБОБИМА V, XII И МАЧВАНСКЕ БРИГАДЕ
Ситуација: Две немачке дивизије у јачини од 12.000 војника
и 400 возила под притиском Црвене армије настоје
и покушавају да се по сваку цену пробију од правца
Гроцке уз Дунав преко Ритопека и Винче за Београд.
Борбе се воде на сектору Заклопача—Велики и Мали
Мокри Луг—Липовица.
Наш задатак: Са наше две бригаде постављене на секторЗуце—Бели Поток служити као резерва XXI Дивк
зији која напада ојачана са моторизацијом Црвенармије, јединицама V Дивизије и Славонске дивизијс
на сектору Мали Мокри Луг—Заклопача. Задатак
ових дивизија у садејству моторизације Црвене армије: потпуно уништење свих непријатељских снага
са којима располаже на сектору Мали Мокри Луг—Болеч—Заклопача—Гроцка.
У вези тога,
НАРЕЂУЈЕМО:

XII бригада: Поставиће се на просторију Зуце оријентишући своје снаге у правцу Лештане—Мали Камен—
Липовица. Задатак бригаде: остати на просторији Зуце
и служити као резерва XXI Дивизији која напада
правцем Лештане—Голо Брдо—Липовица. По доласку
на нову просторију одмах се повезати са оцеративним делом Штаба дивизије који ће се налазити у
Кумодражу 2 .
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 55/1, к. 866.
2
Види док. бр. 112.
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V Бригада: Остаје на сектору Бели Поток са задатком држања у приправности своја три батаљона који ће
служити као резерва XXI Дивизији. Један батаљон
нека остане и даље са дивизијском болницом. Штаб
V Бригаде успоставиће телефонску везу са Штабом
дивизије (под Авалом) 3 .
Мачванска бригада: Одмах по пријему овога наређења кренуће на Авалу код Штаба дивизије (главни друм)
где ће добити даљни задатак.
Н а п о м е н а : Штаб XII Бригаде по доласку на нову просторију успоставиће телефонску везу са Штабом V
Бригаде који се налази у с. Бели Поток.
Знаци распознавања важе стари.
Штаб дивизије налазиће се на старом месту (на друму под Авалом).
Оперативни део Штаба дивизије налазиће се у Кумодражу, са којим ће штабови бригада стално бити
у вези.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политкомееар-п.пуковник:

Командант-пуковник:
М. Шиљеговић
В. д. начелника:
М. Пекић
(М. п.)

Хитно доставити операцијски извештај у времену од
14—17 ов.м.

3

Види док. бр. 113.
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БР. 16
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ШЕСНАЕСТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 17
ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ДВАНАЕСТОГ КОРПУСА
НОВЈ О ТОКУ БОРБЕ У БЕОГРАДУ1
ШТАБ XVI ДИВ.

XII Н.О.У. КОРП.

17.X.1944

ШТАБУ XII Н.О.У. КОРПУСА
Положај
1) Са јединицама I и II бриг. стигли смо у Београд, задржали смо се у улици Косте Главинића (Царева Ћуприја
— II бриг. а I бриг. — Косте Главинића), одакле предузимамо све могућности у циљу извршења постављеног нам
задатка. Политички комесар, друг Здравко- ишао је у руски
штаб пука да се информише где се налази непријатељ, тј.
да сазна ситуацију. Ситуација изгледа овако: Немци држе
скоро цели Калемегдан, Теразије и Славију. Јединице Црвене армије крећу се улицом лево од Штросмајерове према
ж. станици. Јединице 28. славонске дивизије крећу се Сарајевском и Штросмајеровом улицом према министарству.
На ћошак Министарства саобраћаја, у Немањиној улици,
још нису избиле јединице личке и славонске бригаде, бар
док сам ја био код њих. Дакле, понтонски мост код савског
пристаништа налази се у рукама Немаца и к њему је прилаз засад немогућ. Ту се налазе јаче немачке снаге. И баш
овог часа био је код нас један црвеноармејски капетан који
је тражио да му дамо тачне податке о томе где се налазе
немачка утврђења како би тукли „Каћушама". Ми смо им
те податке дали и друг Камењар 3 је лично пошао да им
објасни где се налазе немачка утврђења.
2) Илији 4 смо издали задатак да одмах сортира аутоматска оруђа и протуколске пушке и да крене, ако је икако
могуће, преко Немањине улице, да на неки начин заобиђе.
и да се пробије до савског пристаништа. Но, можемо вам
одмах рећи да без тешког оруђа иде врло тешко. Немци
су добро утврђени.
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 35/3, к. 951.
2
Пашко Ромац
3
Марко Перичин
4
Илија Богдановић, командант Прве војвођанске бригаде

I
I

3) Наши најистуренији делови сада се налазе код хотел
Са једним одељењем држали смо први железнички мост, ловише Шест топола, али су нас црвеноармејци
т у сменили.
4) Железничку станицу и Инвалидски дом Немци држе
врло упорно, наши су их нападали али . . , 5
5) Народ се склања у нека склоништа. Врло пријазно
нас дочекује. — Можемо вам напоменути још и то да је
овде за исхрану војске прилично потешко. Нема никаквих
магацина, бар их ми досад нисмо пронашли. — Иначе можемо подвући још и то да је врло пријатно ратовати кад
си заједно са онима које смо увек желели, а то је са црвеноармејцима. Били смо у њиховом штабу пука. Нема ту
никакве укочености, врло просто и пријазно. Скоро још
простије него код нас, бар је такав наш први утисак. Стражар пушта у штаб без неких нарочитих церемонија. Кад
би тако било код нас, рекли бисмо да то чине новајлије.
Иначе на дужности су врло строги, и то смо могли приметити.
6) Верујемо да нисте чули још звук „Каћуша". Нама
је сад тек јасно зашто оне претстављају страх и трепет за
швабове. Кад пуцају, добива се утисак као да је у ваздуху
неко крдо свиња, а тамо где пада ствара ужасан огањ.
Такве су руске „Каћуше".
Мостара.

СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политком-потпуковник
Ромац6

Командант-потпуковник
(моментано на осматрачници)

• 5 На овом месту слова су нечитка. Вероватно треба да стоји:
»оез успеха".
Пашко Ромац—Здравко

*

БР. 19.
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА СЕДАМНАЕСТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ
ОД 17 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ШЕСТЕ ИСТОЧНОБОСАНСКЕ БРИГАДЕ ДА ИЗВРШИ СМЕНУ ЧЕТВРТОГ
БАТАЈБОНА И ДА СЕ ПО ОСЛОБОЂЕЊУ КРАГУЈЕВЦА
ПОСТАВИ НА ПРОСТОРИЈУ С. СТРАГАРИ — Г. И Д.
ШАТОРЊА1
ШТАБ
XVII УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ

Бр. СЛ.
17.Х.1944 г. у 20,40 ч.

ШТАБУ VI БНОУ БРИГАДЕ
Примили смо Ваш извештај писан 17 ов.м. у 15,40
часова 2 .
Повуците Ваш IV батаљон из првог борбеног строја
и ставите га у резерву у с. Страгари, а на положај повуците из Страгара Ваш II батаљон. Најхитније средите IV
батаљон.
Одржавајте чврсту везу са јединицама Црвене армије,
немојте дозвољавати да Вам се због слабе везе деси случај
као данас.
Послије ликвидације града Ваш задатак је да се свим
својим снагама поставите на просторију с. Страгари—Г.
Шаторња—Д. Шаторња, са задатком одржавања чврсте
везе са јединицама XV бригаде у Крагујевцу и са Чачанским НОП одредом у Г. Милановцу.
Према томе отпада прошли Ваш задатак постављања
на просторију Кнића.
Све Ваше рањенике којима није потребна хируршка
интервенција најхитније упутите у дивизиску болницу у с.
Страгари. У бриг. амбуланти оставите само оне који долазе у обзир за лијечење у истој, као што је то закључено
на дивизиском санитетском савјетовању. Не смијете дозволити формирање никаквих бригадних болница, јер од тога
трпе наши рањеници. За извршење овога Ви ћете бити одговорни.
1
Копија оригинала, писана на машини, налази се у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 49/1, к. 982.
2
Види док. бр. 30.
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Данас око 14 часова 7 средњих совјетских тенкова
отишло је према Крагујевцу. Пошто су Њемци срушили
мост на Петровачкој р., исти су се ту задржали до оправке
моста и сваки час се очекује њихово надирање у град.
XV бригада налази се око аеродрома.
Хитно нас обавијестите јесте ли успјели задржати и
повратити колону која је надирала од Краљева.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политички комесар
п.пуковник,

Командант-пуковник,

БР. 30
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ШЕСТЕ ИСТОЧНОБОСАНСКЕ БРИГАДЕ ОД 17 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ СЕДАМНАЕСТЕ
НОУ ДИВИЗИЈЕ О БОРБИ СА НЕМЦИМА НА ПРИЛАЗИМА КРАГУЈЕВЦА 1
П1ТАБ
VI БНОУ БРИГАДЕ

17 октобра 1944
у 15,40

ШТАБУ XVII У. ДИВИЗИЈЕ НОВЈ
1) На сектору И1 и IV батаљона од јутрос у 5 часова
До сада води се јака борба — крвава са непријатељем, који
покушава по сваку цијену да одбаци наше батаљоне са периферије града. Јутрос рко 5 часова 2 батаљона Ц.А.2 у садејству са нашим III батаљоном пресјекли су комуникацију
Крагујевац—Краљево ниже с. Мале Пчелице и порушили
мост на истој комуникацији. Око 13 часова повратила се
Једна колона од Краљева непознате јачине, са намјером да
се споји са јединицама које су у Крагујевцу, ради њиховог
извлачења. Сада ниже с. М. Пчелице наш III батаљон и
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ВојноистоРисхог института под рег. бр. 17/6, к. 989.
2
Црвене армије
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један батаљон Ц.А. води огорчену борбу са непријатељем
који надире од Краљева.
Наш IV батаљон налази се на положају лијево и десно
око цесте која води Крагујевац—Г. Милановац, на самој
периферији града и запосјео непријатељске бункере које
узео још у току јучерашње борбе. Непријатељ даје отпор
из зграда самог града.
2) Један батаљон Ц.А. налази се на лијевом боку нашег
IV батаљона. Исти је батаљон један дио својих снага повукао са лијевог бока нашег IV батаљона и није обавијестио IV батаљон када се је повукао, тако да је један непријатељски тенк зашао нашем IV батаљону са бока и том приликом нанио му приличан број губитака.
Том приликом наш IV батаљон имао је око 10 рањених
и 7 мртвих. Међу рањеним рањен је и командант батаљона
друг — капетан Трикић 3 , другарица Боса 4 , руководилац
СКОЈ-а у бригади, командир III чете друг заставник ЈБиљак 5 . Од погинулих налази се један помоћник комесара
чете, друг Парац Иван.
Командант IV батаљона рањен је на више мјеста из
тенка, ране нису тешке природе, док је другарица Боса рањена у прса — лакше природе. Такође и командир чете
друг ЈБиљак је лакше рањен у ногу.
Том приликом расуо се приличан број нових бораца.
Наредили смо IV батаљону да се повуче мало уназад и да
се сконцентрише и прикупи.
3) Са I батаљоном налази се једна чета IV батаљона
под командом Штаба I батаљона. Та чета IV батаљона и
чета I батаљона налазе се на положају изнад села Драгобраће са задатком офанзивног дјеловања на комуникацију
Крагујевац—Краљево.
Друге двије чете I батаљона налазе се у Книћу и на
положајима изнад Кнића, са десне стране цесте Кнић—•
Чачак.
4) Наредили смо Штабу I батаљона да повуче оне двије
чете које се налазе код Кнића на положаје изнад с. Драгобраће, у састав чете IV батаљона и једне чете свог батаљона, и да офанзивно дјелује на непријатељску колону
која је стигла од Краљева.
5) До сада имамо укупан број око 45 рањених другова,
од тога броја има око 10 другова теже рањених, 7 је упу" Сретко Трикић
Боса Митић
Бранко Љиљак

4
5
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пено за хируршку интервенцију у руску болницу, а остале
ћемо упутити у нашу хируршку екипу.
Рањенике које смо упућивали у хируршку екипу у
у
болницу, ми смо их упућивали само ради хируршке
ск
и н т е р в е н ц и ј е , а они су их упутили за армијску болницу, без
нашег знања.
6) Потврђујемо пријем Ваше поште писане данас.
СМРТ

ФАШИЗМУ

Пом. полкома
Обрадовић Милан

—

СЛОБОДА

НАРОДУ!

Зам. команданта •— капет.
Чедо Ђукић
(М. П.)

БР. 31
ЗАПОВЕСТ ШТАБА ДВАДЕСЕТ ПРВЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ
ОД 17 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБОВИМА ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ, ЧЕТВРТЕ И ПЕТЕ СРПСКЕ, ПРВЕ КРАЈИШКЕ И ДРУГЕ ЛИЧКЕ БРИГАДЕ ЗА УНИШТЕЊЕ
НЕМАЦА НА ПРОСТОРИЈИ С. КАЛУЂЕРИЦА,
ЛЕШТАНЕ, БОЛЕЧ, РИТОПЕК1
Ш Т А Б
21 УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

Бр. 83
17 октобра 1944 г.
Положај

ЗАПОВЕСТ
(Секција Београд 1 : 100.000)
Немачке снаге које отступају испред Црвене армије из
правца Смедерева и Гроцке настоје да се пробију ка Бео^раду. Јачина ових снага, према подацима које смо добили,
а који нису довољно проверени, износи нешто мање од две
Дивизије.
Наша IV бригада водила је са овим непријатељем јуче
Целог дана борбу, нападајући га од М. Мокрог Луга комуника1
_
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 59/1, к. 1040.
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цијом ка Бабином Лугу и до истог допрла. У контранападу
непријатељ је потиснуо ову бригаду до на просторију Клупе
—Ерино Брдо—Смрдан. Извесни делови ове бригаде налазе
се и на Липовици (к. 176).
Наша V бригада нападала је непријатеља на правцу
Лештане—Болечке Механе и допирала до Црквеног Забрана. На ову бригаду непријатељ је такође извршио противнапад и повратиО до цросторије Забран (к. 201)—Осоје
(к. 235).
Од Штаба корпуса добили смо депешу следеће садржине:
„II пролетерску оријентишемо Александровом ул. правцем Мали Мокри Луг, где ће јој садејствовати руске мотомеханизоване јединице. Са Вождовца ка Великом Мокром
Лугу упутили смо једну личку бригаду. Узмите је под
команду. Узмите под команду I крајишку. Две славонске
бригаде са сектора Авала дејствоваће у правцу Заклопача—
Болеч,- Повежите се са њима и договорите о садејству.
Једна славонска бригада долази на. Авалу., V дивизија ће
вам садејствовати од, правца [В.] Врачара према Малом
Мокром Луг.у. Ваш задатак; спречити продор непријатеља
у град и заједно са руским снагама уништити ту непријатељску групу." „•
. > ;
•,»•'•.,,
На основу предњег наређења распоред и задатак једи-1
ница биће следећи:
I
1 крајишка бригада извршиће одмах покрет по доби-Ј
јању овог наређења правцем Зуце, са задатком овлађиван.а
Липовице (к. 278)—Мали Камен (к. 259), дејствујући на непријатеља општим правцем Лозовик. Бригада ће се повезати са јединицама Црвене армије које над11ру од Гроцке
и обавестити их о распореду и задатку наше јединице. Са
Црвеном армијом се чврсто повезивати, с њом упоредо
напредовати и тражити појачања у оклопу и артиљеркји.
Бригада може оставити снаге до једног батаљона за ооезбеђење коморе и осталих делова на простору где се бригада сада налази. 2
V српска бригада извршиће покрет правцем Осоје—
Мајдан десно, па улево Забран (к. 201), са задатком напада
на Болечке Механе,.где се налази главнина нецријатељских
снага. Бригада ће се током борбе везивати десно са I крајишком бригадом, а лево, на правцу Раскрсница, са једком
личком бригадом. Бригада ће у свом надирању обухватити Голо Брдо (к. 221)—с. Болеч.
2
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Види док. бр. 65.

Личка бригада кренуће општим правцем Вождовац—
(к. 142) северно
V српском бригадом, а лево са II пролетерском бригадом, која надире заједно са руском моторизацијом комуникацијом Београд—
[М.] Мокри Луг—Калуђерица. 3
II пролетерска бригада са руским тенковским јединицама кретаће се општим правцем Мали Мокри Луг—Калуђерица, захватајући лево Липовицу (к. 176) — Шеварице,
са задатком овлађивања Старац Васиним Брдом, избијајући
својим левим крилом на Водицу (обала Дунава). Један батаљон ове бригаде сада ссналази на положајима Голо Брдо
(к. 248). Почим личка бригада избије до те просторије, послаће овај батаљон у састав своје бригаде.
IV српска бригада, која се сада налази на просторији
Смрдан—Ерино Брдо—Клупе, извршиће напад општим
правцем Млаке—Кусак—Винча, захватајући левим крилом
хгреко Чолиног Гроба на Дунав. Бригада има задатак да отсече немачке снаге код Великог Села и оне на Ритопеку,
као и уништење непријатељских снага, уколико их буде,
на простору Винча. По завршетку овог задатка, бригада ће
остати у дивизиској резерви на просторији Винча—Липовица—Калуђерица и по потреби, не чекајући наређење
Штаба дивизије, садејствоваће II пролетерској и личкој бригади договорно, у ком циљу штабови требају бити близу
један другоме.4
Јединице IV, II, V и личке бригаде кренуће у напад
одмах почим се повежу међусобно, а I крајишка одмах по
добијању наређења, тежећи да се што пре повеже на свом
левом и десном крилу са ј единицама назначеним у заповеети.
Све бригаде које имају у близини јединице Црвене армије обавестиће их о нашем задатку и тражити њихово непосредно садејство оклопом и артиљеријом.
Задатак постављен у овој заповести има се безусловно
извршити онако како га је Штаб корпуса поставио овој јединици. Црви пут нашој војсци додељена је оваква улога:
опколити и уништити непријатеља, а уз садејство Црвене
армије. Наши борци и старешине ће уложити све своје
умне и физичке способности да се непријатељ, који је ж а В е л и к и Мокри Луг—Смрдан—Велики Луг
од Б о л е ч к и х Механа, везујући се десно са

® Види док. бр. 44.
Види док. бр. 43.
5*
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Осматрачница Штаба дивизије биће на Стражари (кота
310) код села Кумодража у почетку борбе, а касније на
Бандери (к. 267), о чему ће јединице бити благовремено
обавештене. Извештаје слати о свакој и најмање насталој
промени, а обавезно свака два сата. Само у том случају овај
штаб ће моћи правилно руководити јединицама за уништење непријатеља.
Знаци за распознавање јесу: Т и т о — Б е о г р а д ,
видни знаци: дизање пушке водоравно обема рукама изнадј
главе. Ово чинити чешће, како нас не би тукла сопствена!
артиљерија. Означење места докле су стигле наше јединице вршити са по две црвене ракетле. Уколико која од
јединица нема пиштоља и ракетли, умолиће најближу јединицу Црвене армије да јој да на послугу за време битке.
Уколико је потребно на извесним тачкама садејство
тешке артиљерије од Кумодража или са друге удаљене
тачке, треба тачно место непријатеља означити и на њега
не долазити пре него што се артиљериска ватра не прекине. Тражење артиљерије вршити писмено, одређујући
тачне тачке дејства.
Јединице Славонске дивизије, које се налазе око Авале, тражићемо да дођу на сектор с. Зуце са две бригаде,
као општа резерва наше нападне групе, где ће се команданти из прве линије и команданти из резерве договарати
и непосредно тражити садејство и међусобну помоћ, не чекајући наређење овог штаба. Овај штаб о свему што се
предузме обавештавати. О садејству јединица Славонске
дивизије са овом групом договориће се штабови непосредно.
Још једном подвлачимо, потребна је пуна иницијатива, од~
лучност и пожртвовање свих бораца и старешина да се
задатак потпуно изврши.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политкомесар п. пуковник, 6
6
6
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Види док. бр. 42.
Младен Марин

Командант пуковник,
Милоје Милојевић

БР. 32
МЗВЕШТАЈ КОМАНДАНТА ТРИДЕСЕТ ШЕСТЕ НОУ
ТГИВИЗИЈЕ ОД 17 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ДВАНАЕСТОГ КОРПУСА НОВЈ О УПУЋИВАЊУ ШЕСТЕ БРИГАДЕ НА СЕКТОР АВАЛА—БЕЛИ ПОТОК1

Ко

Штаб 36 див.
Одакле: Железник
К о м е : Штабу XII карпуса
Где: Беле Воде
О. бр.
датум 17-Х-1944 год., 19 час., 30 мин.
пише:

Карта размере

1:

1.) Наша VI бригада је отишла на сектор Авала—Бели
Поток—Пиносава.
Пред сам покрет, управо је формирала IV бат.
2.) Молимо Вас да преко ваше радио-станице, првом
везом, предате XXXVI див. следеће депеше:
I

Наш штаб нека дође у с. Железник у кућу Боривоја
Зорића. Ту ћу вас сачекати.
II
Шестој [бригади] сам издао наређење за покрет на сек-'
тор Авале.
Мишко2
3.) Молимо Вас, јавите по овом куриру да ли су моје
поподневне депеше предане радио-станици нашег штаба
као и да ли је иста потврдила пријем.
С. Ф. — С. Н.

п. пук. Р. Јовић
(М. П.)
1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноисториског
института под рег. бр. 23/2, к. 1240.
2
Радослав Јовић.
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БР. 33
ЗАПОВЕСТ ШТАБА ШЕСТЕ ВОЈВОЂАНСКЕ БРИГАДЕ
ТРИДЕСЕТ ШЕСТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 17 ОКТОБРА
1944 ГОД. ШТАБОВИМА БАТАЉОНА ЗА ПОСЕДАЊЕ
ПОЛОЖАЈА АВАЛА—ЦРВЕНИ БРЕГ—МЛАДИЦЕ—
ШУПЉИ КАМ.1
ШТАБ VI ВОЈБОЂ. БРИГАДЕ
НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКЕ
ВОЈСКЕЈУГОСЛАВИЈЕ

Оп. Број: 31
Дана: 17/Х 1944 год.
Положај
17,30

ЗАПОВЕСТ
(Секција Обреновац, Београд 1 : 100.000)
С и т у а ц и ј а : Јаче непријатељске снаге са око 400 разних
моторних возила разбијене су на линији Пожаревац
—Горњи Милановац, 2 те се сада прикупљају са намером продора од Смедерева ка Београду.
Наша 3 дивизија 3 има задатак да ликвидира непријатеља око Смедерева.
Друмом Младеновац—Београд саобраћају делови
Црвене армије и Народно-ослободилачке војске.
Наша III бригада налази се са својихд снагама на
простору Обреновац—Умка—Жарково.
3 а д а т а к наше бригаде јесте по сваку цену спречавање
непријатељских .вродора ка Београду.
У циљу тога
НАРЕЂУЈЕМО:

1. — Бригада ће извршити данас у 19,30 часова покрет
са досадање просторије на нове одређене положаје и то на
следећи начин:
а) IV батаљон ове бригаде кренуће са досадање просторије у село Пиносаву, где ће се сместити у кантонман, с
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског
института под рег. бр. 13/2, к. 1245.
2
Вероватно Доњи Милановац.
3
У оригиналу погрешно написано, а треба: Пета НОУ дивизија.
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тим да једно јаче извиђачко одељење (један вод) упути на
Ц р в е н и Брег (к. 240) ради бочног осигурања друма Раља—
Београдб) III батаљон ове бригаде кренуће са досадање прос т о р и ј е на Авалу (к. 5 1 1 ) , где ће на положај одредити једну
ч е ту, која има да се укопа са задатком затварања цесте
Раља—Београд.
в ) I батаљон кренуће са досадање просторије на просторију Младице (к. 273), где на положај одредити једну
ч е т у . На положају Шупљи Кам. (к. 295) одредити на положај две чете.
г) II батаљон ове бригаде кренуће са досадање просторије у село Бели Поток у кантонман, а једну чету истурити на положај Соко (к. 213).
2. — Командант колоне за III и I батаљон ове бригаде
биће командант III батаљона, а за IV и II батаљбн биће командант II батаљ.

Зборно

место

за

III

и

I

батаљон

одредиће

сам

коман-

IV и II б а т а љ о н б и ћ е у Рушњу.
Н а п о м е н а : I и III батаљон по заузимању својих
положаја имају одмах да успоставе додир са јединицама
Црвене армије и Народно-ослободилачке војске које саобраћају друмом Младеновац—Београд.
II батаљон има да ухвати везу са Дивизијом на линији
Кумодраж—Лештане—Зуце.
I батаљон упутиће једну јачу патролу у правцу села
Врчина ради извиђања.
На положајима додељеним нашој бригади налази се
сада XI дивизија.
Цесту Београд—Младеновац не минирати, већ на цесту
поставити две противтенковске пушке и 2 џон-була, што
се ставља у задатак штабовима III и I батаљона.
Штабови батаљона објаениће одмах свима својим борцима додељени задатак нашој бригади, те свим силама настојати да држање положаја има бити по сваку цену. Штабови батаљона спровешће обавезно укопавање на положајима.4
Борбени знаци: Коча—Колона—Колубара.
дант колоне,

а за

СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политкомесар
4

В. д. команданта

Види док. бр. 115.
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П.С. Штабови батаљона по ухваћеним везама најхитније ће известити овај штаб, као и о свим променама на
свим својим секторима.
Штаб бригаде налазиће се у Пиносави.
I и III батаљон сместиће се на Авали.
С. Ф. — с . н .

Политкомесар, мајор,
В. д. команданта,
Воја Живановић
Илија Романовић
В. д. начелника, капетан,
Синиша Јовановић
(М. П.)

#
БР. 34
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ТРЕЋЕ САНЏАЧКЕ БРИГАДЕ ТРИДЕСЕТ СЕДМЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 17 ОКТОБРА 1944
ГОД. ШТАБУ ДИВИЗИЈЕ О НАПАДУ НА СЈЕНИЦУ1
ШТ АБ
III САНЏАЧКЕ НОУ БРИГАДЕ

•
1

Оп. бр. 187
17.Х.1944 г.

Р Е Л А Д И Ј А

I
1
Ј

Ш

III Санџачке НОУ бригаде за вођене борбе са милШ
дијом и четницима на Сјеници
1
(Секција Сјеница 1 : 100.000)
НЕПРИЈАТЕЉ

I
М

а) Јачина непријатеља: 2.000 бораца (милиције и че!И
ника).
||
б) Наоружање непријатеља: 100 аутоматских оружј1|
4 тешка бацача.
в) Морал, борбеност и активност непријатеља достај
добри.
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 18/6, к. 989.
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НАШЕ

ЈЕДИНИЦЕ

а) 1 и 2 батаљон III Санџачке НОУ бригаде, 2 и 4 ба-

т а љ о н V Санџачке НОУ бригаде и батаљон VII Црногорске

НОУ бригаде. Наоружање наша два батаљона је: 35 аутом а т с к и х оружја, 2 тешка бацача, неколико лаких бацача
и 2 бацача „Фијата".
б) Између 14 и 15 о.м. вођена је борба са милицијом и
ч е т н и ц и м а на горе поменутом положају. Вид борбе —
напад и овлађивање положајем горе поменутим.
в) Наши полазни положаји били су с. Требиње—Халин о в и ћ и и то у три правца: прва колона правцем Требиње—
С ј е н и ц а , друга колона [правцем] Халиновићи—Бабињача—
С ј е н и ц а , трећа колона правцем Халиновићи—Лупоглав—
Чедово—[Д.] Вапа—Сјеница.
г) Нецријатељ се налазио у самом граду, као и у околним селима око прада.
д) НапаД је почео 14 о.м. у 14 часова и јединице успјеле
да очисте околна села до 18 часова, а напад на сами град
је отпочео у 22 часа 14 о.м. и трајао до 1 сат 15 о.м., и наше
јединице уз садејство осталих батаљона су заузеле град.
ђ) Губици наша два батаљона су: 3 мртва и 6 рањених,
а непријатељски од стране наша два батаљона су: 30
мртвих и око 50 рањених.
е) Наше јединице су заплијениле 1 тешки митраљез,
2 лака бацача, 1 п. митраљез, неколико јахаћих коња и
веће количине муниције и ратне спреме.
ж) Морал и држање наших јединица било је на висини — како бораца тако и руководилаца.
з) У овој акцији наша два батаљона потрошили су
5.000 југословенске муниције, 4.000 енглеске, 40 мина кал.
81 мм, 70 мина од лаких бацача, 30 мина од „Фијата" и 80
ручних бомби.
ј) Борба је од почетка па до краја текла према предвиђеном плану.
ј) На сектору јединица V Санџачке бригаде као и јединица VII Црногорске бригаде није било отпора од стране
непријатеља, већ се непријатељ са њихових сектора поЕ
Укао приликом првог удара. Мртвих као и рањених није
било ни са једне стране.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политички комесар — мајор
Командант — п. пуковник
Данило Кнежевић
Халил Хаџимуртезић
Начелник — капетан
Јагош Мирковић
(М. П.)
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БР. 59
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ДВАНАЕСТОГ КОРПУСА НОВЈ ОД
18 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ЈЕДАНАЕСТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ДА СЕ ЗАДРЖИ НА АВАЛИ И СПРЕЧИ ПРОДОР НЕПРИЈАТЕЉА ПРАВЦЕМ РИПАЊ—БЕОГРАД 1 ,
ШТАБ
XII КОРПУСА НОВЈ

ј.
Ј

18 окт. 1944 год.

^

ШТАБУ XI НОУ ДИВИЗИЈЕ
1. — Читаву вашу дивизију задржите на еектору
Авале и по сваку цену онемогућите продирање непријатеља од правца Рипња ка Београду. VI војвођанску бригаду поставите, према ситуацији, на ваше десно крило.
2. — Читав наш корпус добио је задатак да офанзивним дејством онемогући сваки покушај продора непријатеља ка Београду и да га разбије.
3. — Треба дејствовати упорно, развијајући максимум
офанзивности код свих наших јединица. Не треба јединице
навикавати на чекање садејства моторизације Црвене
армије,СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

• Политички комесар
пуковник 3
П.С.4
Накнадно ћете добити нашу општу заповест, коју ћемо
издати после концентрације наших јединица на сектору
Сремчица—Рушањ итд. До те концентрације ви треба да
дејствујете самостално и иницијативно, према конкретној
ситуацији, тј. према правцима надирања непријатеља.

1

Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 6/4, к. 589.
2
Види Операциски дневник Једанаесте НОУ дивизије, док.
бр. 162.
3
Стефан Митровић.
4
Следећи текст је дописан на истој машини.
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БР. 36
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ДВАНАЕСТОГ КОРПУСА НОВЈ ОД
Г« ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ШЕСНАЕСТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ЗА ПОСЕДАЊЕ ПОЛОЖАЈА СРЕМЧИЦА—
РУШАЊ 1

XII

Ш Т АБ
КОРПУСА
Бр. СЛ.

НОВЈ

18.Х.1944
ШТАБУ XVI НОУ ДИВИЗИЈЕ

1. —• Једна

н е п р и ј а т е љ с к а к о л о н а п р о б и ј а се од п р а в ц а

Врчина и Рипња к а Београду.
2. — Најхитније, одмах по пријему овог наређења, прикупите све ваше јединице и кренкте на просторију Сремчица—Рушањ. 2
3. — Уколико не можете да извучете батаљоне ваше I
бригаде из борбе у Београду, оставите их у саставу XXVIII
дивизије, која је добила наређење да прими ваш сектор у
граду.
Смедерева п р е к о

'

СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОВОДА НАРОДУ!

Политички комесар
пуковник

Копија оригинала, писана на машини, налази се у архиви
ГОисториског института под рег. бр. 4/4, к. 589.
Види док. бр. 41.
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I
БР. 37
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ТРИНАЕСТОГ КОРПУСА НОВЈ ОЛ
18 ОКТОБРА 1944 ГОД. ГЛАВНОМ ШТАБУ НОВ И ПО
СРБИЈЕ О НЕПРАВИЛНИМ ПОСТУПЦИМА БУГАРСКЕ
ВОЈСКЕ У ВРЕМЕ БОРБЕ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ НИША 1
ШТ АБ
XIII КОРПУСА Н.О.В. ЈУГОСЛАВИЈЕ

Стр. пов. бр. 23
18.X.1944 г.
у 8 часова

Љ

•
I
I

ГЛАВНОМ ШТАБУ НОВ И ПО С Р Б И Ј Е
За време извођења заједничких војних операција Народно-ослободилачке војске Југославије и партизанских
одреда и бугарских снага противу Немаца на једном делу
територије Србије, јединице II бугарске армије починиле
су следеће неправилне поступке:
1) У самом почетку операција на сектору Равна Дубрава—Попово Гумно командант бугарског 31. пука није
дозвољавао деловима наше 22. дивизије да крену напред,
говорећи да ће у њих пуцати ако ово покушају. По овом
случају интервенисано је телефонским путем.
2) На левој обали Ј у ж н е Мораве, приликом напада на
немачку колону на комуникацији Ниш—Прокупље, наше
стрељачке стројеве тукла је бугарска артиљерија непосредном ватром, што се је могло избећи да се више водило
рачуна.
3) После ликвидације непријатеља, наша 47. дивизија
поставила је обезбеђење у циљу спречавања пљачке и целу
ноћ контролисала сва моторна возила. Ујутро 15 о.м. бугарске јединице, међу којима и Тенковска бригада, дошле
су да одвлаче камионе. Том приликом између наших стражара, који су имали наређење да чувају возила, и бугарских јединица дошло је до оружаних сукоба;
а) бугарски војници са митраљезом из једног тенка
убили једног нашег стражара и једног ранили;
б) у једном другом сукобу погинуло је пет Бугара и
три наша војника.
1

Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисто^
риског института под рег. бр. 2/6, к. 181.
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тога командант наше 47. дивизије разговарао је
бугарске XII дивизије и Тенковске бригаде и
споразумели су се да се одреди заједничка комисија која
ће утврдити број камиона и свих других возила, која су
т о е б а л а д а буду паркирана споразумно на одређеном месту.
Но и поред овакве сагласности, бугарске јединице су одвукле сва исправна моторна возила, остављајући само она
к о ј а су б и л а кварна, јер се као таква нису могла одвући.
Да не би дошло до поновних оружаних сукоба, наше једин и ц е повукле су се са обезбеђења.
4) За време борби на истом сектору, пуковник Диков из
Т е н к о в с к е бригаде уперио је пиштољ на нашег политичког
к о м е с а р а 15. бригаде када је овај интервенисао да бугарска
а р т и љ е р и ј а не туче наше линије на положају.
5) У самом граду Нишу на скоро свим магацинима дошло је до сукоба тако, да су на неким местима и поред
присуства наших стражара бугарски официри и војници
проваљивали магацине и односили материјал:
а) санитетско слагалиште Црвеног крста потпуно је
разнесено.
6) Командант бугарске VI дивизије, по сопственом исказу, уопште није био обавештен да ће наша војска нападати Ниш, нити је уопште знао о нашем учешћу. Јасно је
да када он није то знао, да нису знали ни његови официри
и војници.
7) Бугарски војници врло често, па чак и официри пуцају по праду. Пример: потпоручник Стојанов из Штурмартиљерије, VI дивизије, пуцао је из пушке. Поред тога
уперио је стројницу на оне који су га опомињали да то не
чини. Истог дана такође су тешко рањена два наша борца.
16 о.м. у 19 часова настало је опште пуцање и услед тога
забуна, те су још два наша борца била рањена.
8) Ноћу између 16 и 17 о.м. VI бугарски граничарски
пук, који је био смештен у Кнез Селу, у тамошњем санаторијуму, полупао је и обио гвоздена врата на магацину,
одневши сав материјал, поскидао све инсталације и браве
са врата и понео собом. Оно што је однето претставља
огромну вредност. Интервенисано је да овај пук који је на
маршу у правцу Пирота и бугарске границе обустави пок
Рет, да би се опљачкане ствари вратиле за потребе санаторијума, у којем се кроз најкраће време имају сместити
Наши тешки рањеници.
9) Бугарске јединице односе сваковрсни материјал и
ЗДат који налазе у канцеларијама и магацинима. Узимају
Плех
> алуминијум и све друго што вреди са остављених
После

с

а

Штабом
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моторних возила по граду, која би се иначе лако могла
оправити. Пример: горе наведени материјал однесен је
места које се налази иза Војне болнице на путу Ниш-^
Нишка Бања.
10) Бугарска војека при пролазу кроз Ниш и за вреце
одмора у околним селима вршила је пљачку имовине та,
мошњег становништва.
11) Украден је мотор за трансмисију и алат из мостов.
ске радионице, где су Бугари чували стражу, као и стру,
јомер стана надзорника пруге;
а) обијена је каса шефа, економа и благајника.
12) Узет је дебели телефонски кабл и телефонски алат,
као и материјал са градског поља и ван града.
13) 17 о.м. у Нишкој Бањи из виле инжењера Стефа,
новића, радио-чета II бугарске армије, где је била раније
смештена немачка инфективна болница, однела је из исте
сав санитетски материјал. Сем тога била је припремилд
за одношење и демонтирала два комплетна струјомера са
шал-таблама, лустере, сијалице, као и сву постељину инфективне болнице.
14) Из тврђаве однета је скоро сва убојна спрема ц
храна као: шећер, брашно, конзерве и друго.
15) Војници VI бугарске дивизије приликом отимања
плена од наших стражара говорили су: ,,Ми смо господари
Ниша, ми смо се за њега борили и сами га ослободили. Целокупан плен припада нама".
16) Сав горе наведени разноврсни материјал и моторна
возила, којих је било најмање осам стотина, узет је на такав начин да се добија утисак да су старешине затварале
очи пред неисправним, поступцима својих војника и потчињених, а у појединим случајевима да се чак радило о унапред постављеном плану.
Ово је само кратак извод из низа неправилних поступака који бацају ружну слику на бугарску војску.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Начелник Штаба XIII Корпуса
потпуковник
Момчило Д. Полексић
-
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(М. П.)

БР. 38
ггЧВЕШТАЈ ШТАБА ТРИНАЕСТЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГ4ПЕ ,РАДЕ КОНЧАР" ОД 18 ОКТОБРА 1944 ГОД.
ПТТАБУ ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ О БОРБАМА
СА НЕМЦИМА КОД ТОПОЛЕ И У БЕОГРАДУ*
ШТ АБ
XIII ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ
„РАДЕ КОНЧАР"

Дана 18.X.1944 године

Лредмет:

Оперативни извештај

ШТАБУ I ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ
Достављамо Вам кратак оперативни извештај за вријеме борби које је водила наша Бригада на сектору Топола
и Беопрад.
Дана 11-Х- ов. год. у 16 часова са два батаљона извршен је покрет на сектор Марковац—Велосавци са задатком да се повежу са дјеловима V Дивизије и да праве притисак на Тополу. Батаљони су стигли на одређене положаје у 9 сати увече. Везу са јединицама V Дивизије нисмо
могли успоставити из разлога тога што су све јединице
отишле у правцу Жабара у сусрет Црвеној армији.
Дана 12.Х. о.г. у 7.30 часова ујутру наишла су три мотоцикла, два камиона са војском и једна блиндирана кола
из Тополе ка с. Белосавци, гдје су били сачекани од нашег
II Батаљона и повраћени у правцу Тополе. Батаљон остао
је на положају са јужне и источне стране комуникације.
У 8 часова примјећена је доста јака непријатељска моторизација из правца Тополе. Батаљон је прихватио са истом
борбу, али иста, не осврћући се на нас, упорно је са тенковима пробила напријед комуникацијом, а затим су камиони
са
војском у великој брзини кретали се у .правцу Младеновца. Моторизација је пролазила све до 13.50 часова, на
КОЈУ смо ми стално отварали ватру по камионима, који су
оили накрцани са војском. У размаку од 10 минута појавила се је друга група моторизације, са којом смо се такођер
мало напуцали, али одмах смо осјетили да је то Црвена
армија, са којом смо одмах се споразумели и ухватили везу,
ТЈ . 1 Копија оригинала, писана на- машини, налази се у архиви
°ЈНоисториског института под рег. бр. 15/2, к. 727.
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која је одмах након 10 минута продужила напријед. П о Ј
слије тога батаљони су кренули у састав бригаде. У т о ј !
борби побили смо 22 Њемца и 25 ранили, заробљено ј е Ј
1 бацач са 25 мина, карабина и 1 камион. На нашој странЛ
није било губитака.
I
За напад на Београд наша Еригада је мање учество-"
вала, већ је била као резерва VIII Дрногорске бригаде.
Дана 16. X. о.г. у ноћи са три батаљона извршили смо
напад на непријатеља у правцу Карађорђева парка и Славије. Борба је трајала од 20 часова навече па до 17. X. о.г.
12 часова. Послије тога Бригада је пребачена на сектор
Цветкова Механа—Ул. краља Александра, гдје није учествовала у борби, осим једне чете I Батаљона, која је заједно нападала непријатеља у правцу Мокрог Луга заједно
са Совјетима. Остали батаљони вршили су претресе кућа.
У свим борбама у самом Београду Бригада је заробила
сљедећи плијен: Приликом наступања бригаде, пронађено
је 23 топа разног калибра — већином неисправни. Сви
топови предани су другу Пајевићу (мајору); 10 тешких митраљеза, који се налазе на Дедињу, 4—5 хиљада исправних
и неисправних пушака пронађено приликом наступања,
Заробљено је у борби 440 пушака; „шараца" заробљено у
борбама 32 комада, од тога 5 неисправних;, „Брна" 2 комада,
„Бреда" 2 комада заробљено; талијанска 4 п.митраљеза;
бацача 2 комада са минама исправна; муниције много.
Заробљено Њемаца 329, убијено у борбама 150 Њемаца.
Од наведена 23 топа који су пронађени, 4 су остала на
положају [М.] Мокри Луг, који су били неисправни. На
нашој страни било је 3 мртва друга и 12 рањених, који су
сви лакше, осим један теже.
Бригада се сада налази распоређена по квартовима од
стране Команде града Београда.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Полит. комесар,
мајор: 2

Иван Денац
Марко Рапо
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Замј. команданта,
капетан: 3

БР. 39
т^ВЕШТАЈ ШТАБА ТРЕЋЕ СРПСКЕ НОУ БРИГАДЕ
18 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ О БОРБИ С НЕМЦИМА КОД
С. ГРАБОВЦА 1
ШТ А Б
XXI СРП. НОУ БРИГАДЕ

Бр. службено
18.X.1944 год.
у 2 часа

ШТАБУ II ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ
Јуче 17 ов. мес. при вршењу покрета у правцу Чукојевац—Годачица и чишћења терена, наша лева колона наишла је на групу Немаца од 150 људи из састава дивизије
„Принц Еуген". Немци су хтели да п^седну положаје Јеринин Град—с. Грабовац, да би тукли Црвену армију на десној
обали 3. Мораве. Истог момента је и наш 2. батаљон избио
на тај положај, 4. батаљон, који се кретао десно од њега,
одмах је обухватио Немце и после жестоке борбе непријатељ
је био ликвидиран. 4. батаљон је продужио покрет у с. Чукојевац, где је наишао на 3 камиона Немаца и брзо их је
протерао ка Краљеву. У овој борби непријатељски губици
су: 50 мртвих и 60 заробљених. Код нас: 1 мртав и један
теже рањен.
Заплењено је: 100 пушака, 5 пушкомитраљеза „Збројовка", 3 шарца, 7 стројница немачких, 7 парабелума, 2
ракетна пиштоља, 2 противтенковске пушке, 2 лака бацача,
1 тешки бацач, један камион „Саугас", муниције за сва ова
° Р У ђ а , 60 пари чизама и ципела, 60 пари одела и још неке
ситне спреме.
Од овога црвеноармејци су узели 4 парабелума, 2 шарца
и 2 стројнице а. заробљене Немце су они отерали, тражио
их је штаб њихове дивизије.
У овој борби су нас помогли и Руси јер су били на
десној обали Мораве и Немци нису могли прећи на ону
страну.
3. батаљон је у с. Риљац запленио 4 камиона, од тога
^^НЈЈеисправан, једну лимузину, 18 ком. резервних цеви
0и

1 Оригинал,
к о г института
6

писан на машини, налази се у архиви Војноистопод рег. бр. 45/3, к. 737.

»Зборник" ТОМ I кнлгга 14
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за пушкомитраљезе, нешто пушака и целу архиву четничког
команданта за Србију Трифуновића.
За сада смо на линији: Угљарево—Чукојевац—Годачица
а даље ћемо према развоју ситуације, јер Немци држе све'
до станице у Врњачкој Бањи. Изгледа да ће Руси данас
да нападају. Око Краљева од стране Крагујевца чује ср
јака артиљериска ватра, послали смо да испитају ко водц
борбу.
Још немамо тачне извештаје од 1. и 3. батаљона. У с.
Грабовац смо запленили 22 сандука енглеске муниције.
На овом терену има много четничких магацина, алц
немамо времена да их тражимо.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

За штаб, командант
мај ор
Михајло Гавриловић

БР. 40

'

ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ДВАДЕСЕТ ПРВЕ СРПСКЕ БРИГАДЕ ОД 18 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ПЕТЕ НОУ
ДИВИЗИЈЕ О РЕЗУЛТАТИМА БОРБЕ ЗА БЕОГРАД1
ШТ А Б
XXI СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ

Бр. СЛ.
18 октобра 1944

ШТАБУ V КНОУ ДИВИЗИЈЕ
I

У борбама око Београда и у самом граду, ова бригада
учествовала је делимично.
Два батаљона водила су борбу 15 ов.м. на положају
Шугавац са немачком моторизованом колоном.
Један батаљон водио је борбу 17 ов. мес. на положају
Стојичино Брдо са немачком пешадијом која је надирала
ка Београду.
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архцви Војноисто*.
риског института под рег. бр. 38/3, к- 782—А.
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Мања одељења водила су борбу са непријатељем прилцком чишћења рејона додељеног овој бригади.
У току борби уништен је један немачки тенк, побијено
оК о 40 немачких војника.
Заплењено је: 14 митраљеза (пушкомитраљеза), 135
п ухпака, 8 револвера, око 140 бомби, 13.000 метака, 16 коња
и 1 пољски телефон и много другог материјала и спреме
(одеће и обуће).
II
Шаљемо вам дупликат спроводног акта којим су упућени другови из штабова батаљона у команду места на
привремену службу.
III
Извештавамо да смо у току дана ухватили 13 разних
агената и народних непријатеља и спровели „ОЗНИ" на
даљи поступак.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Пол. комесар,
Јово Роган

Командант,
Живо Белошевац
Нач. штаба,
Илија Јовановић
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БР.

58

ЗАПОВЕСТ ШТАБА ШЕСНАЕСТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД
18 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБОВИМА БРИГАДА ЗД
Г О Њ Е Њ Е И У Н И Ш Т Е Њ Е Р А З Б И Ј Е Н И Х НЕМАЧКИХ
ДЕЛОВА НА ПРОСТОРИЈИ В. И М. МОШТАНИЦА,
БАРИЧ, ЈАСЕНАК, ОБРЕНОВАЦ'
ШТАБ
XVI УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

Оп. бр. 116/1944
18 октобра 1944 год.

ЗАПОВЕСТ
(Секција Београд и Обрбновац размер 1 : 100.000)
С и т у а ц и ј а : Јединице Црвене армије са неким јединицама наше НОВ настављају ликвидацију непријатеља
У Београду.
Непријатељ се очајнички брани, углавном из
зграда око пешачког моста и са Калемегдана у циљу
обезбеђења мостобрана. Види се јасно да је непријатељ имао задатак по сваку цену осигурати мостобран
оним дивизијама које су требале да се пробију са
југа. У току ноћи прешла су два руска пука преко
Дунава за Београд.
Колона јачине једна дивизија „Храстов лист" и
два пука „Брапденбург" Немаца. Ова је група деморалисана и настоји на који било начин да извуче
главу. Да би била покретнија уништила је сву своју
моторизацију као и тешка оружја. Оставила је само
два брдска топа, које су јој наше јединице одузеле
у данашњим борбама. После данашње борбе са нашом
XI и XXXVI дивизијом непријатељ је разбијен у две
колоне и безглаво бежи. Већа колона одбила се према
Барајеву а мањи део према Обреновцу.
Н а ш з а д а т а к : Неуморним и енергичним налетима
опкољавати и уништавати непријатеља, не чекајући
наређења Штаба дивизије, већ гонити и уништавати
непријатеља где год се он појави, тражити обавештења преко сељака о непријатељском бекству и
ПИГ1Ј °Ригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисто" ^ког института под рег. бр. 3/1, к. 1329.
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позивати народ на учешће у циљу уништења последњих швапских гадова који хоће на какав било
начин да избегну казну за почињене злочине у нашој
земљи.
У вези извршења горњих задатака,
Н А Р Е Ђ У ЈЕМО:

1)1У б р и г а д а извршиће покрет са садашње протако да на сектор Барич—Јасенак стигне најкасније
до 5 часова ујутру. По доласку на сектор Барича прикупити
податке о непријатељу и на сваки начин спречити Швабама
пребацивање преко реке Саве.
Дивизиску болницу као и своју булументу оставити у
селу Вел. Моштаница ради што боље покретљивости у гоњењу непријатеља. 2
2 ) 1 б р и г а д а извршиће покрет са сектора Рушањ
на линију Мељак—Мала Моштаница у циљу уништавања
непријатељских банди које се пробиле у том правцу.
Покрет извршити у 3 часа ујутру да би до дана стигла на
одређену просторију, како би могла садејствовати са нашом
IV бригадом, која ће да спречи пребацивање неприј атеља
преко Саве. Теже покретним деловима, као напр. санитету,
интендантури, оставити извесна обезбеђења, а са батаљонима брже се кретати и гонити непријатеља где год се он
појави.
Штаб I бригаде упутиће једну евоју јединицу у село Велика Моштаница где ће примити мине за тешки бацач из
интендантуре IV бригаде.
3)11 б р и г а д а задржаће се на сектору Велика Моштаница као обезбеђење дивизиске болнице и осталих теже
покретних делова и служиће као дивизиска резерва.
4) Корпусна батерија остаће у саставу II бригаде у селу
Велика Моштаница.
5) Штаб дивизије кретаће се правцем: Вел. Моштаница
Мала Моштаница и даље према ситуацији.
6) Штабови бригада одржаваће везу са Штабом дивизије радио-телефонијом и то: I бригада сваког парног сата
почев од 8 часова па даље а IV бригада сваког непарног
сата почев од 9 часова па даље.
Штабови бригада заказиваће радио-везу према ситуацији..
7) Сви штабови наших бригада узеће пуну иницијативу
V Циљу уништења швапске гамади. Политички комесари
сторије

2

Види док. бр. 68.
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објасниће правилно борцима да је потребно у овом моменту
да сваки наш борац да све од себе у циљу уништења онога
ко је три и по године наносио зла њему и његовима. Објашњавати значај уништења ових банди, јер ово су последњц
делови швапских гадова, који не смеју проћи некажњенц.
На тај начин развити код бораца мржњу. Штабови наших
бригада даће све од себе за што брже откривање непријатељског покрета и не чекајући никакво наређење него
одмах приступити на задатак. Садејство наших јединица
мора бити на висини, довољно да чује наша јединица на
сектору друге јединице борбу не часи часа него креће према
њој. Ми морамо уништити непријатеља на нашем сектору ц
не дозволити да и један швапски гад умакне, те на тај начин
оправдати поверење које наша дивизија ужива, како код нашег Штаба корпуса, тако и код целог народа. Не заборавите да народ Мачве долази чак у Београд те тражи јединице XVI дивизије. То поверење ми морамо чувати. 3
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политички комесар,
п. пуковник

Командант,
п. пуковник Камењар
Начелник,
капетан Ребула 4

П.с. Јединице XXXVI дивизије налазе се на секто"
Рушањ—Липовичка Механа.

3
4
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О извршешу ове заповести види док. бр. 76.
Едуард Ребула

!

БР. 42
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ДВАДЕСЕТ ПРВЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ
ОД 18 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБОВИМА БРИГАДА
ЧА ГОЊЕЊЕ И УНИШТЕЊЕ НЕПРИЈАТЕЉА НА ПРОСТОРИЈИ

АВАЛА—ПИНОСАВА—ВРЧИН—РИПАЊ1

ШТ АБ
21 УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ
Бр

18 октобра 1944 г.
Положај

ШТАБОВИМА БРИГАДА
Непријатељ на простору Болеч је разбијен и оставио је
Разбијени
непријатељ без тешког оружја, покушава пешадијом да се
пробије преко Рипња и Авале за Обреновац. II Пролетерска
бригада и V Српска хитно ће се поставити према непријатељу који бежи и то: У-та на врх Авале, држећи исту по
сваку цену, а П-га на простору Б е л и Поток—Пиносава,
одакле према стварној ситуацији у моменту доласка дејствовати на непријатеља.
IV Српска бригада, пошто ликвидира непријатеља на
свом сектору, допреће до Ритопека и исти прочистити. Уколико је та просторија већ чиста, бригада ће изаћи на комуникацију и прикупљати ратни материјал на неколико
места дуж цесте, а потом ће материјал отпремити на место
које ће се накнадно одредити.
II Личка бригада у заједници са I Крајишком ликвидираће преостале делове непријатеља на простору Заклопача—Троманов Гроб и продужити гоњење на правцу Врчин
—Рипањ. 2
Тачна места бригадама не можемо одавде одредити,
с обзиром да не -знамо где се бригаде моментано налазе, па
ће бригаде договорно дејствовати у овом правцу.
II Пролетерска неће чекати смену код заплењеног материјала, већ ће одмах поћи, а IV Бригада послаће одмах
Један свој батаљон код заплењеног материјала, а остале по
завршеној ликвидацији непријатеља.
ц е л о к у п н у артиљерију, моторизацију и тенкове.

1
°Ригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 3/2, к. 1040.
Види док. бр. 31.
п
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Најхитније поћи на задатке. 3
Штаб дивизије: Кумодраж—Раковица—Бели Поток.
ОМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ

Полит. комесар п. пуковник,
(М. П.)

Командант пуковник,
Милоје Милојевић

!

1

БР. 43
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ЧЕТВРТЕ СРПСКЕ БРИГАДЕ ДВД.
ДЕСЕТ ПРВЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 18 ОКТОБРА 1944 ГОд;
О ЗАПЛЕЊЕНОМ МАТЕРИЈАЛУ НА ПРОСТОРИЈИ
СЕЛА БОЛЕЧА1
ШТ АБ
IV СРП. УДАР. БРИГАДЕ

18.X.1944 г.

ШТАБУ 21 СРПСКЕ УДАР. ДИВИЗ. НОВЈ
Поступили смо по вашој заповести. 2 На нашем правцу
напада, одмах код М. Мокрог Луга, наишли смо на трупе
маршала Малиновског. Патролама смо се одмах споразумели. Није било пуцања. Даље, у близини Клупе наишли
смо на 12 војвођанску бригаду и најзад у Винчи биле су
такође трупе маршала Малиновског и наш I батаљон!
I батаљон је с њима ухватио везу још 16 о. м. и био сталнс!
са њима на истим положајима према Немцима, који су 6ИЛЈ<
у Болечу. Овај батаљон имао је прилично успеха. Руси"
их хвале код наших сељака. Патрола IV батаљона ухватилај
је везу с нама још јутрос, а батаљон нас стигао у Винчи.;
Тако сада имамо комплетну бригаду.
;
Што се плена тиче, Руси су I бат. подвалили. НаредилЈ^
му да држи положаје док су они готово сву моторизацијУ
и све боље ствари покупили. Кад смо стигли, одузели смој
3
Види Операциски дневник Двадесет прве НОУ дивизије (за
октобар 1944 год.), док. бр. 133.
1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви ВојноисторискоГ!
института под рег. бр. 55/1, к. 1041.
2
Види док. бр. 31.
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н е х л т о ствари што су сељаци терали кућама, а на друм су
тада стигле и остале јединице (II прол., I крај. и др.), у тој
УЈКВИ мало се. могло искористити. Што ипак буде скупљено
д о с л а ћ е м о до наше интендантуре у Кумодражу, па она нека
шаље где треба даље. Ипак, један камион Гајо 3 је искористио да добије, и труди се даље за још нешто, но слабо ће
изгледа успети. Руси нам не дају — војници, а официри
обећавају. Тако да ми од свега стварно ништа немамо. Ове
трупе (Малиновског) свакако не знају за наређења да сав
плен припада нама, па ако бисмо ми били упорнији, могло би
доћи до нежељених инцидената, а то ми не бисмо желели.
Боље би било да то иде редовним путем, управо да тражимо
да испуне обећање, тј. врате нам моторна возила која су
узели.
Гајо са једним камионом и десет војника јури по друму,
да ли је још шта добио не знам.
У Ритопеку нема никог, тј. нема непријатеља. Тамо
су биле трупе Малиновског. Неке трупе њихове су у В.
Селу и Винчи, а неке руске трупе иду у Гроцку натраг.
Ваше наређење бр. 95,4 као и саопштење бр. 45 добили смо.
С обзиром на ситуацију за вечерас са целом бригадом
бићемо у с. Калуђерица. Сутра можемо разместити батаљон по сусед. селима ради исхране, а ви ћете нам јавити
да ли можемо нешто послати у Кумодраж код наше болнице и других делова или да све довучемо код нас.
Овако укупни чекамо, евентуално, неки нови задатак.
II пролетерска, I крајишка, вероватно и У-та, отишле
су на нов задатак.
Штаб бригаде биће такође у Калуђерици.

С. Ф. — С. н.
Начелник — капетан,
Мом. Марковић5

4

Војводић, командант Четврте српске бригаде
Види док. бр. 42.
Момчило Марковић-Зоран. Погинуо на Сремском фронту као
На
челник Штаба Четврте српске бригаде.
5
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БР. 59
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ДРУГЕ ЛИЧКЕ БРИГАДЕ ОД 18
ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ДВАДЕСЕТ ПРВЕ НОУ
ДИВИЗИЈЕ О РЕЗУЛТАТИМА БОРБЕ СА НЕМЦИМД
НА ПРАВЦУ ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ—БОЛЕЧКЕ
МЕХАНЕ1
Ко пише: Командант II личке бригаде 2 Одакле: Положај
Коме: Штабу XXI уд. дивизије
Где: Положај
О. бр.: сл., датум: 18Х44год., 12 час, 10 мин.
Карта размере 1 :
Разбили смо непријатеља на нашем правцу и вршимо
брзо гоњење према југу и југозападу. Неп. бежи ко луд.
Неп. на нашем правцу имао је осетне губитке и заробили
смо им војника али у овом извештају не можемо навести
број, има оружја заплењеног доста, и другог материјала.
Ми смо имали, што знамо, 15 избачених из строја.
Везу имамо и лево и десно са бројчаним снагама. 3
Молимо јавите ситуацију на осталим отсецима положаја.
Са нашом дивизијом имамо везу сталну.
Јавите да ли би могли са вама радити радио-станицом,
пошто је оваква веза била слаба какву имамо до СЕ
са вама.
С. Ф. — С. Н.

Ком. капетан
Драган М. Ракић
ШТАБУ 21 ДИВИЗИЈЕ
Упућујемо вам извештај од Штаба II личке бригаде, да
би се са истим упознали и да би знајући ситуацију на том
сектору правилно употребили снаге.
С. Ф. — с. н.

Мајор Р. Петровић4

1

Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноисториског
института под рег. бр. 56/1, к. 1041.
2
Наређењем Штаба Првог пролетерског корпуса, за време ове
борбе стављена је Друга личка бригада Шесте НОУ дивизије и Прва
крајишка бригада Пете НОУ дивизије под команду Штаба Двадесет
прве НОУ дивизије.
3
Види док. бр. 31.
4
Драгољуб Петровић-Раде
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БР. 45
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ
пТГ 18 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБОВИМА СЕДМЕ И ЧЕТРНАЕСТЕ СРПСКЕ БРИГАДЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА
ОЛ НЕМАЦА НА ПРАВЦУ ВРЧИН—ШУНЉИ КАМ.—
^
АВАЛА—БЕОГРАД 1
18 октобра 1944 г.
3.15 час. ујутро
ШТАБУ 7 И 14 СРПСКЕ БРИГАДЕ
23 УД. ДИВИЗИЈЕ
НОВЈ 2
1. — У току јучерашњег дана наша 7 бригада у садејству са јединицама Црвене армије нападала је непријатеља на правцу Заклопача—Чисти Гај и у том нападу уништила је 60 немачких војника, заробила је 20 коња и 4
четника. Запленила је 2 тешка бацача и још осталог материјала.
Сада се 7 бригада налази на просторији Мариновац—
Чисти Гај, а јединице Црвене армије налазе се на просторији Липовица—Мали Камен—Ритопек са правцем кретања Болеч—Београд.
У вези такве ситуације јединице наше 7 и 14 бригаде
предузеће у зору 19 о.м. напад на непријатеља који се налази пред њима правцем и то:
а) 14 бригада прикупиће се на просторији кота 216 и
кренути правцем: к. 216—Карагача—Зуце—Кумодраж—
Београд, тј. Бањица, чистећи од непријатеља просторију
Ц р е д собом.
Уколико непријатељ се буде рокирао са те линије на
правцу Младица—Шупљи Кам., те ка Рипањ станици, 14
бригада ће се рокирати према непријатељу, потпомажући
Јединице I крајишке бригаде у чишћењу непријатеља са те
просторије, но не удаљавајући се даље од Авалског друма,
Те по
ликвидацији непријатеља на тој просторији поново
скренути на одређени правац, повезујући се са 7 бригадом.
_____ б) 7 бригада кретаће се правцем Мариновац—Завојица
1ештане—Бандера—Мокролушки Поток,
одржавајући
ригин

°
а л , писан на машини, налази се у архиви Војноисточкког института под рег. бр. 43/2, к. 1074.
Девета српска бригада је тада била у дивизиској резерви.
ОИРИ-Л
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тесну везу са јединицама 14 бригаде, а на десној страни са
јединицама Црвене армије. Зона ширења 14 и 7 бригад е
јесте: лево крило 14 бригаде: Младице—друм Раковица
Бањица и десно крило 7 бригаде: Чисти Гај—Кречане, затим Лештане—Мокролушки Поток.
На просторији Кумодража мало се задржати ради одмора људства и евент. прехране.
2. — Теже покретне делове и 7 и 14 бригада оставиће
на просторији Врчин, где се сада налази интендантура 7
бригаде, дивизијска болница и остале приштабске јединице
Штаба дивизије, а по чишћењу просторије Шупљи Кам.—
Авала сви ти делови спустиће се у село Врчин.
Уз ове делове остаће један батаљон 7 бригаде, који се
и сада налази на просторији јужно од Врчина—Крајкова
Бара. Батаљон треба прикупити и са истим осигурати ове
теже покретне делове.
Када исти сађу у село Врчин, батаљон ће такође дати
осигурање тим деловима.
'
'
3. — На правцу 7 и 14 бригаде кретаће се и штаб одн.
командант дивизије са санитетом дивизије, где слати рањенике.
Са командантом одржавати тесну везу.
Покрет извршити у свануће, пошто не можемо тачно
одредити у колико сати свиће. 3
_
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

За штаб,
командант,
п. пуковник
Мил. Ивановић 4

* О извршењу ове заповести види док. бр. 80.
4
Миладин Ивановић
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БР. 59
ИЗВЕШТАЈ Ш Т А Б А ЧЕТРНАЕСТЕ
СРПСКЕ
БРИГАДЕ
ТТВАДЕСЕТ Т Р Е Ћ Е Н О У Д И В И З И Ј Е О Д 1 8 О К Т О Б Р А 1944
ГОД О Б О Р Б А М А И П О К Р Е Т И М А ОД 1 ДО 15 О К Т О Б Р А '

ШТ АБ
14 СРПСКЕ БРИГАДЕ
23 УД. ДИВИЗИЈЕ НОВЈ
Б р . 130
18 октобра 1944 год.
Положај

ШТАБУ 23 УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ
Положај
Шаљемо вам 15-дневни извештај о покретима и акцинаше бригаде у току од 1 до 15 октобра 1944 год.
У међувремену од 1 до 15 октобра 1944 год. снаге непријатељске које су се кретале на просторији где се је кретала
наша бригада биле су у јачини од 3 дивизије Немаца, 2 и
мање снаге љотићеваца, које су пратиле своје господаре
са мањим раштрканим снагама Дражиних банди.
Не могући да се извуку из обруча који их је стезао са
једне стране од Црвене армије а са друге од партизана, не
може се рећи да им је морал био слаб, чак напротив, борбени елан им је био повећан, с тим штО су свесни да ће
бити уништени ако се предаду. Зато су се борили жилаво.
Растуривши се у мање јединице, попаливши моторизацију,
претварали су се у одреде који су покретљивији.
Што се тиче морала Дражиних банди и љотићеваца,
н>ихов морал довољно илуструје овај случај: Пошто су
чули да иде Црвена армија из Петровца према Пожаревцу,
љотићевци и дражиновци су побацали оружје и побегли.
Бројно стање наше бригаде варирало је у току ових 15
последњих дана од 1300 до 1150 бораца.
Што се тиче штабова, промене су се десиле утолико
Уколико је заменик команданта бригаде 3 пошао за коман^ ^ Ј 7 Ј 5 р и г а д е . V батаљон смо расформирали, а пошто су
јама

јзј^ 1 Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноистоуиског института под рег. бр. 43/3, к. 1067.
гт,„ Подаци о немачким снагама нису тачни. Види књ. 13, док. бр. 39,
"Римедбу бр. 2.
Војин Јовановић.

93

командант IV батаљона и политком рањени, то су њихов^
места покрили политком и командант V батаљона.
Наоружање наше бригаде је овакво: број пушака 514.
пушкомитраљеза 45; минобацача 6; бомби 394; просечац
број муниције долази на стрелца 79; на пушкомитраљез
800; на митраљез 1700 метака; на бацач 65 мина.
Дисциплина код бораца и руководилаца задовољавају,
ћа. Морал је на великој висини због доласка Црвене армије,
Са исхраном нисмо баш најбоље утолико уколико смо
у току ових 15 дана имали велике покрете, а и борби.
Одећа би и могла да задовољи, сем шињела којих уопште бригада нема, а сада долазе хладни дани, па би билц
неопходни. Што се тиче обуће, наша бригада има око 50%
босих, проценат се све више повећава што вршимо веће
покрете по оваквом блату.
Здравствено стање људства је задовољавајуће: пати се
много од ногу, јер због слабе обуће и великих покрета добијају се набоји, који се касније инфицирају и тако онеспособе борце за кретање, иначе неке епидемије није било,
Санитетског материјала недостаје и то нарочито првих завоја, што смо нагласили и у прошлом извештају. Недостаје
и технички материјал као: пинцете, маказе итд., а које би
биле неопходне свим санитетлијама батаљонским па и четним. Врло се често шаљу требовања за материјал, бар за
најпотребнији, али никада не стиже доста, да би бар подмирило најнужније потребе.
Од 1 до 4 октобра 1944 год. наша бригада се је налазила на просторији Милановац—Сиге—Мустафина са оваквим распоредом: II и III батаљон с пратећом четом, болницом и Штабом бригаде у Милановцу, I батаљон у селу
Сиге а IV батаљон на Мустафини са задатком да чисти Дражине раштркане банде у околини и оближњим местима и
да држи заседе код Крепољина и на Горњачкој Клисури,
јер комуникацијом Жагубица—Петровац пролазе немачке
колоне. У духу тога задатка, наш II и III батаљон крећу
из Милановца према Ћовдину где смо добили обавештење
да се нека јединица Дражиних банди налазе у селу. Доласком наших јединица они су побегли у правцу Петровца
и Табановца. Зато наш II батаљон 2-Х-1944 год. креће из
Ћовдина према Табановцу. Одмах пошто су стигле у село
Табановац, Дражине банде су се иставиле на положају изнад села, на косама Дубрава (кота 291) и Пљошта (кота
109), у јачини од 400—500 бандита. Наш батаљон их у 10
часова нападне и после краће, али оштре [борбе] разбија
и протерује непријатеља. Непријатељ је оставио на поло94

.ју .. ,4, док су наши имали једног погинулог и то грезато што је налетео. . ,5 3 кола са 3 пара коња и још
еке друге ствари. После акције вратили су се наш II и III
батаљон
натраг и то: II батаљон у с. Близнак а III у с.
тком,

Милановац.

З.Х.1944 год. наш II батаљон из села Близнака креће
за Д е с п о т о в а ц са задатком да протера непријатеља уколико га буде у граду. За време путовања добили су извехитај да се у граду налази око 100 недићеваца, љотићеваца,
П о љ с к е страже и дражиноваца. Још у почетку борбе, која
• е п очела, око 12 часова, непријатељу је стигла једна кол о н а у јачини од 150 дражиноваца из Медвеђе, али после
к р а ћ е борбе наши су заузели град, заробивши једног здрав ог недићевца и 3 рањена, која су смештена у градску болницу у Деспотовцу. Наши нису имали губитака. Заплењено је око четворо кола пакпапира, 2 писаће велике машине
и 1 мала и врло мало канцелариског материјала. Још у току
дана наш се је батаљон вратио у село Близнак.
5.Х.1944 год. око 2 часа наша бригада се креће, по добивеном наређењу, са просторије Близнак—Милановац—
Сиге—Мустафина правцем Крепољин—Жагубица—Лазница.
Дошавши око 11 часова у Лазницу и одморивши се, полази
у 14 час. правцем Јасиково—Влаоле где стиже око 19
часова.
6.Х.1944 год. полази око 9 часова из села Влаоле пут
села Горњани. Северозападно од села бригада се је одмарала све до 20 часова, одакле полазимо по наређењу Штаба
дивизије правцем Горњани—Кулмеа Маре, тј. кота 511, кота
466, према Краку Габра, тј. кота 499. Кад је наша претходница, управо III батаљон стигао до подножја Великог Голог
Врха и коте 1135, а обавештен да је косу Дели Јованапосео
непријатељ, од Малог Голог Врха па све до Црног Врха,
наш се III батаљон развија у борбени построј и напада непријатеља на делу Велики Голи Врх до Малог Голог Врха;
I батаљон лево од њега, на положају од Малог Голог Врха
До коте 725; IV батаљон десно од Великог Голог Врха до
Црног Врха. Борба је почела око 2,30 часова. Иако се непријатељ био утврдио, наши су га протерали са положаја,
али непријатељ се поново концентрише, добија појачање
и
врши контранапад на положаје. Услед јаке артилериске
и минобацачке ватре и услед појаве непријатеља од правца
Црнајке и Танде, а на комуникацији Црнајка и Танда, боЈећи се да нас не нападну с леђа, ми смо се морали пребаЦити преко комуникације Црнајка—Танда, остављајући на
4
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положају преко 130 погинулих Немаца, док су наши губици око 18 мртвих и 40 рањених, од којих велики део
лакше рањених. Мртви другови су: Миодраг Мишић из Кичева, сахрањен на Дели Јовану; Милорад Марковић из Тетова, исто сахрањен на Дели Јовану; Хранислав Јовановић
из Послона, на Дели Јовану сахрањен; Божидар Вучковић
из Малче, сахрањен на Дели Јовану; Славко Здравковић из
Сига, сахрањен на Дели Јовану; Петар Јовановић из Сига
сахрањен на Дели Јовану; Миодраг Томић из с. Вароши,
сахрањен на Дели Јовану; Миодраг Марковић из Бобовишта, сахрањен на Дели Јовану; Миодраг Павловић из
Рготине, сахрањен на Дели Јовану; Богољуб Станимировић
из Берчинаца, сахрањен на Дели Јовану; Тома Шафарић
из Усинаца, сахрањен на Дели Јовану; Јован Недин, политкомесар чете, из Велике Кикинде, сахрањен на Дели Јовану; Десимир Радивојевић из Бобовишта, сахрањен на Дели
Јовану; Антон Лукинић из Боке, сахрањен на Дели Јовану;
Живојин »Ранковић из Зајечара, сахрањен на Дели Јовану;
Чичире Ђино из Трета, сахрањен на Дели Јовану; Бранко
Марковић из Палиграца, сахрањен на Дели Јовану; Боривоје Ивановић из Веле Поља, сахрањен на Дели Јовану.
Заплењен је 1 „шарац", 2 машингевера и 1 пушкомитраљез.
Сместивши бригаду да се одмара на коси Кулмеа
Маре, коти 511, правцем од Танде преко Кулмеа Начулин
појављује се једна немачка колона у јачини од око 2.000
људи. Одмах I и II батаљон добијају наређење да нападну
колону. Борба је почела око 10 часова. После јаке, кратке
и оштре борбе, наши их протерају са положаја Кулмеа Начулин, а они одмах запоседају Краку Костровац остављајући на заузетом положају око 30 мртвих. Око 14 часова
неке снаге немачке, долазећи од Црнајке, подилазиле су
нашим положајима, а снаге које су се пребациле на Краку
Костровац, и са којима смо водили борбу, почеле су да се
спуштају потоком према Дарди 6 и коти 447, с намером да
прођу на Врата и да нам онемогуће пролаз. Зато смо ми
били принуђени да болницу, комору и остале јединице пребацимо преко Врата и да Први и Други батаљон постепено
пребацујемо уз борбу. Око 16 часова наш је и последњи
војник прошао преко Врата, где смо се прикупили. Непријатеља је у току ове борбе било око 70 мртвих, док смо ми
имали 5 погинулих и око 30 рањених. Погинули су другови: Љубомир Тошић из Зајечара, сахрањен у Горњанима;
Здравко Првуловић из Сокобање, сахрањен у Горњанима;
6
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Петровић из Горњана, сахрањен у Горњанима; Ж и Бранковић из Бобовишта, сахрањен у Горњанима;

Г°анислава Ј е к и ћ , санитетски р е ф е р е н т батаљона, и з Ш а в ника, сахрањена у Г о р њ а н и м а ^

Око 21 час, са просторије Врата и коте 711, где смо се
к р е н у л и с м о з а Мали Кривељ, где смо дошли
9 Х.1944 год. у 1 час.
9.Х.1944 год. око 17 часова полазимо по наређењу
ЦЕтаба дивизије за Велики Кривељ.
10.Х.1944 год. по наређењу Штаба дивизије морамо пос е с т и положаје према путу који води од Влаола на комуникацију Бор—Жагубица, јер се је мислило да ће тим правдем поћи Немци, зато ми шаљемо I и II батаљон да поседну
коту 770, Збег, Шишулејку (коту 677) и Крст (коту 830).
11.X.1944 год., услед промене правца немачке колоне,
наша 2 батаљона су се поново вратила у В. Кривељ давши
обезбеђења према Јасикову и Влаолу.
12.Х.1944 год. према наређењу Штаба дивизије крећемо
са просторије Велики Кривељ правцем Жагубица—Суводол
—Изварица. У селу Изварици смо се одморили и око 21
час пошли за Крепољин.
13.Х.1944 год. из Крепољина крећемо за село Шетоње,
али због тога што се у селу налазе јединице Црвене армије
не можемо се сместити у селу ради одмора, него полазимо
за село Лаоле, где смо се одморили и око 20 часова кренули
за село Крвије, где смо преноћили.
14.Х.1944 год. око 16 часова полазимо за село Вошановац, где остајемо до даљег наређења.
15.Х.1944 г. полазимо из села Вошановац према
Паланци.
Услед великих покрета и борби које смо имали у току
ових 15 дана, нисмо могли вршити обуку војске, зато што
је била доста уморна. Али поред свега тога ипак се одржавају по батаљонима часови и прорадиле су се теме из борбене обуке и то: стрелац у нападу, стрелац у одбрани, десетина у нападу, десетина у одбрани, вод у нападу и вод
У одбрани.
Што се тиче политичког рада у бригади, видите политички извештај нашег комесара бригаде.
к у п и л и ,

СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политком,
В.7 Дрљачић
7
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Војислав.
Миливоје.

Командант,
Јован Митић

Начелник,
Мил. 8 Дрљевић
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БР. 47
ИЗВОД ИЗ ОПЕРАЦИСКОГ ДНЕВНИКА ШТАБА ТРЦ
НАЕСТЕ СРПСКЕ БРИГАДЕ ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ Цп
ДИВИЗИЈЕ ОД 10 ДО 18 ОКТОБРА 1944 ГОДИНЕ1

10 октобар 1944 године — Положај
У току дана приспели су у Житорађу батаљони ове
бригаде које су са положаја смениле јединице 8. бригаде
22. див. и 27. бригада 47. дивизије.
Нарочито је тешкоћа била око смене нашег 1. и 3. батаљона, јер су јединице за смену задоцниле читавцх 24
часа; због чега сносе одговорност 8. и 27. бригада. З б о г
оваквог рада ових бригада 3. батаљон стигао је тек око 24
часа и одмах наставили покрет према новом задатку.
Према наређењу 24. дивизије оп.бр. 43 од данас ова је
бригада добила задатак да изврши припрему и покрет за
напад на Ниш, правцем с. Држановац—с. Батушница— с.
Гор. Међурово—Ниш. Зона ширења десним крилом: Чапљинац—с. Пасја Пољана—к. 333—Градско гробље—Ниш, а
левим крилом правцем: Батушница—Бубањ, којом приликом
1. бат. да се упути ка казненом заводу. Један батаљон да
се постави као бочно обезбеђење на положај код с. Орљана
ради затварања правца комуникације код Дољевца и изврши минирање пута. Према овоме издате су батаљонима
детаљне заповести за покрет и напад на Ниш, ради чега
је цела бригада извршила покрет ноћу у 11 часова.
11 октобар 1944 год. — Положај
Бригада је посела положај: Шарлинце—Мекиш—Чаплинци—Батушница и то:
1. батаљон у с. Шарлинце, оДржавајући десно везу са
левим крилом 8. бригаде 22. дивизије, 2. батаљон у с. Чаплинци, 3. батаљон у с. Батушница, с тим што му је једна
чета у с. Балајнце где одржава везу са 11. бригадом, 4. батаљон у с. Мекишу.
'
Све комуникације на фронту бригаде миниране су.
Командант 1. батаљона у свом вечерњем извештају извештава: да је непријатељ већим снагама посео положај
с. Орљане и Дољевац и да у с, Орљане непријатељска вој1
Оригинал, "писан руком, налази се у архиви
института под рег. бр. 18/13, к. 1080.
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све куће за смештај. Око оба села постављена
гнезда и обезбеђења топовима. Немци
С
У Ј е д а они неће нападати али да ће се бранити ако их
Г
° н а п а д н е . Ово су трупе из Лесковца и вероватно ће сутра
К
° е н у т и за Ниш. И на самом путу има доста Немаца са в о з и л и м а , где су стали услед мрака, јер ноћу не смеју да се
о е ћу и поставили обезбеђење. У самом Дољевцу има 40—
50 к а м и о н а чији је вођа један мајор. У с. Орљане имо доб р о в о љ а ц а , а на Орљанском брду постављена су 3 топа. Н е п о и т а т е љ је из Орљана упућивао извесне снаге у с. Шајиновац са намером да пљачкају храну и стоку, али је том
п р и л и к о м дочекан ватром нашег 1. батаљона и једног бат а љ о н а 8. бригаде и враћен натраг у с. Орљане.
Поред осталог Штаб 1. батаљона у свом вечерњем извештају пише: да су Немци у Дољевцу причали како су
они и добровољци дефинитивно напустили Лесковац, пошто су претходно све минирали, и да имају намеру да се
утврде и да држе фронт: Печењевце—Брестовац—Пуковац
—Кочане—Дољевац. У Печењевцу утврђују артиљерију а
Лесковац имају намеру да бомбардују. На мостовима са
оне стране Мораве налазе се бетонски бункери пуни војске,
а војска је комбинована од добровољаца и Немаца.
По исказу сељака који долазе из Ниша, Ниш је миниран са свих страна тако да се не може ући у Ниш на
свако место. У самом Нишу за одбрану има 16 тенкова као
и 6 тенкова који обезбеђују пругу. Од артиљерије има: 7
топова код окружне болнице, 6 топова код аеродрома као
и 6 на Бубњу. У Нишу има Немаца, четника (дражићеваца),
добровољаца и недићеваца.
ска

-

заузела

к а М итраљеска

12-Х-1944 год. — Положај
Овога дана непријатељ је већим снагама пошао ка с,
Мекишу из с. Орљане, и ту се сукобио са 4. батаљоном ове
бригаде. Борба је почела око 9 часова и трајала је до 11.15
чаеова. Непријатељ је био јачине око 300 људи, међу коЈима је било и четника и недићеваца. Имао је артиљерије
и бацача. Непријатељ је враћен назад у с. Орљане. Губици
код непријатеља 9 мртвих и више рањених, код 4. бата•^она 3 мртва и 2 рањена.
И наш 3. омладински батаљон имао је овога дана борбу
са нецријатељем који је надирао од Мрамора али је враћен
атраг. Овај батаљон је садејствовао раду деснокрилног
- а - о н а 11 бригаде на правцу: >;Александрово—Мрамор.
г у ици код непријатеља непознати. 3. батаљон није имао
Уоитака.
7»
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13 октобар 1944 г. — Положај
Овога дана бригада је добила наређење од дивизије да
одмах крене правцем: с. Пејковац—с. Бучић—с. Костадиновац—с. Југбогдановац—с. Арбанасци—с. Дешиловац—с.
Клисурица—Гребац—с. Вукања где ће добити наређење за
даљни рад. Наређење је издато свима батаљонима за покрет и покрет је отпочео овога дана у 10 часова.
Штаб бригаде је ушао у састав 4. бат. пошто је оц
први отпочео покрет према издатом задатку.
У с. Вукањи стигао је само штаб са две чете из 4. бат.
Трећи омладински бат. није могао да крене, јер на путу
Мрамор—Прокупље није могао да се пробије од непријатеља. Целога овога дана овај батаљон је водио борбу са
непријатељем. Први и Други батаљон кретали су се под
борбом и покрет су извршили само до с. Арбанасци где су
заноћили заједно са остале две чете 4. бат. (које су штитиле покрет 1. и 2. батаљона код с. Арбанасци).
14 октобра 1944 г. — Положај
Ситуација на фронту бригаде:
1. и 2. батаљон заноћили су ^З^Н ов.м. на положају
источно од с. Арбанасци, где су претходног дана и ноћи
водили борбу са непријатељем. Овога дана ујутру кренули
су преко брда Грепца ка с. Вукањи према новом задатку.
Међутим на брду Грепцу у покрету п р и м и л и су наређење
за поседање новог положаја и то: 1. батаљон да заузме пол о ж а ј западно од с. Југобогдановац, а 2. батаљ. да заузме
положај западно од Д. Трнаве, оба оријентисани према комуникацији Ниш—Прокупље—Белољин.
3. омладински батаљон остао је на старом положају
код с. Батушнице, јер није могао од непријатеља да се пробије преко комуникације Мрамор—Прокупље и да крене
према с. Вукањи. Овога дана 3. омлад. батаљон водио је
борбу са непријатељем у заједници са 11 бригадом.
Четврти батаљон остао је са две чете на положају
источно од с. Арбанасци штитећи покрет осталих батаљона
ка с. Вукањи, а 2 чете су биле са штабом у с. Вукањи. Ове
две чете 4. бат. које су дошле у с. Вукању добиле су задатак да уђу у састав батаљона и онда цео батаљон да
крене ка Прокупачким Виноградима где ће посести полож а ј са задатком да контролише комуникације ка Прокупљу.
Штаб бригаде преселио се у с. Г. Трнава.
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Х5 октобра 1944 године — Положај
у току ноћи бригада је држала положај: Умац—к. 342
358-—Прокупачки Винопради (к. 460)—к. 405 — изнад
у
к
е Нова Божурња—до изнад с. Југбогдановца.
ок
Пут је миниран испод Умца, где је ујутру рано наишла
ан>а колона тенкова и један тенк нагазио на мину и прет у р и о се оштећен. Непријатељ је остале мине уништио
оружјем.
Овога дана око 10 часова извештена је бригада од
с т р а н е дивизије да непријатељ надире ка с. Петровцу, те
да ова бригада одмах упути један батаљон ка с. Петровцу
с . Девчи ради уништења непријатеља. У овом циљу упућен је 2. батаљон ове бригаде.
Први батаљон посео је положај код села Ђуровца,
а 4. батаљон посео је положај на Прокупачким Виноградима.
Сва три батаљона водила су овога дана борбу са непријатељским деловима, који су по групама лутали по
Добричу, јер су били разбијени од стране совјетске
авијације.
Са 3. омлад. батаљоном још није успостављена веза.
Овога дана увече померен је 4. батаљон у с. Петровац,
а Штаб бригаде је у селу Југовцу.
16 октобра 1944 год. — Положај
Ситуација на фронту бригаде је следећа:
Први батаљон на Балиновачком брду код с. Југовца
одакле са једном четом обезбеђује артиљерију. Претходне
ноћи и овога дана водио је борбу са Немцима и чистио терен. Овај батаљон је заробио 6 официра, подофицира и
војника, 7 коња, 7 митраљеза, 6 шараца, 50 пушака, 3 машингевера, 2 сандука муниције и другог разног материјала.
Непријатељ је имао велики број мртвих. Губици код нас:
1 мртав.
Ови заробљени официри и подофицири су из Штаба
дивизије „Принц Еуген". Изгледа да је већи део дивизије
>,Принц Еуген" ликвидиран на фронту 11. и 13. бригаде.
Други батаљон водио је борбу са непријатељем и чистио
терен према селима Гор. и Доњем Кординцу, Петровцу и
Девчи.
Трећи омладински батаљон успоставио је овога дана
У са бригадом. Он је стално водио борбу са непријатељем на старом положају према селу Батушници и Дооричу.
Вез
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Четврти батаљон: са положаја код села Стржаве стално
је водио борбу са непријатељем: Немцима — четницима.
Губици код непријатеља: 9 Немаца заробљено и разног
другог материјала, 3 мртва и више рањених.
Губици код батаљона: 1 мртав и 4 рањена.
18 октобра 1944 г. — Положај
Први и Четврти батаљон налазе се у Прокупљу.
3. омладински батаљон у селу Југбогдановцу, а 2. батаљон
у с. Стржави. Штаб бригаде такође у Прокупљу. Овога
дана борбе није било. Вршени су послови на организацији,
формацији и припреме за даљи рад.
Овога дана упућено је у Штаб дивизије људство за
артиљериски курс и курс за везу.
Губици код непријатеља за последњих 5 дана борби
су следећи: погинуло официра 6, осталих 132 — укупно 138;
заробљено официра 6, осталих 111 — укупно 117; Италијана
заробљено 142; заробљено од плена: пушака 86, пушкомитраљеза 19, револвера 19, бомби 340, мина 200, метака за
пушку 14.000, двогледа 9 ком., коња 15,. самара 8, мотоцикла 4, ранчева 70, телеметра 1, телефонских апарата 7,
радио-апарата 2, и још другог разног материјала.
Бутари су узели од нашег 3. омладинског батаљона на
дан 17 ов. месеца од заплењеног немачког материјала и то:
2 пољска топа, 1 противавионски топ, 60 камиона, 4 лака
аутомобила и 4 мотоцикла.
Наши губици су: 14 мртвих, 18 рањених — свега 32..«

1
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БР. 48
•^КТ ШТАЈ ШТАБА СЕДАМНАЕСТЕ СЛАВОНСКЕ БРИгд ЛГ ДВАДЕСЕТ ОСМЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 18 ОКТОБРА
лпЛА Г О Д Н А Ч Е Л Н И К У Ш Т А Б А Д В А Н А Е С Т О Г К О Р П У С А
1
Н О В Ј О Б О Р Б А М А ЗА Ч У К А Р И Ц У 1

ШТАБ XVII УДАРНЕ БРИГАДЕ
„дрОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКЕ
ВОЈСКЕ
п
ЈУГОСЛАВИЈЕ

Бр. сл., дана: 18 X 1944 г.

НАЧЕЛНИКУ ШТАБА XII КОРПУСА
<

Положај

Извјештавамо Вас о стању на сектору Чукарица. Ми
већ 2 дана и једну ноћ непрекидно нападамо. Школа на
Чукарици већ неколико пута ишла је из руку у руке. Данас
је непријатељ био активан на самој Чукарици, три непријатељска контра-напада одбијена су уз губитке непријатеља, већи број мртвих и рањених, као што смо оштетили
један тенк од два са којима располажу. Заробљено је 5
Њемаца. Заробљени извјештавају да их има 6 компанија,
т;ј. 2 батаљона. Њихов је задатак овладати Топчидером и
Бановим Брдом. Данашњи покушаји [овладавања] горе
наведених висова нису успјели. Ноћас уз помоћ 2 руска
батаљона припремамо нападе даље. Непријатељ држи и
даље жељ. станицу, нека група негдје око министарстава
и један дио налази се на Калемегдану.
До сада не знамо нити за један батаљон Војвођанске
бригаде, осим једног дијела који је данас наступао уз Саву
ка Чукарици. Исти су се повукли, не знамо од кога су добили наређење. Приликом њиховог повлачења, једна непријатељска група, око 30, пребацила се преко Саве и дош
л а у састав к трупама које су у жељезничкој станици.
Затим је један наш батаљон запосјео пругу између Чукарице и станице.
Исто тако чули смо да неке снаге Војвођанске бригаде
ДРже положај око Остружнице и за те смо чули да су се
1 Оригинал, писан руком, налази се у аркиви Војноисториског
института под рег. бр. 9/2. к. 1134.
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по^укле. Ми смо послали нашу једну чету на Саву. Овд
чета има задатак избити код Водовода југозападно од Чу.
карице.
С. Ф. — С. н .

Политкомесар — мајор:
Босанац Т. Крсто

Командант — мајор:
Јока2
(М. П.)

БР. 49
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ТРИДЕСЕТ ШЕСТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 18 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ДВАНАЕСТОГ
КОРПУСА НОВЈ О РАСПОРЕДУ СНАГА ДИВИЗИЈЕ НА
ПРОСТОРИЈИ ЗАБРЕЖЈЕ—ОБРЕНОВАЦ—БАРИЧ
И ОСТРУЖНИЦА—ЖЕЛЕЗНИК 1
ШТАБ
XXXVI НОУ ДИВИЗИЈЕ

18 октобра 1944 год.
у 01,45 сати

ШТАБУ XII КОРПУСА НОВЈ
1. — Наша V бригада је стигла на сектор Стублине.
Издали смо јој хитно наређење да се постави на просторију Забрежје—Обреновац—Барич.
2. — Наша III бригада добила је наређење да хитно
крене на просторију Остружница—Железник.
3. — Предузећемо све мере за прикупљање превозних
средстава на Сави.
4. — Наш штаб се налази у с. Железнику, кућа Боривоја Зорића.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

За штаб
Командант — п. пуковник,
Р. Јовић

(М. П.)
2

Милан Јока
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 24/2, к. 1240.
1
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БР. 58
ТГАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТЕ НО ДИВИЗИЈЕ
ПЛ 18 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБОВИМА ДВАДЕСЕТЕ,
ТТВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ И ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ СРПСКЕ
КРИГАДЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА НА ПРОСТОРИЈИ
АЛЕКСИНАЦ — ПАРАЋИН — ЈАГОДИНА — КРУШЕВАЦ,
УСПОСТАВЉАЊЕ НАРОДНЕ ВЛАСТИ И МОБИЛИЗАЦИЈУ ЉУДСТВА 1
ШТ АБ
45 НОУ ДИВИЗИЈЕ

О. бр. сл.
18.Х.1944
Положај

ШТАБУ 20, 23 и 24 СРПСКЕ НОУ БРИГАДЕ
1. У долини Мораве међупростором Деспотовац—Јагодина—Параћин—Алексинац—Крушевац још увек лутају
разбијене четничке банде (групице) које тероришу народ
и ометају успостављање наших народноослободилачких
власти. Конкретних података о кретању и задржавању ових
групица немамо. Потребно је да их об. центри бригада
сами прикупљају и најхитније достављају овоме штабу.
2. У вези са овом ситуацијом наша дивизија добила је
задатак да се оријентише на горе поменути сектор са главним задатком хватања тих четничких банди, проналажења
шпијуна, оружја као и прикупљања све спреме коју је непријатељ оставио на том сектору. Даље, наш задатак је
да према потреби садејствујемо јединицама Црвене армије
и да на поменутом сектору вршимо масовну мобилизацију
људства. У вези с тим,
НАРЕЂУЈЕМО:

20 с р п с к а б р и г а д а Сместиће се на просторији Параћин—Ћуцрија са задатком одржавања реда у поменутим градовима, слања јачих извиђачких одељења
У околна села (шуме) ради проналажења и хватања
четничких банди и прикупљања о р у ж ј а и спреме.
Са једним батаљоном садејствовати јединицама
Црвене армије на правцу Јагодине, а уколико је Ј а ПИГ1Ј °Р и г инал, писан на машини, налази се у архиви Војноисто" ^ког института под рег. бр. 3/1, к. 1329.
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година пала, а у истој нема наших јединица, онда
одмах успоставити ред и нашу власт у граду. Овај
батаљон нарочито треба да користи ситуацију око
Јагодине и у споразуму са штабом јединице Црвене
армије да узме за нашу дивизију потребну количину
оружја, а нарочито аутоматског као и тешког оружја.
Један батаљон према потреби и ситуацији упутити
' на север према Деспотовцу (уколико нису већ избиле
на тај правац јединице XXV дивизије) са истим задатком успостављања власти, проналажења оружја и
народних непријатеља.
23 с р п с к а б р и г а д а У току данашњег дана извршиће
локрет из Нишке Бање и сместити се на просторију
с. Дражевац. Са поменуте просторије извршиће покрет сутра 19 о. м. на територију села Делиград—
Вукашиновац—Рутевац.
Маршрута преко Алексинца. По смештају у поменутом селу одмах цриступити проналажењу оружја
јер су сељаци из истих села узели већу количину
оружја од Руса и посакривали. Повезати се са командом места Алексинац И _ Рз.5К9.Н> р&ди добиј
података о непријатељу и координирања рада на
успостављању наше власти и сређивања прилика на
томе сектору. У проналажењу оружја према добијеним подацима треба применити и оштрије мере.
20 о.м. померити се на просторију с. Браљина—^Сталаћ—с. Маскаре (западна обала Мораве). Но поменутој просторији био би исти задатак. Успоставити
патролску везу са нашима у Крушевцу и према ситуацији и самоиницијативно деловати на правцу Рековац—Драгово, с тим што претходно обавестити нас
о кретању батаљона. Ово би дошло у обзир у вези
са прикупљеним подацима о четничким бандама и
уништавању истих.
24 с р п с к а б р и г а д а У току данашњег дана помериће
се из Ниша на просторију с. Бујмир. У току сутрашњег дана 19 о.м. извршиће покрет са поменуте просторије на просторију Ражањ—с. Мађаре. 20 о.м.
померити се са поменуте просторије на просторију
Ћићевац—Варварин—Обреж, с тим што ћете у Варварину држати два батаљона, а по један у Ћићевцу
и Обрежу. На правцу пута, као и по смештају на одређеним просторијама повезати се са одговорним друговима на терену и командама места те заједнички са
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њима успостављати нашу власт и сређивати прилике
на том сектору. Енергичне мере примените у проналажењу оружја и остале војничке спреме. Самоиницијативно деловати даље на запад на правцу с. Бачина—с. Својиново—с. Секурић а о сваком покрету
обавестити на време овај штаб.
3. Веза: Све бригаде одржаваће међусобну патролску
везу и једна другу обавештавати о ситуацији на свом сектору и померању својих батаљона ради усклађивања заједничког дејства. Посебно са нама одржавати редовну курирску везу и на време нам достављати извештаје о свим
променама ради даљег померања уколико би се указала
п о т р е б а . Ради одржавања што боље и брже везе са нама,
бригадама се ставља на расположење по један мотоцикл.
4. Скрећемо пажњу свим штабовима и поново подвлачимо важност нашег задатка: да се до максимума заложе
и помогну друговима са терена у успостављању наше власти и сређивања прилика на свом сектору. Уколико пак на
том терену нема одговорних другова, онда самоиницијативно успоставити нашу власт, бирајући најбоље симпатизере. Одржавати зборове и упознавати народ са ситуацијом и позивати га на активну сарадњу у сређивању прилика
у њиховим селима и проналажењу народних непријатеља,
оружја и војничке спреме. Строго водити рачуна да однос
према властима буде правилан.
5. Пошто свакодневно пристижу нови борци од којих
је већи део био у четничким редовима или под њиховим утицајем, то скрећемо пажњу штабовима да у јединицама заведу најстрожију касарнску дисциплину. Све преступе,
неизвршење наређења, пљачку и слично најенергичније
спречавати. Потребне мере примењивати у духу уредбе и
наредбе о дисциплини и војним судовима. ЈЂудство које
се налази у вашим јединицама без оружја нарочито треба
контролисати, а уколико нам дозволе могућности, ми ћемо
их издвојити и извесно време са њима изводити обуку.
6. Исхрану јединица вршити као што је раније наглаШено, углавном исхрана мора бити добра и не сме се дозволити да војска гладује. При набавци хране строго водити
рачуна о правилном поступку са народом, а где су већ организоване наше власти, све набавке се морају обављати преко
постојећих народно-ослободилачких власти.
7. 20 о.м. Штаб ће бити у покрету. Уколико буде неких
хитних извештаја упућивати их за Параћин (команда меСТа
)- 21 о.м. Штаб дивизије, дивизиска интендантура и
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хируршка екипа биће у с. Текија (југоисточно од Параћина),
Болница, тј. наши тежи рањеници остаће до даљег у санаторијуму Озрен. 2
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политкомесар — п. пуковник, Командант — п. пуковник,
Сава Радоичић
Раде Зорић
Начелник штаба - п. пуковник,
Милан Абрамовић
(М. П.)

БР. 51
ИЗВЕШТАЈ СРЕСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СМЕДЕРЕВО
ОД 18 ОКТОБРА 1944 ГОД. ОКРУЖНОМ КОМИТЕТУ
КПЈ ЗА БЕОГРАДСКИ ОКРУГ О ОСЛОБОЂЕЊУ СМЕДЕРЕВА И ФОРМИРАЊУ ВОЈНОТЕРИТОРИЈАЛНИХ
КОМАНДИ1
Драги другови!
ПГаљемо вам ванредан извештај:
Смедерево је пало 16 о.м-ца у 4 часа по подне. 17 о. м-ца
формирана је Команда подручја и одржан збор коме је
хрисуствовало око пет стотина људи, жена и омладине.
За команданта подручја постављен је друг Живадин. 2
За заменика друг Војислав. 3
За политкома друг Миша. 4
За заменика друг Павле. 5
У граду се налази већи број магацина окупаторских и
слугу његових као и више новчаних завода. Ми смо углавном прикупили податке о стању истих и запечатили их да
би наше комисије касније извршиле детаљне прегледе.
2
Види Операциски дневник Главног штаба Србије (за 20 октобар
1944 год.), док. бр. 199.
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ЦК СКС п:
рег. бр. 6411, IX, к. 65.
2
Живадин Радојевић
3
Војислав Вучковић
4
Милош Станојевић
5
Драгољуб Лукић-Павле
'
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У граду се доста брзо нормализују прилике и већ ће
вечерас град бити осветљен. Издата су наређеша да се
железнички саобраћај доведе у ред и већ се увелико ради.
Драги другови, 3 члана СК се налазе у Команди подручја а 1 члан у Команди места у Друговцу и тако читав
СК је привремено везан за једно место на уштрб рада на
целом терену.
Сем тога, пошто нема Н.О. одбора у граду Команда
подручја је преоптерећена радом. СК налази да треба повећати радни апарат при Команди подручја, нарочито у куририма, и мисли да Милића 6 и његове курире повуче овамо
а Команда места у Друговцу да нађе друге. Такође треба
формирати још две команде места и то: једна у Ландолу
а друга у Скобаљу за села у Морави. Све ове команде би
слале извештаје у Смедерево.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

18-Х-1944 •
Смедерево

Друг. поз.
СК Подунавље.

БР. 52
ОБАВЕШТЕЊЕ ГЛАВНОГ ШТАБА НОВ И ПО СРБИЈЕ
ОД 19 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШЕФУ СОВЈЕТСКЕ ВОЈНЕ
МИСИЈЕ О РАСПОРЕДУ И ЗАДАЦИМА ЈЕДИНИЦА
НА ПОДРУЧЈУ СРБИЈЕ1
ГЛАВНИ ШТАБ НОВ И ПО СРБИЈЕ
ОПЕРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ

Оп. бр. службено
19 октобра 1944 год.

ШЕФУ СОВЈЕТСКЕ ВОЈНЕ МИСИЈЕ
Извештавамо вас о распореду и задацима наших једиНица и то:
1. — XIII корпус:
— XXII дивизија у рејону Ниша;
' Милан Павковић
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ВојноистоРиеког института под рег. бр. 20/3, к. 182.
1
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— Х1Д/"1 дивизија са две бригаде на сектору Врања,
са задатком затварања правца Скопље—Куманово—Врање
—Ниш; једна бригада упућена правцем Врање—Приштина
у циљу садајства снагама које оперишу према КосоЕу;
— Х1АШ дивизија: једна бригада у Лесковцу,
једна бригада у Црокупљу и једна бригада у Топлици кас
резерва дивизије.
2. — XIV корпус:
— XXIII дивизија у рејону Раље са задатком дејства ка Београду;
— XXV дивизија на просторији северно од Петровца на Млави са задатком рашчишћавања гзаосталих
двеју група Немаца северно од овог места, свака јачине од по
2.000 људи;
— ХБУ дивизиј: једна бригада у Алексинцу, једна
бригада у Ћуприји а једна бригада јужно од Жагубице, са
задатком садејства јединицама Црвене армије у долини
Велике Мораве.
3. — II пролетерска дивизија на просторији Врњачка
Бања—Трстеник—Угљарево са задатком садејства јединицама Црвене армије долином Западне Мораве ка Краљеву.
4. — XXIV дивизија у покрету правцем: Прокупље—•
Куршумлија—Подујево—Приштина са задатком садејства
нашим и бугарским снагама које оперишу на Косову.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

За Ш*аб
начелник Штаба
генерал-мајор,
Руд. Приморац
(М. П.)
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БР. 58
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ
ОД 19 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ПРВОГ ПРОЛЕТЕРСКОГ КОРПУСА НОВЈ О РЕЗУЛТАТИМА БОРБЕ
ОД 12 ДО 18 ОКТОБРА 1944 ГОДИНЕ1
ШТАБ
I ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ
НОВ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Пов. бр. 501
19 октобра 1944.

ШТАБУ I ПРОЛЕТЕРСКОГ КОРПУСА НОВЈ
У вези вашег наређења достављамо вам податке о убијеним непријатељским војницима и заплијењеном и уништеном непријатељском материјалу, као и нашим губитцима
у времену од 12 до 18 о.м.
I

а) убијено непријатељеких војника
б) рањено
ц) заробљено

.

.

.

2.827
560
400

а) пушака
б) шараца
ц) пушкомитраљеза
д) пиштоља
е) стројница
ф) тешких бацача
г) тешких митраљеза
. . •
х) пушчаних, п. митраљеских и митраљеских метака
и) радио-станице
ј ) тенкова (узела Црвена армија) . . . .
к) блиндираних кола (узела Црвена армија)
л) топова разног калибра исправних и неисправних
као и већу количину топовских граната

6.600
66
24
60
14
6
13

II
заплијењени материјал

80.000
2
3
1
38

ПИГ1Ј °Ригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисто" ^ког института под рег. бр. 3/1, к. 1329.
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љ) камиона
м ) луксузних аутомобила

. . . . . .

11
8

III
у борби уништено
а) топова
б) тенкова
ц) камиона

1
1
2

IV
наши губитци за ово вријеме јесу:
мртвих
,
рањених
несталих

113
266
5

Молимо да нам упутите за данас и за даље уговорене
знаке и знаке распознавања.
Наше јединице у току прошле ноћи ликвидирале су
неколико непријатељских упоришта.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

За Штаб
НАЧЕЛНИК

п. пуковник,
Блажо Марковић
(М.Ш
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БР. 54
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ДЕСЕТЕ КРАЈИШКЕ БРИГАДЕ
ПЕТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 19 ОКТОБРА 1944 ГОД.
ШТАБУ ДИВИЗИЈЕ О РЕЗУЛТАТИМА БОРБЕ СА НЕМЦИМА ОД 11 ДО 18 ОКТОБРА (ОД ТОПОЛЕ
ДО БЕОГРАДА)1
ШТ АБ
X КРАЈ. Н.О.У. БРИГАДЕ

Бр. 245
19-Х-1944
— Положај —

ШТАБУ У-е НОУ ДИВИЗИЈЕ
Положај
Достављамо вам извештај о акцијама, и то од Тополе
па до данас, тј. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 о. м. Резултати
борби су сљедећи:
11 о. м. II батаљон успио је да продре у Опленац и у
истом је трајала борба 2 сата и ликвидирана су упоришта
све до „Краљевог хотела".
а) Губици непријатељски: 14 мртвих, а 18 рањених.
б) Заробљено: 4 пушке, нешто муниције и остале ратне
спреме.
ц) Губици овога батаљона: 2 лакше рањена.
Истога тога дана IV батаљон, са двије чете, вршио је
напад на Тополу и успио продријети до саме болнице, гдје
су били смјештени њемачки рањеници. Борба је трајала
1.30 часа.
а) Губици непријатеља: убијено 9, а рањено 13 непријатељских војника.
б) Заробљено: 6 пушака и остале ратне спреме.
Ц) Губици батаљона: 2 рањена, један лакше а један
средње.
На дан 12 о.м. када је руска артиљерија отпочела паљбу
на Тополу, истовремено наша три батаљона извршили су
напад на Тополу—Опленац. Резултати ове борбе су
сљедећи:
ј.

1
ког
8

Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноистоинститута под рег. бр. 10/6, к. 789-А.
„ З б о р н и к " ТОМ I' кк»ига 14
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а) II батаљон: Убио је 7 [непр. војника], а заробио 4
нушке, једну парабелу и остале војничке спреме.
б) Губици батаљона: једна другарица (референт санитета батаљона) теже рањена.
ц) III батаљон: Убио 22 [непр. војника], а заробио 15
пушака, једну стројницу, 2 пиштоља, 100 пари шињела и
ципела.
д) Губици батаљона: 2 теже и 2 лакше рањена.
а) IV батаљон: Убио је 28 непр. војника, а ранио око
30, а заробио 20 пушака, један ручни, лаки њемачки бацач,
двије стројнице и један „парабелум", као и остале војничке спреме.
б) Губици батаљона: 1 лакше рањен.
13 о.м. у покрету Топола—Младеновац. Наш II батаљон је био претходница и том приликом је убио 7 Шваба,
а заробио 4 пушке, 2 „парабелума", и 1 пиштољ.
У ноћи 15—16 о.м. наша бригада водила је скоро читаву ноћ борбу са јаким њемачким снагама, које су имале
намјеру да се пробију и да продру у Београд. У тим борбама губици непријатеља су сљедећи:
а) I батаљон: Убио 47 непр. војника, а ранио око 30.
Заробио је 3 камиона, један моторцикл, а уништио: 2 камиона, 1 тенк, 6 „шараца", 1 тешки бацач и 3 радио-станице. Губици батаљона: 5 мртвих, 4 рањена и 28 несталих.
Од несталих можда је мали број пао непријатељу у руке,
док је већина изгубила везу и сваког дана избија по 1—2.
Исто тако изгубљен је један „шарац" и једна стројница.
б) II батаљон: Убио 42, ранио 12, а заплијенио 3 камиона, 2 „шарца", 32 пушке и остале војничке спреме, као
и 2 „парабелума", 2 пиштоља и једну стројницу. Такође је
убио 8 коња, а уништио 4 кола. Губици батаљона: 2 мртва
и 5 лакше рањених.
ц) III батаљон: Убио 17, а ранио 13 непр. војника. Губици батаљона: 1 мртав, 11 рањених, од којих 3 теже, 15
несталих. Са несталима налази се и командир чете поручник
Перишић и један п.митраљез—„шарац". Ово се је десило с
обзиром да су Руси' отворили паљбу из митраљеза и артиљерије на батаљон, и то баш у времену када је батаљон
водио најжешћу борбу.
д) IV батаљон: Убио 32, а ранио око 30 непр. војника.
Уништио 12 коња и 6 кола. Услијед јаке непријатељске
пјешадије, батаљон није могао извући заплијењени материјал. Губици батаљона: 3 мртва, 6 рањених, од којих 2
теже, и 2 нестала. Оштећен је један „шарац".
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На дан 17- и 18 о.м. приликом чишћења дијела града
који је добила наша бригада, непријатељски су губици
сљедећи:
I батаљон: Убио је 8, а заробио 9 непр. војника. Заплијенио: 2 п.митраљеза „Брно" и један „шарац", 12 пушака
и остале ратне спреме.
II батаљон: Убио је 69 непр. војника, заплијенио: 3
„шарца", 3 стројнице, 2 „парабелума", 2 пиштоља разна,
35 пушака и остале војничке спреме. Батаљон је имао 1
теже рањеног.
III батаљон: Убио 8 непријатељских војника, заплијенио: 1 „шарац", 1 италијански п.митраљез, 1 стројницу и 1
доглед. Батаљон је имао 1 лакше рањеног.
Чета IV батаљона, која је била у заштити болнице,
убила је 1 њемачког капетана и уз истог заробила 1 „парабелум".
Наша извиђачка чета, у претресу града, убила је око
35 непријатељских војника, а заробила 9, од којих су 2
официра (капетани I кл.).
Укупни губици непријатеља: мртвих 346, рањених 146
и заробљених 18.
Укупни наши губици:: мртвих 11, рањених 39 и
несталих 45.
У свима овим борбама батаљони су извршавали одлично своје задатке, осим Ш-ег батаљона, који је само дјеломично извршавао задатке. Бригада би имала и бољих
успјеха, али с обзиром да смо били у дужим маршевима
пред напад на Београд, и због заморености људства, отежано је [било] руковођење са новим борцима.
Што се тиче истицања у овим борбама појединих бораца и руководилаца, доставићемо накнадно, пошто иста
још нисмо добили од штабова батаљона.
17 о.м. имали смо једног курира бригадног рањеног.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Помоћ. политкома, капетан:
Командант, мајор:
М. Срдић
Влад. Малбашић
Начелник, поручних:
Куно Бранко
(М. П.)
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БР. 58
ЗАПОВЕСТ ШТАБА ШЕСНАЕСТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД
19 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБОВИМА БРИГАДА ДА СЕ
ПОСТ4ВЕ НА ПРОСТОРИЈУ СКЕЛА—БРГУЛИЦЕ—
ГРАБОВАЦ1
ШТАБ
XVI УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

•

Оп. бр. 117/1944
19 октобра 1944 год.

\

3 А П О В Е С Т
(Сежција Обреновац и Београд размер 1 : 100.000)

С и т у а ц и ј а: Непријатељска колона која је у току јучерашњег дана водила борбу са нашом XXXVI дивизијом разбијена је. Наше јединице у току данашњег
дана побиле су и заробиле извесне групе, а неке
групе од 20—30 још беже и крију се по пољима, које
месне страже и цивили разоружавају.
Н а ш з а д а т а к : Поставити се са јединицама наше дивизнје на сектор Скела—Бргулице—Грабовац у циљу
извршења специјалног задатка који ће вам се накнадно саопштити. 2
У вези извршења предњег задатка,
НАРЕЂУЈЕМО:

1) I б р и г а д а прикупиће све своје јединице и у 5 часова
ујутру извршити покрет правцем Мала Моштаница—
Барич—Обреновац—Скела, где се сместити и чекати
даље наређење.
2) II 6 р и г а д а са дивизиском болницом извршиће покрет
правцем:
Велика
Моштаница—Караула—Барич—.
Обреновац и сместити се на сектору Бргулице. Покрет извршити у 5 часова ујутру.
3) IV б р и г а д а прикупиће своје делове и кренути правцем Караула—Барич—Обреновац, одакле скренути
лево цестом Обреновац—Ваљево до Бара а одатле
ПИГ1Ј °Ригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисто" ^ког института под рег. бр. 3/1, к. 1329.
2
Биди док бр. 63.
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скренути путем за Грабовац, где се сместити и чекати даље наређење. Покрет извршити у 5 часова
УЈУТРУ-

4) Штаб бригаде код које се налази Корпусна батерија,
нека је узме у свој састав и поведе са собом.
5)

Дивизиска

интендадтура

прикупиће

све

своје

ствари

и

делове и кренути правцем: Жарково—Остружница
Умка—Барич—Обреновац—Бргулице, где се сместити и хватати везу са II бригадом.

6) Штаб дивизије налазиће се у селу Ратари.
7) Штабови бригада настојаће да што пре стигну на новоодређену просторију да би могли на време извршити
задатак. По доласку на нову просторију одмах доставити извештај Штабу дивизије. 3
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политички комесар,
потпуковник Ромац

Командант,
потпуковник Камењар

БР. 56
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ШЕСТЕ ИСТОЧНОБОСАНСКЕ БРИГАДЕ ОД 19 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ СЕДАМНАЕСТЕ
НОУ ДИВИЗИЈЕ О БОРБИ СА НЕМЦИМА КОД С. ДРАГОБРАЋЕ И М. ПЧЕЛИЦЕ1
ШТ А Б
VI БНОУ БРИГАДЕ
19 о к т о б р а 1944
У 7,40

ШТАБУ XVII У. ДИВИЗИЈЕ НОВЈ
1) Синоћ око 20 часова стигао је од Краљева један воз
Немаца, који се искрцао између с. Драгобраће и М. Пчелице, јачина овог непријатеља још нам је непозната.
3

Види док. бр. 75 и 76.
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 18/6, к. 989.
1
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2) Јутрос рано чује се борба код I батаљона на линији
с. Драгобраћа—Змајевац (к. 459). Још нисмо добили извештај од I батаљона о борби која се чује на његовом сектору, такође нисмо добили извештај о непријатељу који је
стигао у Кнић, по њиховом синоћном извештају како су
нам јавили.
Наш II батаљон налази се на линији положаја Купињак (470)—Кременац (451)—с. Рогојевац, исти ће садејствовати по потреби са I батаљоном. Јутрос око 7 часова отишао је командант бригаде код I и II батаљона, накнадно
ћемо Вас известити детаљно о ситуацији на сектору I и II
батаљона.
3) По извештају III батаљона синоћ око 22 часа стигао
је један воз од Краљева у Крагујевац, није нам познато
шта је у истом возу било. По доласку тога воза у Крагујевац, минерско одељење Ц.А2., под заштитом нашег III батаљона, прекинуо је пругу ниже М. Пчелице. Пошто
се воз касније вратио из Крагујевца, дошао је до порушене пруге и вратио се назад у Крагујевац. Исто тако миниран је један мост на цести и постављене нагазне мине с
леве и десне стране моста, куда би могао да заобиђе тенк.
Наш III батаљон налази се на истим положајима и
стално води оштре борбе са непријатељем, који стално врши
нападе на положаје III батаљона уз помоћ тенкова; исти
непријатељ био је увек одбијен.
4) Један батаљон Ц.А. налази се између комуникација
Крагујевац—Крушевац,. Крагујевац—Краљево, и између
тих комуникација напада непријатеља у Крагујевцу. Са
овим батаљоном није било синоћ везе, али је упућена патрола и наша и руска да успостави везу са истим.
5) Чим добијемо извештаје од штабова батаљона известићемо Вас детаљно о ситуацији на нашем сектору.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Помоћник политкомесара,
капетан,
Обрадовић Милан

2
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Црвене армије

Заменик команданта,
капетан,
Чедо Ђукић

БР. 58
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ДЕВЕТЕ СРПСКЕ БРИГАДЕ ОД 19
ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБУ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ НОУ
ДИВИЗИЈЕ О БОРБИ СА НЕМЦИМА 29 СЕПТЕМБРА НА
ПОТОЈ ЧУКИ КОД ЖАГУБИЦЕ 1
ШТАБ
9 БРИГАДЕ
23 УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

Бр. 11
19 октобар 1944 год.
Прложај

ОПЕРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ
0 борби са Немцима 29 септембра 1944 год. на Потој
Чуки (кота 920), на месту званом Стража Влај.
1) У овој је борби учествовао само IV батаљон наше
бригаде коме је била придодата једна чета III батаљона.
Овај је батаљон добио задатак да поседне положај Стража
Влај са обе стране друма и спречи извлачење Немаца комуникацијом Бор—Жагубица. Ова је комуникациј а била
на неколико места прокопана.
2) Борба је вођена са немачком моторизованом колоном, која је била јачине 4—600 војника са око 110 камиона,
3—4 тенка и 3—4 борних кола. Уз ову колону биле су и
породице Немаца, таоци и преко 2.000 Јевреја и Мађара
радника који су дотерани на рад у Бор. Од ових Мађара
60 их је било наоружаних. Исто тако било је и око 60 ненаоружаних Мађара из трговачке морнарице.
3) Обострана ситуација: Намера непријатеља била је
да се комуникацијом Бор—Жагубица—Пожаревац извуче
у правцу Пожаревца, како би избегао обруч који му је припремала Црвена армија у садејству са нашим јединицама.
Наша је одлука била да спречимо њихово извлачење,
да их уништимо или поново вратимо у обруч који је стварала Црвена армија.
4) Борба је вођена 29 септембра 1944 год. од 11 сати пре
подне до 18 сати по подне.
5) Непријатељска се колона кретала уз заштиту тенкова које је истурила испред себе. Наиласком тенкова на
ПИГ1Ј °Ригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисто" ^ког института под рег. бр. 3/1, к. 1329.
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прокопани део друма застала је цела колона. Овога је дана
била густа магла тако да непријатељ уопште није приметис
наше борце на положају. Овако непримећени наши борци
отворили су јаку ватру из свих оружја а такође и тенковске пушке на непријатељску колону. Борци су долазили
тако близу до непријатељских камиона да су поубијали стражаре и бацали бомбе. Наједанпут се чуо велики јаук непријатеља. Затим се непријатељ средио и отварајући јаку
ватру из свих својих оружја хтео је да се пробије. Ово је
чинио три пута у току дана, али је сва три пута враћен.
Видећи да се не може пробити ка Жагубици, непријатељ
се под јаком заштитом своје ватре повукао назад за Бор
повлачећи са собом како оштећене камионе тако и мртве
и рањене војнике.
6) Потпуно је осујећена намера непријатеља да се извуче у правцу Жагубице. Према томе је задатак и извршен.
7) По исказу Мађара који су сутрадан испитивани сазнали смо да је непријатељ имао око 60 мртвих и рањених
војника. Исто тако и да је око 10 камиона оштећено. Заплењено је: око 60 пушака, два лака митраљеза, две шоше и
много другог материјала.
8) Наших губитака није било.
9) Акција је била добро припремљена а заповести су
биле реалне, што је и сама борба показала.
Управљање и руковођење борбом било је добро. Командни кадар, како виших [тако] и нижих јединица, снашао се и правилно руководио борбом. Оружје, како противтенковске пушке тако исто и остало аутоматско оружје,
добро је било распоређено, тако да је ефикасно тукло непријатељску колону.
10) Из ове борбе може се извући следећа поука: да се
енергичним нападом аутоматским оружјем и бомбама, а уз
стварање препрека, може одбити и непријатељска моторизована колона.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политички комесар,
Недељко Тошовић
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Командант — капетан,
Јован Кецман

БР. 58
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ДЕВЕТЕ СРПСКЕ БРИГАДЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 19 ОКТОБРА 1944
ГОД. ШТАБУ ДИВИЗИЈЕ О БОРБИ СА НЕМЦИМА 8 ОКТОБРА КОД С. ЛУКЕ НА КОМУНИКАЦИЈИ ЗАЈЕЧАР
—Д. МИЛАНОВАЦ1
ШТАБ
9 БРИГАДЕ
23 УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

Бр. 12
19 октобра 1944 год.
Положај

ОПЕРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ
о борби код Танде — Луке вођене на дан 8 октобра 1944 год.
1) Положај и задатак наше јединице:
Наша бригада је добила задатак да нападне и уништи
непријатеља који се налазио на просторији Луке—Танда—
подножје Дели Јована, с тим да се са просторије Јереничево (к. 581)—Далу ал Маре (кота 551) рокира лево и десно
и хвата везу са 14 и 7 бригадом и да исте потпомаже у ликвидацији непријатеља.
Јединице наше бригаде извршиле су напад на следећи
начин:
Први батаљон кренуо је правцем Мали Крш [к. 621]—
Стол (к. 1156), тј. западно од ове коте и спустио се на Свињак (к. 555). Испод саме ове коте налазио се непријатељ.
Трећи батаљон кренуо је правцем Стол—Луке и избио
на Грош, одакле је заломио десним крилом, пресекао непријатељску колону и напао непријатеља с леђа на друму
Луке—Танда.
Четврти бат;аљон кренуо је са коте 575 у правцу друма
Танда—Луке, али на Крчагу (кота 467) наилази на непријатељска обезбеђења.
Други је батаљон остао на Малом Кршу, место „Дубрава", за обезбеђење помоћних делова Штаба дивизије,
наше бригаде и теже покретних делова 14 бригаде.
ПИГ1Ј °Ригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисто" ^ког института под рег. бр. 3/1, к. 1329.
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Непријатељ је надирао од Танде правцем Врата и наишао на овај батаљон.
2) Сви батаљони наше бригаде учествовали су у борби.
Према наређењу Штаба дивизије наше су се јединице
требале повезати са 7 и 14 бригадом, али ни једне ни друге
бригаде није било на одређеним проеторијама где се веза
требала хватати, тако да уопште није било садејства са
овим бригадама.
3) Непријатељ је био у јачини од 3—4.000 војника са
6—800 товарних коња. Моторизованих јединица није имао.
Наоружан је био топовима, тешким и лаким пешадиским
оружјем. Назив јединица и имена команданата непознати су.
4) Намера непријатеља била је прво да се пробије
путем Танда—Луке—Д. Б. Река и даље. Због тога је овај
пут обезбедио јаким покретним побочницама. Нападом Црвене армије, 7 бригаде и наших јединица на ову комуникацију, непријатељ је увидео да се не може извући овим
правцем и зато је тежио да се поново врати ка северу у
циљу поновног спајања са својим јачим снагама на које је
Црвена армија нападала ових дана. Наша је одлука била
да се што енергичније нападне непријатељ на целом овом
простору, и да му се спречи пробијање и спајање и да се
уништи.
5) Прилажемо заповести које су издате на основу донете одлуке.
6) Борба је почела 8 октобра 1944 год. око 5 сати ујутру.
7) Ток борбе: Први, Трећи и Четврти батаљон вршили
су напад на непријатељска побочна обезбеђења која су се
протезала косама упоредо са друмом Танда—Луке. Четврти
батаљон са левог крила распореда бригаде спустио се лево
од Крчага (к. 467) до друма где је требао да ухвати везу
са осталим батаљонима; у моменту када је прва чета хтела
прећи преко друма, наишао је непријатељски војник, кога
су убили, а то је открило присуство наших јединица. У
том моменту непријатељ отвара јаку ватру на десни бок
овог батаљона. Батаљон бива приморан да се поврати уназад и поседа положај на коме се отворила жестока борба
прса у прса, дејствујући аутоматским оружјем и бомбама.
Борба је трајала од 5 сати ујутру па до 18 сати. Око 11
сати предузима са три чете напад, врши јуриш и задаје
непријатељу тешке губитке. Непријатељ се огорчено бранио и под заштитом сопствене ватре извлачио рањене и
мртве у правцу Танде. За то време, док су три чете водиле
борбу, IV чета овог батаљона, која је стајала у резерви и на
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обезбеђењу, повукла се са истог положаја и по наређењу
дивизије притекла у помоћ II батаљону.
Први батаљон у свом кретању на коси Свињак (к. 555)
цаилази на непријатеља који је већ био посео ову косу.
Он врши напад и у садејству са III батаљоном успева да
заломи десним крилом и потисне непријатеља са тих коса.
Под јаким притиском непријатељ прелази преко друма, а
батаљон избијајући на друм успева да спречи даље повлачење непријатеља ка Лукама. Непријатељ се налази и са
једне и са друге стране пута, док му се комора налазила
на самом путу и у потоку. После огорчене борбе од 15 часова непријатељ бива принуђен на повлачење.
Трећи је батаљон у јаком налету успео да потисне неггријатеља са косе зване Грош, пресекао непријатељску колону на друму Танда—-Луке и заламајући десним крилом
успео да дође непријатељу за леђа. Због тога непријатељ
бива приморан да отступа у правцу Танде.
8) Исход борбе — резултати борбе: постављени циљеви
постигнути су утолико што је непријатељ био пресечен и
један део његове колоне био одбачен ка Црвеној армији.
док је други део колоне натеран на повлачење у правцу
Танде. Тачан број непријатељских губитака непознат нам
је, јер је непријатељ извлачио своје рањене и мртве војнике и одвукао са собом. Може се само рећи да је имао приличан број губитака.
9) Наши ^убици:
У току борбе имали смо 16 погинулих и 36 рањених,
од кога броја отпада на руководиоце, и то: 4 погинула
(Славко Вјековић, обавештајни официр батаљона, Александар Грос, политички делегат, Петар Војводић и Миркс
Јовановић, водници), 6 рањених — и то: Радисав Марковић.
заменик команданта батаљона, Станоје Фурингић, командир
чете, Војин Ђокић и Лазар Дачић, десетари, Миодраг Милојевић, политички комесар чете, Јелица Ђорђевић, секретар Ској-а у батаљону.
Несталих није било. Од војничког материјала није изгубљено ништа.
10) Број утрошене муниције: 18.130 метака. Изгубљеног
и оштећеног оружја није било.
11) У овој борби нарочито су се истакли: Радисав Марковић, заменик команданта батаљона, који је одмах са десним крилом I батаљона успео да спречи непријатељу извлачење и нанесе му осетне губитке; Илија Дожић, политички комесар батаљона, Станоје Фурингић, командир
команданта
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чете, Петар Војводић, водник (погинуо), Станоје С. Николић, стрелац и Душан Милисављевић, десетар.
12) Потпуно слабих бораца као и бораца које би требало позвати на одговорност није било.
13) План напада био је припремљен врло добро. Задатком је било предвиђено садејство са 7 и 14 бригадом
али истих није било на одређеним положајима на левоад
и десном крилу наше бригаде. Напад није био извршен у
одређено време према заповести, пошто сви батаљони нису
стигли на одређене положаје. I батаљон требао је да изврши својим левим крилом јачи притисак на непријатеља
пошто би тим спречио отступање непријатеља у правцу
Горњана, а у том случају би и наш III батаљон стигао на
време да потпуно опколи непријатеља заламањем десним
крилом.
Командни кадар батаљона показао се добар, док онај
нижих јединица слабије. Разлог је томе велики број нових
бораца, са којима је било веома тешко руководити, с обзиром
да су извесни борци први пут учествовали у борби.
Дејствовање минобацача, противколског топа, тешких
и лаких митраљеза било је ефикасно.
Код нижих руководилаца показала се недовољна самоиницијатива, неодлучност и недовољна процена ситуације.
Прилог: списак погинулих и рањених,
заповест за напад.
С. Ф. — с . Н.

Политички комесар,
Недељко Тошовић
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Командант — капетан,
Јован Кецман

БР. 59
РАДИОГРАМСКО ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ПРВОГ ПРО-

ПЕТЕРСКОГ КОРПУСА ОД 19 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТА-

ВУ ТРИДЕСЕТ СЕДМЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ О ЗАВРШЕТКУ
БОРБЕ ЗА БЕОГРАД 1
39 дч. 48
Ослободили смо Београд до Теразија уз помоћ руске
моторизације и артиљерије. Борба се продужава и вероватно данас или сутра главни град наше домовине биће
слободан.
Пеко 2 —Плави 3

[19-Х-1944 год.]

БР. 60
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ЧЕТВРТЕ САНЏАЧКЕ БРИГАДЕ
ТРИДЕСЕТ СЕДМЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 19 ОКТОБРА
1944 ГОД. ШТАБУ ДИВИЗИЈЕ О БОРБАМА ПРОТИВ
ЧЕТНИКА 13, 14 И 15 ОКТОБРА НА ПОЛОЖАЈИМА
ВИРОВО—ГУЧА—ЈЕЛИЦА 1
ШТ АБ
IV САНЏ. Н.О.У. БРИГ.

Оп. бр. 120
19-Х-1944 год.
Положај

РЕЛАЦИЈА
IV Санџ. Н.О.У бригаде XXXVII Н.О.У. дивизије за вођене борбе са четницима и добровољцима на дан 13, 14 и
15-Х тек. год., а на положајима Вирово—Гуча—Јелица—
Милићево Село—Горобиље—Латвица—Богој евићи.
1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноисториског
института под рег. бр. 3/10, к. 1253.
2
Пеко Дапчевић, командант Првог пролетерског корпуса
3
Мијалко Тодоровић-Плави, политички комесар Првог пролетерског корпуса
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 18/6, к. 1253.
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I. — НЕПРИЈАТЕЉ

а) 13-Х. На положају Гуча—Вирово—Јелица јачина непријатеља 1.200 четника.
б) Наоружање непријатеља било је: један тешки б а ц а ч
4 лака бацача, два „шарца", 3 „бреде" и око 15 пушкомитраљеза.
,
в) Борбеност и морал били су доста добри, ,јер су сваку
чуку посебно бранили и чекали су наше борце на 50—60
метара.
г) Непријатељ је био нападнут и од 6—12 сати био је
у одбрани.
II. — НАШЕ ЈЕДИНИЦЕ

а) У борби су учествовала три наша батаљона у јачини
180 људи — бораца; наоружаних са једним тешким бацачем, два лака бацача, три тешка митраљеза и 30 пушкомитраљеза.
б) Борба је вођена на положајима Вирово—Гуча—Јелица. Вид борбе био је напад а вријеме је било повољно,
в) Ток борбе: Два батаљона извршила су покрет из
Пожеге у 18 часова 12-Х са намером да нападну непријатеља на поменутим положајима а 4 батаљон кренуо је из
Ариља у 4 сата истог дана. Сва три батаљона у свом наступању једновремено напали су непријатеља око 6 часова,
потисли га из села Вирова преко Гуче до Јелице планине.
Гоњење је завршено у 12 часова истог дана. Борба је вођена на свим положајима до Јелице.
г) У овој борби ми смо имали два мртва и 5 рањених,
од којих је један командир чете Добрило Драгаш. Сви су
другови били лакше рањени.
д) Непријатељ је имао 21 мртвог, 30 рањених и 10
заробљених.
ђ) Морал наших јединица био је на достојној висини.
е) Борба је текла по свим војничким правилима и по
предвиђеном плану. Држање јединица и појединаца било
је врло добро.
ж) Плијена је било само 15 пушака и нешто мало муниције од погинулих четника.
з) Утрошено је 1500 метака.
Закључак:
Борба је текла по предвиђеном плану. Држање руководилаца је било примјерно а борбеност јединица врло
добра. Није било неких пропуста.
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14-Х. Два батаљона вратила су се на положаје око
Ариља а један батаљон пошао је у Овчар и Каблар ради
рушења комуникације. Успут је сазнао да је непријатељ
искористио наше отсуство и упао у Пожегу. Овај батаљон
се упутио у правцу Пожеге и у Милићевом Селу и Горобиљу упао у четнички логор, који је био врло јак. Овога
пута 2 батаљон је убио око 40 четника, међу којима и
једног официра. 10 заробљених. Рањених је било око 30.
Заплијењено је 5000 метака а запаљена троја кола муниције, која нису могла бити евакуисана, двије машинке енглеске, један „парабелум", око 200 бомби, корпусна архива
и 5 коња, од којих два јахаћа.
Наши губици су били један мртав и три лакшерањена.
Морал непријатеља био је слаб, јер је ухваћен на спавању, а морал наших бораца као и руководилаца био је на
завидној висини.
15-Х.
Непријатељ: јачина непријатеља била је до 800 људи,
који су ступили у борбу, а иза положаја њихова јачина
је догнала и до 1500 људи. Према добивеним подацима, у
овој борби учествовали су четници који су се повратили
са Дрине, а то је Марковића корпус, Пожешка бригада,
делови Рачића корпуса, Вук Калајит, Ајдачић и Калчо;
како смо доцније сазнали, са њима се и Јеловац налази.
Наоружање непријатеља: један тешки бацач, више лаких бацача, два шарца, двије тешке „бреде", око 10 пушкомитраљеза.
Морал непријатеља био је средњи, а активност такође.
Непријатељ је овога пута био нападач са положаја
Латвица—Бого ј евићи—Поглед.
НАШЕ ЈЕДИНИЦЕ

Наш један батаљон био је у Вранама као заштитница
болнице и интендантуре, док су остали батаљони вршили
напад на непријатеља око Пожеге. Јачина нашег батаљона
била је до 50 бораца, наоружаних једним лаким бацачем,
једним тешким митраљезом и 9 пушкомитраљеза.
Напад од стране четника отпочео је тачно у 12 часова
са поменутих положаја, гдје се наш 3 батаљон одмах супроставио и, захваљујући енергичном разбијању лијевог
крила непријатељског, забацио преко Вигошта непријатеЉ
У за леђа, који је својим лијевим крилом хтио уграбити
нашу интендантуру и болНицу, те се на тај начин свалио
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до самог Ариља у јачини до 200 људи, који су изненађени
нашим заобиласком и збуњени, најчешће бацали оружје и
дизали руке. У овој неравној борби, захваљујући одлучности и брзини наших бораца и руководилаца а и изведеном маневру, успјели смо да се најсрећније извучемо из
врло озбиљне ситуације, нанијевши непријатељу губитке
од 80 мртвих. Рањених није било много, јер је борба вођена
прса у прса. У овој борби такође било је карактеристичних
и дирљивих сцена, као напр. хватање појединих другарица
од стране четничких банди а у исто вријеме убијање истих
бандита од стране наших другова.
Особље болнице и интендантуре ступило је одлучно у
борбу када су банде налетјеле на њих.
Цивили, избјеглице из Ариља, нашли су се у истој
гужви, тако да су неки дечаци камењем гађали четничке
банде које су безглаво бјежале.
Наши губици су један мртав и 6 рањених.
Морал наших бораца, заузимљивост као и сналажљивост су за сваку похвалу.
Заплијењено је од убијених четника око 50 пушака,
нешто муниције, једна машинка енглеска. Борба је завршена у 17 часова.
Ноћу 15/16-Х 4 батаљон у Доњој Крушчици напао је
четнике који су били залогоровали. Напад је био изненадан.
Убијено је 10 четника а заробљена три, заплијењено 13
коња и нешто четничке архиве, један бацач и „шарац". Ми
нисмо имали губитака.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Командант — мајор,
Чедомир Ј. Друловић

Политкомесар — мајор,
Веселин Булатовић
(М. П.)
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БР. 61
ИЗВОД ИЗ ОПЕРАЦИСКОГ ДНЕВНИКА ПРВОГ ПРОЛЕТЕРСКОГ КОРПУСА ОД 16 ДО 20 ОКТОБРА
1944 ГОДИНЕ1
16-Х-1944 год.2
Све јединице у току дана наставиле су најупорније
борбе за потпуно ослобођење града. Непријатељ даје и даље
очајнички отпор. Наше дивизије напредују освајајући кућу
по кућу.
1) — Јединице XII корпуса и даље врше напад на Чукарицу. Једна дивизија 3 је упућена на сектор Авале са задатком активног дејства на непр. групу која се пробија од
Смедерева.
28 дивизија ушла у састав I пролет. корпуса. Ова дивизија сменила делове V козарске бригаде и делове VI пролет. дивизије. Извршене припреме за дефинитиван напад
на Чукарицу и продужено чишћење Штросмајерове и Сарајевске ул. Непр. је врло упоран и даје огорчен отпор.
Непр. губици: 58 мртвих, 11 заробљених. Плен: 3 т. бацача, вагон мина за бацаче, 4 „шарца", 8 шмајсера. Уништено: 1 тенк.
Наши губици: 16 адртвих и 22 рањена.
2) — 6 дивизија такође наставила дејство одређеним
правцем. Вођена борба на Чукарици и нарочито упорне
борбе око министарстава која су добро утврђена. Убијено:
295 непр. војника. Рањено: 405 а заробљено: 409. Наши
губици: 34 мртва и 113 рањених и 46 несталих.
Делови дивизије (II бриг. и XXII) хитно пребачени на
Вождовац да појачају тај правац.
3) — Јединице I дивизије настављају прогоњење непр.
чистећи кућу по кућу. Делови избијају Улицом кр. Милана
до „Бате" и Александровом ул. до угла Ул. Фердинанда.
Пошто су јединице 5 дивизије ангажоване на другој страни,
убачена је на лево-крило II пролет. бригада и она избија
преко Таковске ул. — Уроша Предића — Кнеза Павла
десним крилом на Дунав.
Убијено: 1324 непр. вој., заробљено: 120 и рањено: 95.
1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноисториско1
института под рег. бр. 1/1, к. 373.
2
Претходни део Операциског дневника види у 13 књ., док.
бр. 183.
3
Једанаеста НОУ дивизија. Види док. бр. 12.

9 „Зборник" том I књгага 14
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Плен: 4.500 пушака, 39 митраљеза, 8 стројница, 2 тешка
бацача, 50.000 метака, 2 радио-станице, 3 тенка, 1 блинд.
кола, 17 топова, 18 мотовозила.
Наши губици: 40 мртвих, 80 рањених и 5 несталих.
4) — У току овога дана 5 дивизија је оријентисала
главнину својих снага према групи која надире од Смедерева. Вођене борбе на просторији: В. Врачар—Лауданов
Шанац—Пударци. После краће борбе Немци су одбијени и
ове наше јединице су се спојиле са Црвеном армијом на
сектору Авале и поставиле се на просторији: Осоје—Конопљиште—Шупљи Камен.
Непр. губици: 202 мртва и 27 заробљених. Плен: 14 п.
митраљеза, 70 пушака, доста муниције и др. материјала.
Наши губици: 4 мртва, 25 рањених и 2 нестала.
5) — 21 дивизија са истим задатком као и претходног
дана. II пролет. бригада водила борбу на улазу у град штитећи руску артилерију. Вођена борба такође код В. Мокрог
Луга где је напр. успео да потисне наше јединице на линији: Липовица—Кусак—Калуђерица, али у отсудном и
енергичном повратном нападу непријатељ је разбијен и
протеран до Болечких Механа.
Непр. губици: 155 мртвих, 120 рањених и 113 заробљених. Плен: 111 пушака, 22 „шарца", 19 стројница, 23
револвера, 70 бомби, 8 кола арт. муниције.
Наши губици: 4 мртва и 21 рањен.
6) — 17 дивизија са Црвеном армијом наставља напад
на Крагујевац. Заузети непр. положаји на Сушичком
Пољу. Изведен успешан напад на Кнић. Одбијени непр. пок у ш а ј и да се пробије према Краљеву.
Непр. нанети осетни губици.
7) — Непр. авијација неактивна.
8) — Штаб корпуса у Београду.
17-Х-1944 год.
У току дана наставља се нападом на непр. гарнизон у
граду и уништавање непр. групе која покушава да се пробије од Смедерева ка Београду.
1) — Јединице XII корпуса врше напад на Чукарицу,
а делови XII корпуса на сектору Авале. 28 дивизија нападала на Чукарицу и заузела неколико зграда. Делови ове
дивизије допрли до Ж е л . станице и до Министарства саобраћаја. Убијено: 75, заробљено: 40 непр. војника. Плен:
5 шараца, 60 пушака, 5 шмајсера. Наши губици: 23 [погинула] и 35 рањених.
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2) — Јединице 6 дивизије водиле борбу на Чукарици
и заузеле још неколико зграда. Такође вођене борбе у
Улици Милоша Великог око министарстава. У току двоц н е в н и х борби непр. нанети губици: 356 мртвих, 205 рањених, 75 заробљених. Плен: 2 „шарца", 5 п. митр., 320
пушака, 2 топа и друге ратне спреме. Наши губици: 42
мртва, 112 рањених и 26 несталих.
3) — 1 дивизија у заједници са Црвеном армијом наставила чишћење непр. упоришта у граду и заузела Краљев двор, Косовску, Дечанску ул., Кнеза Павла, Кн. ЈБубице, Капетан Мишину [ул.] и Електричну централу. XIII
пролет. бригада упућена на Пашино Брдо да појача јединице V дивизије према непр. групи од Смедерева.
У току дана непр. нанети следећи губици: 823 мртва,
215 рањених и 100 заробљених.
Плен: 1600 пушака, 49 аутоматских оруђа, 30 пиштоља,
6 стројница, 10 топова, 3 луксуз. аутомобила, 30.000 метака.
Уништено: 1 тенк, 1 топ и 2 камиона.
Наши губици: 28 [мртвих] и 65 рањених.
4) — У току овога дана главнина 5 дивизије водила је
борбу са непр. на линији: с. Вишњица—В. Врачар — М.
Мокри Луг.
I бригада ове дивизије у саставу XXI див. водила целу
ноћ 17/18 борбу са непр. и морала се повући на линију: с.
Зуце—међународни друм.
Убијено је 150 Немаца. Плен: 11 митраљеза, 80 пушака,
3 стројнице и 4 пиштоља.
Наши губици: 6 мртвих и 20 рањених.
5) — 21 дивизија водила тешке одбранбене борбе са
много надмоћнијим непр. и морала се повући на линију: М.
Мокри Луг—Кумодраж. Штаб корпуса је најхитније појачао овај сектор са 6 нових бригада и издао је наређење
Штабу XXI дивизије да са свим јединицама изврши напад
и да уништи непр. групу на просторији: Калуђерица—
Болеч—Гроцка.
Напад је отпочео у 3 часа по подне.
' Непр. губици: 403 мртва, око 500 рањених.
Наши губици: 8 мртвих, 27 рањених и 8 контузованих.
6) — 17 дивизија у заједници са Црвеном армијом овладала северном ивицом аеродрома и цестом изнад Петровца.
Одбијени су покушаји непр. да се пробије према Краљеву.
Непр. нанети велики губици. Уништено: 2 тенка и неколико камиона.
7) — Непр. авијација неактивна.
8) — Штаб корпуса у Београду.
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18-Х-1944 год.
У току дана све јединице наставиле са нападом за уништење непр. гарнизона у Београду и непр. групе која од
Смедерева покушава да се пробије према Обреновцу.
1) — Јединице XII корпуса се налазе на просторији:
Сремчица—Рипањ—В. Моштаница—Јасенак, где су вршиле
напад на непр. групу која покушава да се пробије преко
друма Београд—Младеновац. У току тродневних бојева
убијено је: око 3000 непр. војника, а заробљено: око 2000.
Плен: топова, више тешких бацача, око 200 митраљеза.
2) — 28 дивизија у току дана сломила неколико непр.
покушаја да се са Чукарице пробије према Топчидеру. Вођене су жестоке борбе и непр. је приморан да пређе у одбрану. Заузето је неколико утврђених кућа. Непр. губици:
32 мртва и 10 заробљених. Плен 3 „шарца", 2 шмајсера, 10
пушака и већа количина муниције. Наши губици: 12 мртвих
и 31 рањен друг. Уништен 1 тенк.
3) — 6 дивизија наставила упорно гоњење непр. код
Ст. двора, Министарства пошта, војске, просвете, хотела
„Москве" и „Албаније". II бригада наставила напад кодБолеча и гони непр. ка Врчину. Убијено: 619 Немаца, заробљено: 302. Плен: 40 аутомат. оруђа, 273 пушке, 60 мотовозила.
4) — 1 дивизија у садејству са Црвеном армијом заузела Вишњићеву ул., прешла преко Ул. кр. Петра и избила
у Ул. цара Уроша. Према Теразијама ликвидирано неколико
зграда.
Непр. губици: 597 мртвих, 738 рањених и 405 заробљених. Плен: 598 пушака, 45 аутом. оруђа, 11 стројница,
25 пиштоља, 45.000 метака, 7 мотовозила, 2 топа, 100 пари
одела, 80 пари ципела 100 мина за бацач, 500 бомби, 1000
топовских граната.
Наши губитци: 3 мртва и 17 рањених.
5) — 5 дивизија на истој просторији. У току дана вођене борбе на просторији: М. Мокри Луг—Вишњица—
Болеч—Шупљи Кам. у садејству са јединицама Црвене
армије.
Убијено: 559 Немаца; заробљено: 409. Заплењено: 29
аутомат. оруђа, 264 пушке, 21 стројница, 35 пиштоља и др.
војничке спреме.
Наши губици: 26 мртвих и 35 рањених.
6) — 21 дивизија са свим јединицама које су њој додељене разбила је непр. у првом налету тако да је непр. напустио сву моторизацију и све тешко наоружање. Непр. по134

кушава да се сада пробије цравцем: Врчин—Рипањ—Зуце
Авала,

али је тамо

наишао

на јединице

XII

корпуса.

На-

стављено је уништавање разбијене непр. групе код Врчина.
У б и ј е н о : 1445 н е п р . в о ј . , 1152 з а р о б љ е н а . Плен: 1500—
2000 мотовозила,

200 т о п о в а и 80 т е н к о в а и б о р н а к о л а .

Наши губици: 25 мртвих, 81 рањен и 160 несталих.
7) — Јединице 17 дивизије наставиле крваве борбе у
самом Крагујевцу. Одбијени непр. покушаји шродора из
Краг. и од Краљева. Непр. трпи велике губитке.
Уништено

неколико

камиона.

8) — Непр. авијација неактивна.
9) — Штаб корпуса у Београду.
19-Х-1944 год.
У току дана све јединице су наставиле напад на непр.
гарнизон у Београду и гоњење разбијене непр. групе на
сектору Врчина.
1) — Јединице XII корпуса настављају гоњење и уништавање непр. групе на сектору: Раља—Рипањ.
2) — 28 дивизија је предузела општи напад на Чукарицу, ради овладавања црквом, тунелом и школом. Напад
није успео због слабог садејства са артилеријом. У садејству
са Црвеном армијом после огорчених борби заузето Министарство саобраћаја и очишћена Штросмајерова ул.
до
Жел. станице.
Убијено: 82 непр. војника, 23 заробљена. Плен: 3 „шарца", 15 пушака, 5 шмајсера. Уништен: 1 тенк и 1 топ.
Наши губици: 15 мртвих и 45 рањених.
3) — 6 дивизија водила борбу око истих зграда као и
претходног дана. Делови див. су улазили у х. „Москву".
II бригада води борбу и гони непр. код Врчина. Убијено: 659 Немаца, заробљено: 217. Плен: 120 пушака, 10
„шараца" и остале спреме.
4) — 1 дивизија заједно са Црвеном армијом успева да
заузме неколико зграда на Теразијама и избија на Ул.
браће Југовића и Ул. Риге од Фере.
Убијено је: 518, заробљено: 237 и рањено: око 700. Плен:
450 пушака, 55 аутом. оруђа, 10 бацача, 8 стројница, 25 пиштоља, 50.000 пушчаних метака, 9 мотовозила, 3 топа, 150
пари одела, 120 пари ципела, 700 бомби, 1500 топовских
граната.
Наши губици: 2 мртва, 15 рањених и 4 нестала.
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5) — Делови 5 дивизије наставили уништавање и хтрогоњење непр. групе на сектору: Шупљи Кам.—Бошњаци—
Врчин са Црвеном армијом.
На сектору ове дивизије у граду завладао мир. Убијено: 700 Немаца, заробљено: 500. Плен: 30 митраљеза, 400
•пушака, 35 пиштоља, 30 стројница, 3 брдска топа, 4 т.бацача, 25 камиона, 210 коња, 2 радио-станице и др. спреме.
Наши губици: 13 мртвих и 25 рањених.
6) —-21 дивизија наставила такође прогоњење и уништење непр. разбијене групе. Убијено: 1350, заробљено:
1400.
Наши губици: 33 мртва, 106 рањених, 8 контузованих
и 160 несталих.
7) — 17 дивизија са Црвеном армијом све више стеже
обруч око Крагујевца. Одбијени су, после крваве борбе,
непр. противнапади из Краг. и Краљева.
Уништено: 1 тенк и неколико камиона.
8) — Непр. авијација неактивна.
9) — Штаб корпуса у Београду.
20-Х-1944 год.
Све јединице у току дана наставиле са последњим нападима за коначно ослобођење нашег главног града Београда. Такође је настављено уништавање мањих делова
разбијене непр. групе на просторији: Болеч—Врчин.
У 11 часова Београд је ослобођен. Наше јуначке јединице у садејству са Црвеном армијом осветиле многобројне
жртве уништивши огромни број непр. војника.
1) — Јединице XII корпуса на истој просторијц наставиле са уништавањем и гоњењем разбијене непр. групе код
Раље и Рипња.
3) — Јединице 6 дивизије очистиле су испред себе у
Београду сва непр. упоришта и две бригаде пребациле су
се преко Савског моста у Срем под врло јаком артилериском ватром. Убијено: 212 непр. војника. Плен: 13 аутомат.
оруђа, 310 пушака и већа количина бацачке и пушчане муниције. Заробљено: 73 Немца. Наши губици: 30 мртвих и
96 рањених.
4) — 1 дивизија у садејству са јединицама Црвене армије извршила је снажан напад на непр. и натерала га да
се пребацује преко Саве. У 11 часова Београд је ослобођен.
XIII пролет. бригада се пребацила преко Савског моста и
заједно са VI дивизијом одбацила непр. према Земуну.
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Непр. губитди: 273 мртва, 518 заробљених, 293 рањена.
Заплењено: 850 пушака, 59 аутомат. оруђа, 14 бацача, 21
стројница, 233 пиштоља, 76.000 пушчане муниције, 28 мотовозила, 5 топова, 250. п. одела, 100 пари ципела, 7 магацина са храном, 4 магацина са оделом, 800 бомби, 400 мина
за бацач, 2500 топовских граната.
Наши губици: 6 мртвих, 43 рањена и 47 несталих.
2) — 28 дивизија у току дана добила наређ. од Штаба
корпуса да се пребаци на просторију Умка—Обреновац. На
положају је заменила 6 пролетерска дивизија. Убијено и
заробљено: 333 непр. војника. Наши губици: 10 мртвих и
42 рањена.
5) — Делови 5 дивизије наставили гоњење и уништавање непр. групе на просторији: с. Бошњаци—с. Врчин, где
су потпуно ликвидирани сви остаци нелријатеља. Убијено
250 Немаца, заробљено: 320. Заплењено: 9 п. митраљеза, 335
пушака, 6 стројница, 40 пиштоља, 1 л. бацач, 95 коња и др.
ратне спреме.
6) — 21 дивизија, пошто је успешно завршила задатак
разбијања и уништења непр. групе на сектору: Болеч—
Зуце—Врчин, извршила је покрет на просторију: Душановац (Београд)—М. Мокри Луг—Б. Поток.
7) — Јединице 17 дивизије заједно са Црвеном армијом,
после јаке артилериске припреме, помоћу тенкова продрле
су у унутрашњост града, где су вођене огорчене борбе у
току целог дана. Мањи део неггр1. снага успева да се пробије према Краљеву. С овом групом води борбу VI бригада
и делови Црвене армије.
8) — Непријатељска авијација бомбардовала мост на
Сави, али га није порушила.
9) — Штаб корпуса у Београду. 4
(М. П.)

4

Наставак овог Дневника види у 10 књ. (Војводина), док. бр. 98.
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БР. 62
РАДИОГРАМСКИ ИЗВЕШТАЈИ ШТАБА ДВАНАЕСТОГ
КОРПУСА НОВЈ ОД 20 ОКТОБРА 1944 ГОД. ГЛАВНОМ
ШТАБУ ВОЈВОДИНЕ1
20.Х.1944, час: 1715, гр. 43
У борбама за Београд продрли смо до жел. станице,
моста и министарстава, којима смо овладали после тешких
и упорних окршаја. Непр. је имао преко хиљаду мртвих.
20.Х.1944, час: 0900, гр. 82
Наш корпус повучен из Београда да би се супротставио
непријат. групацији која је надирала на град. У дводневним
борбама на сектору Авала—Рипањ—Липовица убили смо
око две хиљаде и заробили преко хиљаду Немаца. Заплењено много топова, митраљеза и др. Непријат. је потпуно
уништен. Сада уништавамо мање групе које се крију по
јаругама.
20.X.1944, час: 0900, гр. 38
Сада одлазимо на еектор Обреновац—Скела, са задатком
да се пребацимо у Срем, пресечемо комуникације и садејствујемо операцијама на Земун и Београд. Л.2

1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноисториског
института под рег. бр. 7/10, к. 589-Б.
2
Данило Лекић, командант Дванаестог корпуса НОВЈ
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БР. 80
ЗАПОВЕСТ ШТАБА ДВАНАЕСТОГ КОРПУСА НОВЈ ОД
20 ОКТОБРА 1944 ГОД. ШТАБОВИМА ДИВИЗИЈА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ НА ПРОСТОРИЈУ ОБРЕНОВАЦ—
СКЕЛА—СТУБЛИНЕ1
ШТАБ
XII КОРПУСА НОВЈ

О. бр. 55
20 окт. 1944 год.
у 16.15 ч.

ШТАБУ XI НОУ ДИВИЗИЈЕ
ЗАПОВЕСТ

(Секција Обреновац раз. 1 : 100.000)
С и т у а ц и ј а : Непријатељски гарнизон у Београду је
углавном ликвидиран, сем неколико утврђених група,
чијем се ликвидирању приступа.
Непријатељ који је покушавао да продре до Београда
потпуно је уништен, осим неколико мањих група,
које су се разбежале са циљем пробијања ка западу,
избијања на Саву и пребацивања у Срем.
У Срему непријатељ држи жел. пругу и интернационални друм Београд—Стара Пазова—Инђија—Рума—
Митровица и пругу и интернационални друм Инђија
—Петроварадин. Осим тога постоје извесне непријатељске снаге дуж пута Земун—Сурчин—Бечмен—
Петровчић—Деч—Прхове—Краљевци—Рума. По непровереним обавештењима, непријатеља има у Јакову,
Бољевцима и Прогару.
X војвођанска бригада налази се на просторији: Купиново—Ашања—Обреж—Огар—Товарник.
Н а ш з а д а т а к : Поставити с е н а просторију: Умка—
Јасенак—Стублине—Грабовац—Скела—Обреновац у
циљу преласка преко р. Саве и пресецања комуникација које воде из Земуна за Митровицу и Петроварадин. Осим тога, за време боравка на полазним положајима око Обреновца, чишћење и ликвидирање
разбијеног непријатеља на просторији: Вранић—Јасе1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 40/3, к. 782-А.
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нак—Дубрава. У извршењу наших задатака потпомагаће нас Црвена армија.
У циљу извршења постављеног задатка,
НАРЕЂУЈЕМО:

1. — XI дивизија поставиће се на просторију: Јасенак
—Мислођин—Дражевац, где ће се закантоновати. Задатак
је ове дивизије, до добијања наређења за прелаз преко
р. Саве уништавање непријатељских група источно од р.
Колубаре. 2
2. — XVI дивизија поставиће се на просторију: Скела
—Бргулице—Грабовац. Задатак ове дивизије јесте извићање преко р. Саве, вршење припреме за прелаз и помагање
понтонирској јединици Црвене армије за постављање моста
преко р. Саве. 3
На Скели налази се моторна скела капацитета од око
250 људи, које може превести одједном. Осим тога на Скели
се налази још неколико већих чамаца. У циљу извиђања
ова ће дивизија одмах упутити један батаљон ојачан са
аутоматским наоружањем и противтенковским пушкама, са
задатком успостављања везе са X бригадом и извиђања непријатеља. Овај батаљон мора тачно да установи где се
налази непријатељ, које јачине, каквога је морала и са
каквим се задацима налази на тој цросторији. Осим тога
батаљон који се пребаци организоваће евакуацију 90 рањеника који се налазе у Купинову и у сагласности са референтом санитета овога корпуса пребацити их за корпусну
болницу у Обреновац.
3. — XXVIII дивизија поставиће се д у ж пруге и пута
од Белог Поља (2 км југозападно од Обреновца) до Стублина. Задатак ове дивизије јесте уништење непријатељских група које су се пребациле западно од р. Колубаре.
До даљег наређења ова ће дивизија остати на одређеној
просторији, као стратегијска резерва овога корпуса 4 .
4. — XXXVI дивизија поставиће се на просторију:
Умка—Барич—Забреж. Задатак ове дивизије јесте припремање за извршење прелаза преко р. Саве.
5. — Штаб корпуса налазиће се у Обреновцу.
6. — Све ће јединице одмах упутити све своје рањенике у Обреновац, где ће се формирати корпусна болница.
2
3
4
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Види док. бр. 67.
Види док. бр. 76 и 77.
Види кш. 8, док. бр. 198.

7. — Сви штабови дивизија имају се најхитније повезати телефоном са овим штабом. Користити постојећу међуградску телефонску линију, коју допунити са телефонским
каблом.
8. — Запосести одмах све мостове на желез. прузи и
цестама на секторима сваке дивизије. Патролама стално
контролисати пругу и друмове, пошто непријатељ у повлачењу покушава минирати пругу и цесте, да би успорио
гоњење од стране наших снага.5
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

•

За Штаб корпуса
в. д. начелника
п. пуковник
Арт. Хрибар
(М. П.)

БР. 64
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ОСМЕ ЦРНОГОРСКЕ БРИГАДЕ
ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ ОД 20 ОКТОБРА 1944
ГОД. ШТАБОВИМА БАТАЉОНА ЗА РАЗМЕШТАЈ У
БЕОГРАДУ И ВРШЕЊЕ ГАРНИЗОНЕ СЛУЖБЕ1
ШТАБ
VIII ЦРН. УДАР. БРИГАДЕ

Бр. СЛ.
20-Х-1944 год.

ШТАБУ
БАТАЉОНА, БОЛНИЦИ
И ИНТЕНДАНТУРИ ОВЕ БРИГАДЕ
Положај
Према наређењу Команданта града Београда наша бригада добила је задатак да запосједне XII, XIV и XVI кварт
и да у истим успостави и обезбједи ред као и чување свих
магацина и јавних зграда. Према томе све наше јединице
5

Види књ. 8, док. бр. 203.
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 41/3, к. 782-А.
1
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одмах по пријему овог наређења извршиће покрет на нову
просторију и смјестити се како то буде даље назначено.
1. батаљон са садање просторије извршиће покрет и
смјестити се на просторији XIV кварта (Чукарица). Штаб
батаљона смјестиће се у згради Управе кварта. Комацдант
и комесар биће управници кварта, примати странке и др,,
док ће замјеник команданта и помоћник комесара вршити
мобилизацију. Штаб батаљона настојаће да се што прије
уклоне сви лешеви са сектора свога кварта и извршиће се
мобилизација грађана за чишћење рушевина и довођење у
исправност улица. Све магацине, фабрике и јавне зграде
узети у своје руке, поставити страже и не дозволити ником
да по истим залази, па ни својим војницима.
4. батаљон смјестиће се на просторији XVI кварта
(Жарково). Задатак овог батаљона исти као и 1. батаљона.
2. батаљон смјестиће се на просторији XII кварта,
улице: Румунска, Толстојева, Булевар војводе Путника,
Деспотовачка, Чича Данилова. Задатак овог батаљона биће:
бригадна резерва.
3. батаљон на просторији XII кварта јужно од 2. батаљона, касарне на Дедињу, Топчидер, а краљев дворац и
зграде око њега не посједати већ их оставити за друге јединице. Штаб овог батаљона биће старјешина кварта и радиће
како је то наведено 1. батаљону. Све касарне, магацине и
јавне зграде (музеје и дворац) овај батаљон ставиће под
своју команду и обезбиједити са потребном стражом и не
дозволити никоме да по истима прави ма какав неред или
узима ствари.
Бригадна интендантура и амбуланта сјутра 21 ов.мј.
извршиће покрет са садање просторије и смјестити се на
просторији XIV кварта, и то санитет у Улици Милана Цигановића, Осоговској улици, бригадна интендантура на просторији истог кварта, Фирмилијанова улица, Степе Тодоровића улица и даље до војног њемачког гробља.
Штабови батаљона прикупиће све дјелове свога батаљона и батаљонске интендантуре на одређене просторије и
водити рачуна о свим својим дјеловима као и распореду
и раду.
Штаб бригаде налазиће се код 2. батаљона, Улица војводе Путника, гдје слати извјештај и везу.
УкОлико није још ликвидирана Чукарица, 1. батаљон
посјешће за сада онај дио кварта који је слободан, а по
ликвидацији истога посјести читави кварт. За ликвидацију
142

тога непријатељског упоришта ангажоване су наше снаге,
те према томе наша бригада неће учествовати.
3. батаљон одмах ће извршити покрет у одређени кварт
и смјенити батаљон XIII бригаде који треба да иде у састав
своје бригаде. Од њега примити дужност, као и магацине
и зграде које је чувао.
Сви ће штабови батаљона одредити по једног официра
који ће се старати за станове. То могу бити об. официри
или др., који ће поћи пред батаљоном и обезбиједити станове
за своју јединицу.
Санитетски референт у бригади и санитетски референти
у батаљонима учиниће све да санитетска служба у јединицама и на м;јесту гдје су смјештени наши батаљони буде на
висини.
Обзиром да су наши штабови истовремено управе квартова, скреће се пажња на коректно држање и одношење
према народу и странкама. Детаљнија упутства о свему
овом добићемо од Команде Београда.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политички комесар — мајор,
Јокаш Брајовић

Командант — мајор,
С. Машковић
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БР. 80
ОПЕРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ЧЕТВРТЕ КРАЈИШКЕ БРИГАДЕ ПЕТЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 20 ОКТОБРА
1944 ГОД. ШТАБУ ДИВИЗИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ОД 12 ДО 19
ОКТОБРА1
ШТ АБ
IV КРАЈИШКЕ НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКЕ
УДАРНЕ БРИГАДЕ

Б[р. 175—44
Дне 20-Х-1944 год.

ШТАБУ У-е НОУ ДИВИЗИЈЕ
Положај
Извештај о акцијама
од 12 до 19 ов. м.
12-Х-44 г. Наша три батаљона у садејству јединица
Црвене армије напали су град Младеновац и десно комуникацију од Младеновца до Влашке. У тој борби убијено
је 40 Немаца и 27 недићеваца. Заробљено 7 недићеваца.
Заплењено је: 4 „шарца", 10 разних митраљеза, 4 тешка
бацача, 6 лаких бацача, 100 пушака, 5 парабела, 10 стројница, 1 топ 37 м/м, 1 противавионски митраљез 20 мм, и
друге спреме.
Уништено је: 2 тенка и 7 камиона.
Наши губици: За време ове акције 9 мртвих и 16 рањених. Рањени су већином од руске артилерије.
13-Х-44 г. Са бригадом смо извршили покрет од Младеновца до с. Влашке. За време покрета нисмо имали
никакве борбе са непријатељем.
14-Х-44 г. Са бригадом смо извршили покрет убрзаним
маршем на сектор Мали Мокри Луг где смо у 23 часа напали
на сектор Звездара—В. Врачар. Непријатељ се је утврдио
на истим положајима и давао жилав отпор, тако да наше
јединице нису могле пробити непријатељску линију и ући
у град. После дужег времена, [пошто су] руски тенкови
који су продрли уз Александрову улицу дошли у непосредну близину Малог Мокрог Луга, поново смо предузели
напад са два батаљона и спојили се са јединицама Црвене
армије.
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 40/3, к. 782-А.
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У овој борби убијено је 200 Немаца.
Заробљено 37 недићеваца.
Заплењено: 29 „шараца", 10 разних пушкомитраљеза,
20 стројница, 200 пушака, 20 парабелума, 30 разних пиштоља, 300 чакшира, 100 шињела, 200 блуза, 200 пари
ципела, 1 бреда, 3 тешка бацача, 2 камиона, 3 мотоцикла,
3 аутомобила, 16 двогледа и 25 кола.
Уништено је: 6 камиона и 2 мотоцикла.
Наши губици у овој акцији: 10 мртвих, 5 несталих
и 12 рањених.
15-Х-44 г. У прочишћавању и заузимању града од Правног факултета—Централе и Дунава, са једним батаљоном
запосели смо овај положај, док смо са друга два батаљона
наставили чишћење града према Звездари и В. Врачару.
Један батаљон био је на сектору Мали Мокри Луг и осигуравао правац од Смедерева.
За време ове борбе убијено је 500 Немаца.
Заробљено 70 недићеваца.
Заплењено је: 20 „шараца", 10 разних п. митраљеза,
30 стројница, 300 пушака, 10 парабелума, 20 разних пиштоља, 300 чакшира, 130 шињела, 200 блуза, 100 пари
ципела, 10 двогледа, 30 кола, 3 камиона, 3 гумена чамца
која су уништена на Дунаву.
Наши губици у овој акцији: 3 мртва, 8 несталих и 20
рањених.
16-Х-44 г. Са два батаљона стигли смо на сектор В.
Врачар—Звездара—Мали Мокри Луг. Доласком на тај
сектор држали смо положај са деловима Црвене армије
и водили борбу са немачким дивизијама које су наступале
ка Београду, док се један батаљон налазио у граду и давао
обезбеђења на Панчевачком мосту и магацинима. Једна чета
истог батаљона држала је Централу и водила борбу са
непријатељем према Калемегдану. У тој борби убијено је
100 Немаца.
Заробљено 27 недићеваца и љотићеваца.
Заплењено је: 7 „шараца", 14 стројница, 100 пушака,
8 парабела, 9 разних пиштоља, 1 базука која је уништена,
61 чакшире, 90 блуза, 30 ципела и 20 кола.
Наши губици: 2 нестала и 18 рањених.
17-Х-44 г. Са два батаљона налазили смо се на положају
око Звездаре и В. Врачара, а са једним батаљоном смо давали обезбеђење на Панчевачком мосту, Централи и магацинима. Истог дана стигао нам је I батаљон који је био у
заштити болнице и комора. У току дана непријатељ је нападао од Смедерева ка Београду. Наша два батаљона која
10*

147

су се налазила на сектору око Звездаре и Врачара затварала су тај правац, док два батаљона која су била у граду
држала су положаје и обезбеђење.
У тој борби убијено је 70 Немаца.
Заплењено је: 1 „шарац" и 2 разна пушкомитраљеза.
Наши губици: 10 рањених, међу којима зам. к-данта
III батаљона.
18-Х-44 г. До 12 часова са јединицама смо се налазили
на истом сектору, а после 12 часова кренули смо са дв
батаљона на прочишћавање терена према Гроцкој. Непријатељ који се је налазио на том сектору напустио је та"
сектор, док је једна мања група остала коју смо похватали
Убијена су 33 Немца.
- Заплењена су 3 „шарца" и 17 пушака.
Наших губитака није било.
Непријатељски губици у људству:
Немаца
Недићеваца
.
Заробљених:
Недићеваца
Заплењено оружје:
.
„Шараца"
Разних п . митраљеза
. . . . . .
Стројница
Парабелума
Разних пиштоља •. .
Пушака
Тешких бацача
Лаких бацача
Топова
Противавионских

943 мртва
27 мртвих
141
69
32
74
43
59
717
7
6
' 1 — 37 м/

