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БОРБЕ У ЦРНОЈ ГОРИ 1944
ЈУЛИ—ДЕЦЕМБАР

I
ДОКУМЕНТА ЈЕДИНИЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКЕ ВОЈСКЕ И ПАРТИЗАНСКИХ
ОДРЕДА ЈУГОСЛАВИЈЕ

БР. 1
БОЈНА РЕЛАЦИЈА ДЕВЕТЕ ЦРНОГОРСКЕ НОУ БРИГАДЕ
ЗА ВРИЈЕМЕ ОД 15 ЈУНА ДО 1 ЈУЛА 1944 ГОДИНЕ1
Ш Т А Б
IX ЦРНОГОРСКЕ НОУ БРИГАДЕ

О. бр. 25
1 јула 1944 год.

ШТАБУ III УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
Положај
Достављамо р е л а ц и ј е за вријеме <од 15-У1-44 г. до
1 јула 1944 год.
15 јула 2 1944 год. Штаб бригаде сагласио се са Штабом Зетског НОП одреда да се изврши напад на четничке
банде, које су два дана раније биле успјеле да дотисну
одред са његових положаја. Извршен је напад. Четници су
тфотјерани и према сигурним обавјештењнма непријатељ
је имао 16 мртвих и 7 рањених.
16, 17 и 18 јула 44 На читавом сектору бригаде није
било никаквих промјена.
19 јула 1944 год. На сектору једног нашег батаљона
убијен један четник, на секторима других батаљона без
промјена.
20 јула 1944 год. Издато је наређење једном батаљону
да са двије чете изврши чишћење Бинџе и Рикавца од четничких групица. Није нађен онај број за који се је било
добило обавјештење. Убијен је један четник. Један батаљон
имао је да изврши чишћење Корита. Није нађен нико.
21 јула 1944 год. Није било никаквих промјена.
22 јула 1944 год. По једном сигурном обавјешгењу
четници су се концентрисали према положајима које држи
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 33/3, к. 754.
2
У оригиналу је свуда погрешно написано јули умјесто јуни.
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Зетски одред. Издато је наређење Зетском одреду и
једном батаљону ове бригаде да нападну непријатеља. Извршен је напад ноћу 22/23 и непријатељ протјеран иа линију
р. Зете. Непријатељ је имао 4 мртва. Наше јединице нијесу имале губитака.
23 јула 1944 год. Савезнички авиони митраљиралн су
гарнизон у Подгорици прије подне, а послије подне бомбардовали. Није било успјешно.
24 јула 44 год. Није било никаквих промјена на чигавом
сектору бригаде.
25 јула 1944 год. Савезнички авиони бацили су бомбе
на Подгорицу. Погођена је радионица за оправку аутом^обила и оштећена. Запаљено је 20 камиона. Било је 6 мртвих
и 8 рањених Њемаца.
26, 27 и 28 јула 44 На читавом сектору бригаде није
било никаквих промјена.
29 јула 1944 год. Издато је наређење Зетском одреду
и једном батаљону ове бригаде да изврши напад на непрчјатеља, који је држао Каљат и Височицу. Напад је извршен
ноћу. Успјели су да сатјерају иепријатеља и нанесу му
прилично губитака, међу којим замјеник команданта Јово
Јововић. Омогућили су у долини Бјелопавлића жњетву. Наше
једннице нијесу имале губитака.
30 јула 1944 год. На сектору Зетског одреда и једног
нашег батаљона непријатељ-четници покушали су да поврате одузете положаје, али без успјеха. Наши су нх том
приликом протјерали до села Секулића близу Даннловграда.
На положајима осталих батаљопа није било промјена.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

(М. П.)
Псклитички комесар
Милисав Кољеншић

Зам. команданта, мајор
Војислав Ђурашевић
Начелник, мајор
Душан Драговић

8

\

БР. 2
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ТРЕЋЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ
ОД 2 ЈУЛА 1944 ГОД. ЗА ФОРСИРАЊЕ ЛИМА РАДИ
ОЛАКШАЊА ДРУГОЈ ПРОЛЕТЕРСКОЈ ДИВИЗИЈИ 1
Ш Т А Б
III УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

Оп. бр. 40
2 јула 1944 године

ШТАБУ V, VII И VIII ЦРНОГОРСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ
Непријатељ је у току прошле иоћи успио да форсира
Ј1нм у области с. Штитара. Немамо обавјештење колике
снаге непријатељ је употријебио за ову акцију, као ни величину мостобрана који је успоставио. 2
Може се претпоставити да је форсирањем Лима на
поменутом отсјеку непрпјатељ хтио да једним маневарским
правцем напада угрози Беране као основни циљ њиховог
напада на овом сектору.
Према подацима са којима располажемо неиријатељ на
положајима испред нас нема неких нарочитих снага. Наиротив, подаци говоре, непријатељ је посљедњих дана на том
сектору извршио смјену и прегруписавање својих јединица.
Чисто њемачких јединица изгледа да нема или, ако их има,
оне су врло мале и разбијене су на мање дијелове, које
имају задатак контроле сателитских војничких снага и одржавања борбености у њима. Примијећено је посљедњих дана
да непријатељ на десно.ј обали Лима има мањи број аутоматских оруђа, док се топови посљедњих дана нијесу испољавали. Према обавјештењима, непријатељ је чисто њемачке јединице оријентисао према Беранама.
У вези новоствореце ситуације и да би што успјешније
одбранили лијеву обалу Лима, као и олакшали притисак ца
другу дивизију
НАРЕЂУЈЕМО:

1. — V Црногорска ударна бригада — (по нашој јутрош њ о ј депеши) преузеће положаје VII Црногорске ударне
бригаде до р. ЈБубовије. Батаљон из области Бродарева
1
Оригмнал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 52/1, к. 754.
2
О снази непријатеља и величини мостобрана види у док. бр. 356.
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пребациће одмах у састав бригаде. Задатак бригаде остаје
и даље онај који је и до сада имала. а
2. — VIII Црногорска ударна бригада — остаће И даље
на истом отсјеку и са истим задатком. 4 Лијево одржаватп
везу са дијеловима I Крајишке бригаде, чији ће један
таљон преузетп сектор 4 батаљона V Црногорске бригаде у
области Бродарева.
3. — VII Црногорска ударна бригада — рокираће својг
дијелове са лијеве на десну страну р. Љу.бовије И пос.јестн
отсјек од р. Љубовнје до Штнтара, заузпмајућп најподеснији распоред за успјешно контролисање р. Лима, затварање правца од Штитара и повезивање са дијеловима III
Српске бригаде, која оперише од правца Берана према
Штитарима.
За што успјешније извршење овога задатка, Штаб VII
бригаде ставиће под своју команду I бригаду италијанске
дивизије ,,Гарибалди", којој ћеМо у духу овога издати, паралелно са овим, потребно наређење.
Штаб VII Црногорске бригаде одмах по прнјему овога
наређења упутиће потребан број људства и коња, преко
Рујишта, према дијеловима II дивизије за пријем једног
противколског топа, који ће VII бригада узети у свој састав
до даљег наређења.
4. — У току сљедеће ноћи свака бригада ће на свом
отсјеку и по могућности (Јзорсирати Лим са по једном четвртином својих снага. Идеја овога маневра је угрожавање
бока и позадине непријатеља који је прешао на лијеву
обалу Лима, како би се овим принудио 1на повлачење на
десну обалу ове ријеке. У исто вријеме то ће битн драгоцјено садејство II Пролетерској дивизнји.
Напад оних дијелова које бригаде оријеИтишу премо
Лима уперити на најосјетљивије тачке непријатељскога
распореда, избјегавајући при томе иапад на оне тачке које
је неиријатељ утврдио и на којима има уочљиву одбранбену
моћ. Наше снаге одређене за о в а ј маневар морају бити лаке,
еластичне, продорпе и самоиницијативне да прошнре сво.ј
евентуални успјех на десној обали Лима.
При раду на десној обали Лима, као и на лијевој обали,
упозоравамо јединице на најоштрију будност и опрезу, јер
није искључе^но да неиријатељ покуша да уради и на нашем
отсјеку оно што је урадио у области Штитара. Мјесто форсирања Лима за своје дијелове штабови бригада ће изабрати
на основу података п личног осматрања оног отсјека на којем'
3
4
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Види док. бр. 19 и том III, књ. 7, док. бр. 323.
Види том III, књ. 7, док. бр. 321.

мисле да форсирају Лим. Имати на уму да је ноК мјесечна
и !да се форсирање ријеке мора изводити у највеКој тајноста.
5. — Телефонску ли-нију стално контролисатн и не
дозволити да је у прекиду,
6. — О свим промјенама најхитније и најкраћим путем
извјештавати. До даљег наређења нзвјештаје, макар и негативне, достављати свака два сага.
7. — За јединице од Л^убовије до Штитара скрећемо
пажњу на будност и опрезу и од страие Бјеласице.
8Г — Штаб VII Црногорске бригаде извијестиће нас
што прије о хватању везе са јединицама III Српске бригаде. VII бригада ће на своме отсјеку радити у духу ситуације, што значи да, уколико то прилике дозвољавају, а
по добро процијењеној ситуацији н у зајеДници са III Срнском бригадом, иастојати да организује и изврши оишти
напад на дијелове неиријатељских снага на лијевој обали
Лима, са тежњом да истога одбаци преко ријеке прије него
што би овај успио да учврсти или евентуално проширн
свој мостобран.
9. — VII Црногорска бригада ће на своме отсјеку шосјести најзгоДније положаје без нарочите тежње да линију
ових спусти близу саме ријеке. 5
10. — До даљег наређења рањенике не упућивати еа
Беране.
11. — Хируршка екипа налазиће се у Равној Ријеци.
12. — Штаб дивизије биће у Равној Ријеци, гдје нам ц
извјештаје достављати.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

(М. П.)
За Штаб
начелник, потпуковник
Нико Јовићевић

5

О предузетим мјерама и извршењу задатка види у док. ор.. 4.
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НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ТРЕЋЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ
ОД 2 ЈУЛА 1944 ГОД. ШТАБУ ПРВЕ ИТАЈШЈАНСКЕ БРИГАДЕ ДА СЕ СТАВИ ПОД КОМАНДУ СЕДМЕ ЦРНОГОРСКЕ БРИГАДЕ У ЦИЉУ ПРЕБАЦИВАЊА НЕПРИЈАТЕЉА
НА ДЕСНУ ОБАЛУ ЛИМА 1
Ш Т А Б
III УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

К. Оп. бр. 40
2 јула 1944 године

ШТАБУ I БРИГАДЕ ИТАЛИЈАНСКЕ Д И В И З И Ј Е
„ГАРИБАЛДИ" 2
Непријатељ је у току прошле ноћи успио да форсира
Лим у области с. Штитара. У вези с тим наредили смо VII
Црногорској бригади да се са свим својим јединицама рокира
према Штитарима. Задагак ове бригаде Је затварање тога
правца, онемогућавање даљег шлрења непријатеља на лијевој 'Обали Лима и иротјер ! ивање истог на десну обалу.
Једновремено с тим то је задагак и ваше бригаде. Но, да би
се тај задатак што боље и организованије извршио, команда на томе отсјеку, нашим данашњим наређењем, дата
је 1ЈЈтабу VII Црногорске у'дарне бригаде, који ће рбј,единити команду над вашом и својом бригадом. На основу
тога ви ћете се ставити под команду Штаба VII Црногорске бригаде и радити у духу његових наређења. Одмах по
пријему овога наређења ступити у везу са Штабом VII
Црногорске ударне брнгаде и ставити му се на расположење,
с позивом на ово наше наређење, у циљу што успјешнијег
и заједничког дејства по постављеном задатку,
Врховни штаб НОВ и ПОЈ похвалио је III ^ивизију
НОВ и вашу бригаду за усијешне операције посљедњих
дана. Чим будемо добили текст ове похвале упутићемо вам га.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

(М. Г1.)
За Штаб
начелник, потттуковник
Нико Јовићевић
1

Оритинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 9/4, к. 754.
2
О формирању и саставу ове Дивизије види у тому III, књ. 6,
док. бр. 114 и 120.
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БР. 11
ОБАВЈЕШТЕЊЕ КОМАНДАНТА СЕДМЕ ЦРНОГОРСКЕ
НОУ БРИГАДЕ ОД 1 ЈУЛА 1944 ГОД. ПОЛИТКОМЕСАРУ И
ЗАМЈЕНИКУ КОМАНДАНТА БРИГАДЕ О НАРЕЂЕЊУ
ТРЕЋЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ ДА ЊИХОВА БРИГАДА
КОНТРОЛИШЕ ЛИЈЕВУ ОБАЛУ ЛИМА ИЗМЕЂУ Р. ЉУБОВИЈЕ И ШТИТАРА 1
Ш Т А Б
VII ЦРНОГОРСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ

Оп. бр. 44
1 јула 2 1944 год. у 3.50 часова
Положај

V'
ЗАМЈЕНИКУ КОМАНДАНТА VII ЦРН. УДАР. БРИГАДЕ
И ПОЛИТКОМЕСАРУ
Положај
Према наређењу Штаба III Ударне дивизнје од данас
Оп. бр. 403 наша бригада добила је задатак контролисања
лијеве обале Лнма, од ријеке Лоубовије до села Штитара.
ЗаузимаКе иајподеснији распоред за успјешно контролнсање ријеке Лима, затварање правца од Штитара и повезивање са III Српском бригадом, која оперише од правца
Берана према Шт^итарима.
На овом простору од ријеке Љубовије до Шгитара налази се I 'италијанска бригала ,,Гарибалди", која се ставл>а
под нашу команду до даљег наре!)ења.
У духу јутрошњег телефонског наређења Штаба III
дивизије ми смо упутили два батаљона у правцу Штитара,
а према наређењу Оп. бр. 40 наредили смо'нашем 3 батаљону да се пребаци на просторију села Фемића Крш и да
се повеже са Вама, те да у заједници садејствује у изво!)ењу
ма какве акције, као и затварања правца од Затона ка
лијевој обали Лима. Четвртом батаљону да се пребаци на
Десну страну ријеке Љубовије да затвара и контролише
лијеву обалу Лима, од ушћа ријеке Љубовије у Лим до
Превијанског Крша (к. 955); с тим што ћемо му дати ве1
Копија оригинала, писана на машини, налази се у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 10/3, к. 759.
2
У оригиналу је омашком написано 1, а треба 2 јула.
4
Види док. бр. 2.
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чсрас у задатак да се пребаци са једном својом четом и
са извиђачким водом III Ударне дивизије да исиита терен;
као и нашим извиђачким водом и извиђачким водом ИЈтаба
111 Ударне дивизије да испитају непријатеља, да истог нападну и по могућности иротјерају. Уколико непријатељ не
би имао неке нарочите снаге да се задржи на десној обали
Лима, с тим што би стално узнемиравали непријатеља И
евентуални успјех искористили за даље операције на том1
сектору, како би непријатељу угрожавали иозадину. Наређено је у овом духу једном батаљон\ т V бригаде, као и једном'
батаљону VIII бригаде.
Према наређењу Штаба III Ударне дивизије нама је
ставл>ено у дужност да ухватимо везу са III Српском бригадом, која оперише од Берана ка Штитарима, да у заједници процијенимо ситуацнју, да нападнемо непријатеља и
по могућности истог пребацимо на десну обалу Лима.
У случају напада } потребићете пталијанску бригаду која
се налази од Фемића Крша до Штитара на јнајподеснијем
мјесту и ондје гдје је најкорисније.
Скреће се пажња на будност и осигурање од Бјеласице
с обзиром да не би дошло до неког изненађења од постојећих четничких група које се налазе на том сектору.
Зато ћете настојати да што прије ухватите везу са III
Српском бригадом.
Према наређењу Штаба дивизије додијељен [намј је
један противколски топ до даљег наређења, којега ћемкз
морати примити преко Рујишта од дијелова II дивизије.
Зато нам је потребно да пз сваког бата.љона одредимо по
3 борца, по могућности артиљерца, као посаду на пвај топ.
Зато ћеш одреднти из 1 батаљона 3 борца, из 2 батаљОна!
2 борца и 1 другарицу. Ми ћемо наредитп 3 и -I батаљону
да одреде потребан број људства, као и сваки батаљон по
два коња, а из интендантур^ наше бригаде 4, који ће пбћи.
да приме овај топ са потребним бројем муниције. Потребно
људство са коњима у току ноћи упутићемо код Вас да им
дате правац да исти прихвате. Са овим људством послаћемо
Талијана серђенту, као стручњака за ова оруђа.
До даљег наређења рањенике не упућивати у Беране.
Хируршка екипа налази се у Равној Ријеци.
Сјутра ирије подне Шгаб бригаде пребациће се у нравцу
од села Оштреља до Шгитара, гдје ће се повезати са Вама.
Скреће се пажња свим нашим јединицама на највећу
будност и осигурање лијеве обале Лима од рнјеке Љубовије до Штитара.
14

Свака два сата шаљите извјешгаје да би исте преносили Штабу дивизије, као и да би упознали ситуацију!
на нашем сектору.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Помоћ. политкомесара

Команлант, п.пуковник

П. С.
Скреће се пажња нашим борцима да како у ноћи, тако
и у току дана траже од свих сусједних Јјединица знаке
распознавања јер ће овим путем најбзље контролисати непријатеља, да се не би под/.петокраком увукао у наше
редове. Непријатељ је доста лукав и дрзак и од њега се
треба свачему надати. Непријатељ не бира средства да
би дошао до свога цнља.

БР. 5
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА СЕДМЕ ЦРНОГОРСКЕ НОУ БРИГАДЕ ОД 2 ЈУЛА 1944 ГОД. ЗА ОДБАЦИВАЊЕ НЕПРИЈАТЕЉА НА ДЕСНУ ОБАЛУ ЛИМА У ОБЛАСТИ ШТИТАРА 1
Ш Т А Б
VII ЦРНОГОРСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ

2 јула

Хитно прије свега

Оп. бр. 4-5
1944 г. у 7,30 час.
Положај
ШТАБУ

БАТАЉОНА

Положај

Непријатељ у току ноћашње ноћи са мањим дијеловима
извршио је прелаз Лима у области Штитара. Састав непријатеља непознат. 2
Наша бригада са два батаљона треба најхитније да интервенише у поменутој областп ради одбацивања непријатеља на десну обалу Лима.
Јединице III Српске бригаде у овом смислу добиле су
нстовјетан задатак са правца Берана.
У вези изложеног
1
Оритинал, писан на машини, иалази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 34'1, к. 759.
2
О саставу непријатеља види у док. бр. 356.
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НАРЕЂУ ЈЕМО:

1. — Трећи батаљон биће б\'дан на своме десном крилу
гдје ће помјернти једну своју чету која ће се граничити
са 4 батаљоном !на мост на Рибаревину.
2. — Четврти батаљон ће једну своју чету пребацити
у Острељ, која ће у заједници са извнђачким водом Штаба
III дивизије и са Затонском четом контролисати простор од
Остреља до Фемића Крша. На овом простору налазе се
јединице талијанске бригаде, на које се не ослањати, већ
над истима спроводити коптролу. Са овом чегом поћи ће
један од чланова Штаба батаљона.
3. — Првн батаљон прикупиће се на најпогоднијем
мјесту у правцу Штитара и убрзаће свој покрет прикупљајући податке у областн Штитара, а уколико 2 батаљон наше
бригаде не би успио на вријеме, напашће.
4. — Други батаљон најхигније ће извршити покрет
на правцу Штитара у вези задатака 1 батаљона.
5. — Ради обједињавања команде 'над 1 и 2 багаљоном
ићи ће један од чланова Штаба бригаде који ће јединицама
дати задатак непосредно у одређеној области.
Други батаљоп кретаће се: преко Побринице—Остреља
— поврх Прилога и даље ка Рујиштима.
6. — Батаљони ће са собом повести своје пратеће водове и четне кухиње, а остали дио интендантуре оставити
у Равној Ријеци.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политкомесар

(М. П.)

Командант,

п.пуковник

II. С.
Батаљони ће послати у ннтендантуру ове бригаде по
два коња [са пратиоцима] да приме одређену количину му'ниције. Батаљони ће [их] одмах упутити да што лрије
ириме муницију. Првом батаљону ће упутити овај Штаб
и он није нотребан да шиље људство.

I
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БР. 6
БОЈНА РЕЛАЦНЈА СЕДМЕ ЦРНОГОРСКЕ НОУ БРИГАДЕ
ЗА ВРИЈЕМЕ ОД 20 ЈУНА ДО 1 ЈУЛА 1944 ГОДИНЕ1
Ш Т А Б
VII ЦРНОГОРСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ

3 јула

К. ПОВ. б р . 60
1944 год. у 11
Положај
ШТАБУ

III

час.

УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
Положај

Достављамо релације од 20-V! до 1 VII 1944 год.
Дана 24 ов. м.2 достављен је томе Штабу извјештај о
четвородневној борби са непријатељем на десној обали
Лима. 3
У току 22 ов. м. у 3 сата јединице наше бригаде по
наређењу тога Штаба прешле су лпјеву обалу Лима са
задатком затварања правца и контролисања ријеке Лима и
свих газова од Затона, односно Оброва, десно закључно
Фемића Крш — лијево село Крушево; везујућиКи се десно
и контролишући јединице прве талијанске бригаде ,,Гарибалди", а лијево везујући се са јединицама V бригаде.
Штаб бригаде налази се у Равној Ријеци, као и интендантура, а болница у Мајсторовини.
У току овнх дана била је развијена велика будност
и онрезност, као и упућиване су извиђачке патроле, односно одељења на десну обалу Лима, у правцу: Затон, Ивање,
Обров.
На основу прикупљених података од извиђачких одјељења констатује се сљедеће:
НеиријателЈ се налази на десној обали Лима, искључно
до села Врбице. Састав: Њемци, муслиманска милиција у
њемачкој униформи, нешто Бугара, усташа, као и четници.
До 25 ов. м. налазила се велика комора, односно један
батаљон Њемаца. Сада на нашем сектору, тј. Обров—Градина—Дубово, налазе се двије чете Њемаца, а остало је
милиција.
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 35/3, к. 754.
2
У оригиналу је свуда погрешно написано „ов. м." умјесто пр. м.
3
Види том III, књ. 7, дск. бр. 318 од 26 јуна, а не 24 јуна.

2 Зборник том III, књ. 8.

1~

Наоружање: један брдски топ 75 мм, као и доста аутоматског оруђа.
Неиријатељ се утврђује, нарочито косу која се пружа
између Затона и Ивања, односно Лозне.
За ово вријеме био је пасиван. Његове намјере нијесмо
могли дознати.
. Двадесетседмог ов. м. јединице иашег 3 батаљона пребациле су једну тројку на десну обалу Лима у село Припчиће, гдје су се поставили у засједу и убили и ранпли 6
Њемаца.
Наши губици су један тешко рањен, који је подлегао
раиама.
Тридесетог ов. м. одржано је савјетовање Штаба бригаде са штабовима батаљона ради предузимања мјера у
погледу извођења наставе, буДности, дисциплине и др.
Снабдијевање је било преко углавном од наших резерви и исте су потпуно исцрпљене.
Морал и дисциплина су на завидној висини; борбени
дух ниуколико није умањен.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Помоћ. полит. комесара
Драгутин Радовић

Командант. п.пуковник
Нико Стругар
(М. П.)

БР. 7
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ШТАБА ПЕТЕ УДАРНЕ ДИВНЗИЈЕ НОВЈ
ОД 3 ЈУЛА 1944 ГОД. ШТАБУ ТРЕЋЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
О ПОКРЕТИМА ЊЕМАЧКИХ ЈЕДИНИЦА НА ПРОСТОРИЈИ ПЉЕВЉА—ПРИЈЕПОЉЕ г
3. VII. 44 1 јула отишло је из Пљеваља за Пријепоље рко
250 Нијемаца, 8 камиона и 40 коња. Истог дапа
у Пријепоље стигле 4 компаније Нијемаца. Не
знамо из ког правца. Непрнјатељ 2 јула неактиван.
Морача"
1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноисториског
института под рег. бр. 2/1а, к. 755.
2
Милутин Морача, тада командант Пете крајишке дивизије која
је имала задатак продора у Србију са Оперативном групом дивизија.
Види док. бр. 49.
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3. VII. 44 јутрос око 300 Нијемаца са 6 теикова и танкета
извршили иапад из Пљеваља ка с. Оџак. У Пријепоље јуче стигла њемачка моторизација међу
којом б тенкова. Нијемцп очекују још појачање од
Сјеиице.
Морача

БР. 8
МЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ДРУГОГ УДАРНОГ КОРПУСА НОВЈ
ОД 4 ЈУЛА 1944 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПОЈ
О БОРБАМА ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ НА СЕКТОРУ БЕРАНА 1
10

С

'

93
1.) Једииице II Пролетерске дивизије у току 1 и 2
јула одбиле јак напад 'непријатеља на правцу Берана. Непријатељ јак око 3500 војника. и то: 2 батаљо|на ,,Принц
Еуген", 2 батаљота албанске војске, 2 а остатак муслиманска милиција Рожај—Бихор. Непријатељски губици: 93 мртва,
нађена на бојишту, нреко 25 мртвих непријатељ одвукао и
120 рањених. Заплијењено и унИштено: 1 противтенковски
топ, 2 тешка, и 1 лаки митраљез, 1 лаки бацач, 1 радио стаиица, преко 10000 -метака, много пушака, 15 коња и р|азне
спреме.
Наши губици: 5 мртвих и 15 рањених.
Пеко 4
4ЛП1-1944
Ман. Морача

1
Оритинал, писан руком, налази се у архиви Војжхистчзриског
пнститута под рег. бр. 36-2, к. 394.
2
21 СС легионарска дивизија „Скендербег", чије је борачко
људство било албанско са њемачким руководећим кадром и специјалистима.
3
Пеко Дапчевић, тада командант Друтот ударног корлусг НОВЈ

2*
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БР. 9
ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ДРУГОГ УДАРНОГ КОРПУСА НОВЈ
ОД 4 ЈУЛА 1944 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПОЈ
О ОДБИЈАЊУ ЧЕТНИЧКО-ЊЕМАЧКОГ НАПАДА СА
ПРАВЦА ПОДГОРИЦЕ (ТИТОГРАДА) И ДАНИЛОВГРАДА 1
63
11

ЈединиЦе III дивизије у току 3 ов. мј. одбиле чегничкоњемачки наиад са правца Подгорице и Даниловграда. 2 Непријатељ повраћен и нанесени му губици од 45 мртвих и
више рањених. Међу мртвима каиетан Насто Деднћ, ком.
чеп{. бригаде.
Пеко
Ман. Морача
4-УП-1944

БР. 10
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ШТАБА ПЕТЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ
ОД 5 ЈУЛА 1944 ГОД. П1ТАБУ ТРЕЋЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
О ОДБИЈАЊУ НИЈЕМАЦА У ПЉЕВЉА 1
5. VII. П У противнападу ноћу 2 на 3 јула одбиЛи смо
7 ч
Нијемце > Пљевља. Ималп су 10 мртвих и рањених. 4 јула дошла је нз" Пријепоља у Пљевља
једна чета Нијемаца. Код Пријепоља без промјена.
МорачаЈ

1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноисториског
института под рег. бр. 36-2, к. 394.
2
Ову борбу су водиле јединице Девете црногорске НОУ бригаде
и Зетског НОП одреда.
1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноисториског
пнститута под рег. бр. 2/1а, к. 755.
2
Милутин Морача
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БР. 11
НЛРЕЂЕЊЕ ШТАБА ТРЕЋЕ УДАРНЕ ДИВНЗИЈЕ НОВЈ
ОД 6 ЈУЈ1А 1944 ГОД. ШТАБУ ОСМЕ ЦРНОГОРСКЕ НОУ
БРИГАДЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ТРИДЕСЕТ СЕДМОЈ УДАРНОЈ ДИВИЗИЈИ 1
Ш Т А Б
III УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

Бр. СЛ.
6 јула 1944 године

ШТАБУ VIII ЦРНОГОРСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ
1. — Према новим задацнма које ,је Штаб Ј1 корћуса
поставио нред нашу дивизију јединице ове дивизије рОкираће се ових дана на нову просторију. 2 У вези с тим' ваша
бригада ће ући у састав ваше дивизије. 3 Прије но што пођете са садашње просторије, јединице ваше бригаде см^ијениће јединнце V ударне дивизије. Чим' ова смјена буде
извршена, ви ћете се са бригадом упутити за Павино Поље,
одакле ћете ступити у везу са Ттабом* ваше дивизије и
ући у њен састав.
Покрет са садашње иросторије не вршити лрије но
што добијете смјену. О извршеној смјенн и о покрету ваше
бригаде извијестићете нас чим ово услиједи.
2. — Вод извиђачке чете овога Штаба који се налази
код ваше бригаде упутићете, прилпком вашег одласка са
садашње просторије, у састав наше извиђачке чете.
3. — Уиућујемо вам Андрију Ђукића, борца ваше бригаде, којега нам је снровео Војни суд V команде лодручја
као дезертера.
1
Оритинал, писан на машини. налази се у архивн Војжтстор::ског института под рег. 5р. 1/2. к. 754.
2
Види док. бр. 14.
3
Наредба о формирању Осме црногорске НОУ бритаде издата
је 24 фебруара 1944 године (види том III, књ. 7. док. бр. 71). Наредбом штаба Другог ударног корпуса НОВЈ од 29 фебруара стављена је под команду Тридесет седме ударне дивпзије (види том III,
књ. 7, док. бр. 74). Наредбом штаба Другог ударног корпуса од
22 маја стављена је привремено под команду Треће ударне дивизије
( Б И Д И том III. књ. 7, док. бр. 253). У августу мјесецу улави у састав
Прве пролетерске дивизије (види док. бр. 84). У њеном саставу је
остала до марта 1945 год., када је стављена под команд:.' Једанаесте
дивизије, у чијем се саставу и данас налази.
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4. — Телефонски аиарат који смо вам били дали на
употребу упутићете нам, заједно са каблом, по куририма
који ће нам донијети извјештај по тачци 1 овога наре1)ења.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

(М. П.)

За Штаб
начелник, потпуковник
Нико Јовићевић

БР. 12
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА СЕДАМНАЕСТЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НОВЈ ОД 7 ЈУЈ1А 1944 ГОД. ЗА ЗАТВАРАЊЕ ПРАВЦА НА
КОМУНИКАЦИЈИ ПЉЕВЉА—ТАРА 1
Ш Т А Б
XVII У. ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

7 јула 1944 г. у 17.15 ч

ЗАПОВИЈЕСТ
(Секција: Пљевља 1:200.000)
Јуче смо радиограмом од Штаба III корПуса стављени
под директну кома'нду Врховног шгаба до даљег наређења.
До новог Цаређе^ња Врховног штаба, наша дивизија добила је залатак од Штаба II корпуса НОВЈ да чврсто затвори комуникацију Пл>евља—Тара. У вези тога
НАРЕЂУ ЈЕМО:

1) II Крајишка НОУ бригада са просторије Подковач—
Страхов До одМах но нримитку овогћ наређења пребациће
се на лијеву обалу ЋеотЦне и поставиТи се на просторију
Д. Брвеница—Мељак—Плијешевипа. Са поменуте просторије контролисати уз р. ЋеотЦну до Пљеваљ>а, као н низводно до Мрчева. Чврсто одржавати везу : са јединицама
VI Босанске НОУ бригаде на иросторији Хоћевине. Терен
за снабдијевање западно од Мељака и у правц\- Страхсв
До—Подковач.
2) VI Босанска НОУ бригада одмах по примитку овога
наређења поставиће се на иросторију Хоћевина—Какмужн
Крушево. Са ове просторпје извиђати и обезбјеђивати се од
1
Оригинал, писан на м а ш и ш , налази се-у архиви Војноисториског института под рег. бр. 18-2, к. 987.
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правца Пљеваља, чврсто се вежући у лијево са јединицама
II КНОУ брнгаде, а десно са јединицама XV Мајевичке
НОУ оригаде. У случају исиада непријатеља од Пљеваља
према Тари садејствовати снагама XV Мајевичке НОУ бригаде. На просторији с. Вучје—Видре—Пауче налазе се четничке банде Милутииа Јеловца, те исте ноћним ирепадима
разбитн и снабдијевање усмјерити у том правцу, као и са
просторнје на ко.јој се налазите.
3) XV Мајевичка НОУ оригада поставиће се на просторију Подпећ—Влаховићи—Оџак, чврсто затварајуКи комуникацију Пљевља—Тара и одржавајући везу са јединицама
или XXXVII дивизије на комуникацији Пљевља—Шаховићи. Са просторије Оџак упућивати јача извиђачка одј|ељења у правцу Пљеваља како би се могао контрОлисати
сваки непријатељски саобраћај у правцу Пљевља—Пријепоље и Пљевља—Чајниче, као и благовремено уочити свакн
покушај непријатеља од Пљеваља према Тари. Уколико друм
Пљевља—Тара није темељито порушен — истог порушитп.
Терен за снабдијевање источно од комуникације Пљевља—
Тара.
4) Штаб дивИзије и хируршка екипа до даљег ће се иалазити у с. Глибаћи.
НАПОМЕНЕ:

1) Важност задатка који према овој заповпјестн нмају
.јединице наше дивизије. нарочито је потенцнрана осигуравањем аеродрома на Негобуђу, одакле се транспортују нашп
рањеници.
2) Чета I батаљона II КНОУ бригаде, која де1 прије
два дана донијела пошту из ФочС у Штаб дивизије, остаће
до даљег наређења код Штаба дивизије ради помоћи 1рко
сакупљања авионских пошиљки.
3) Уколико штабови VI и XV бригаде оцијене да на
својим просторијама и путем акција у правцу Пљеваља
неће моћи осигурати добру исхрану својим јединицама,
одмах ће извијестити о в а ј Штаб, однооно упутити по једаи
полубатаљон са по једним чланом бригадне интендангуре,
који ће преко Штаба дивизије отићи у Бобово радп набавке хране — меса. 2
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Полком, потпуковник
Б. Петричевић

Командант, пуковник
Глигорије Мандић
(М. П.)

2

Бригаде« су се поставиле на одређене просторије, што се види
из Операцијског дневника Седамнаесте ударне дивизије који се
налази у архиви Војноисториског института под рег. бр. 1-5, к. 982.
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БР. 13
НАРЕЋЕЊЕ ШТАБА ДЕВЕТЕ ЦРНОГОРСКЕ НОУ БРИГАДЕ ОД 8 ЈУЛА 1944 ГОД. ШТАБУ ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ
ЕАТАЉОНА ЗА АКЦИЈУ НА РОГАМЕ РАДИ ПРУЖАЊА
ЗАШТИТЕ ПАРТИЗАНСКИМ ПОРОДИЦАМА 1
Ш Т А Б
IX ЦРНОГОРСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ

Оп. бр. 27
8 јула 1944 шд. у 9 час.

ШТАБУ 3 И 4 БАТАЉОНА ОВЕ Б Р И Г А Д Е
Положај
Окупатор са четничким плаће'ницима, као реванш послије неуспјеле акције противу нас, предузима репресивне
мјере противу партизанских породица и свих симпатизера,
стријељајући и затварајући оне који неће да им се стазе
на расположење и да их помогну у њиховом прљавом и
срамном раду. Поред тога конфискују и уништавају њихову
имовину, и кога не стријељају или затворе, онемогуће му
опстанак на њиховој територији. Са терена Рогама добили
смо писма од извјесних и траже нашу заштиту. Кажу да у
Д. Рогамима испод Страна има и четничке стоке и да б|г
се нашим заузимањем могла та стока истјераги. Да би се
првенствено омбгућио излаз партизанским породицама и
избацило што намирница, као и истјерало стоке,
НАРЕЂУЈЕМО:

1. 3 батаљон ће дати задатак својбј чети, која се наг
лази у с. Завали, да изврши т а ј задатак. Да би задатак
што боље успио треба да са истом буде један члан Шгаба
батаљона, који ће номоћи Команди чете да се што боље
организује та акција. За ову акцију треба чети додати један
тешки митраљез Пратећег вода као појачање.
Са једним аутоматским оруђем требало би посјести Међеђу Главу, с 3 п.митраљеза положаје Стране испод Г.
Рогама, који доминирају Д. Рогамима и под чијом заштитном
ватром могу изаћи сви који хоће. Поред тога одредити једну
патролу која ће се са добрим познаваоцима терена спустити
испод Страна и истјерати четничку стоку. Правце извЛа1
Орпгинал, писан на КЕШИНИ, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 1/1, к. 760.
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чења људства и стоке изабрати иа терену. Као познаваоце
терена уиућујемо волЈноГ делегата Пратећег вода Штаба
брнгаде друга Вукашина Вучинића и друга Блажа Вукановића, а може се користити и друг Милинко Ђукић, кога
нознаје Команда чете.
Положаје треба носјести данас у први мрак, како би
препад био што прије, те ради тога предузети потребие
Мјере да се извјестан терен користи и дању.
2. — 4 батаљон ће упознати са предњим чету у с.
Цварин и издати истој наређење да са једном патролом
послужи за обезбјеђење од правца Дољана и Златице и у
случају потребе помогне чети 3 батаљона. А укОлико нађе
за" сходно Штаб батаљогна може извршити и мањи препад
на сектору чете у с. Цварин.
3. — Одмах накоН изведене акције батаљони ће иоднијети извјештај. 2 Напомиње се да муницију треба чувати и
без стварне потребе не отварати ватру. Патролама треба
скренути пажњу на опрезност и коришћење свих во.јничких
вјештина ноћне борбе.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политички комесар
Милисав Кољеншић

Командант. мајор
Војо Тодоровић

Начелник. мајор
Душан Драговић

2
Редакција не располаже поменутим извјештајем. Према изјави
тадашњег команданта Девете црноторске НОУ бригаде. Бригада је
поступила по овом наређењу.

БР. 14
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ТРЕЋЕ УДАРНЕ ДИВИЗНЈЕ НОВЈ
ОД 10 ЈУЛА 1944 ГОД. ЗА РОКИРАЊЕ ЈЕДИНИЦА 1

\

( М . П.)

Ш Т А Б
III УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НОВ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Оп. бр. 41
10 јула 1944 године
у 14 часова

ЗАПОВИЈЕСТ
ЗА ПОМЈЕРАЊЕ СНАГА ДИВИЗИЈЕ НА НОВООДРЕЂЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ И НОВЕ ЗАДАТКЕ 2

(Секције: Пљевља, Колашин — 1:100.000)
У вези нових задатака који се додјељују нашој дивнзији вршимо помјерање свих јединица днвизије на нове
нросторије.
Јединице наше дивизије смијениће јединице V Крајишке дивизије.
На основу горњег
НАРЕЂУЈЕМО:

1. — V Цркогорска ударна бригада биће смијењена у
току данашњег дана и сљедеће ноћи од X Крајишке брпгаде. По извршеној смјени бригада ће се прикупити у области с. Церово и најдаље до 11 часова, 11 ов. мј., извршити
покрет правцем: с. Церово—Мојковац—Колашнн. У Колашину ће Штаб бригаде добити нови задатак од Штаба ове
дивизије. 3
2. — VII Црногорска ударна бригада по извршеној смјени кренуће се правцем Слепач Мост—Мојковац—Колашин—Матешево—Биоче. По доласку на просторију Биоче
VII бригада ће смијенити IX Црногорску ударну бригаду
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 2/2, к. 754.
2
Послије доласка Друге пролетерске и Пете крајишке дивизије из Србије у долину Лима, Трећа ударна дивизија добила је
задата« да се главиином снага оријентише ка долини Мораче и Зете.
3
О покрету бритаде види у док. бр. 15 и 19.
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на њеннм садашњим положајима и примити под своју К)оманду Зетскп партизански одред. Задатак ове бригаде је
исти као и IX Црногорске бригаде на сектору Кучи—
Пиперп. 4
3. — VIII Црногорска ударна оригада, кала буде смијењена на својнм садашњим положајима, ући 'ће у састав своје
дивизије. 5 чији ће ј о ј Штаб одреднги нови задатак.
4. — IX Црногорска ударна бригада,
кала је смијени
VII Црногорска ударна бригада, изврншће покрет правцем
Биоче—Матешево—Андријевица. По доласку у област Анлријевице IX бригада ће смијенити II Пролетерску бригаду
на њеним положајима, примајући на себе задатак који II
Пролетерска бригада у момент\- смјене буде имала. 6
5. — I Бригада дивизије „Гарибалди" остаће и дал>е на
садашњим положајима, с тим што ће повући у састав и
батаљон из области Бродарева. По одласку јединица наше
дивизије са садашње просторије, ова бригада улази под команду Штаба II Пролетерске дивизије, са којим се одмах
по пријему овога иаређења повезати.
6. — Инжињеријски батаљон ове дивизије извршиће покрет једновремено са Л^П Црногорском ударном бригадом
и истим правцем, па се по доласку у Матешево одвојити и
поћи за Баре Краљске, гдје ће се батаљон смјестити..
7. — Интендантура ове дивизије извршиће покрет са
садашње просторије, по одласку свих јединица дивизије са
садашњнх просторија, и то правцем Мојковац—Колашин—
Матешево. Интендантура ће се смјестити у области Матешева.
81. — Хируршка екипа кренуће се заједно са VII Црногорском ударном бригадом и смјестити се у Матсшево.
9. — Смјену на садашњим положајима извршити што
тајније, како непријатељ не би примијетио прегруписавање.
Наше бригаде ће у детаљима дати новим јединицама иодатке о нашим положајима; непријатељу, његовом распореду, снази и намјерама, уколико су ове познате.
10. — Приликом маршевања штабови бригада ће се
старати да се одржи потребна маршевска дисциплина и да
се задовоље мјере нредострожности од напада из ваздуха.
При пролазу кроз Мојковац и Колашин јединице ће настојати да прођу у најбољем реду.
11. — По доласку на нове просторије штабови бригада
ће се повезати са овим Штабом путем телефона и радио-везе.
4
3
6

О покрету бригаде види у док. бр. 16 и 29.
Тридесет седма ударна д и з и з и ј а НОВЈ
О извршењу задатка види у док. бр. 43 и 52.
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12. — По одласку свих јсдиница ове дивизије са садашњих просторија Штаб дивизије ће се пребацити у с. Јабуку, гдје нам извјештаје достављати и гдје се са нама
1ј10везати у духу претходне тачке.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Командант. ген ерал м а ј ор
Радован Вукановић

БР. 15
ИАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ПЕТЕ ЦРНОГОРСКЕ НОУ БРИГАДЕ
ОД 10 ЈУЛА 1944 ГОД. ЗА ПРЕБАЦИВАЊЕ НА СЕКТОР
КОЛАШИНА 1
Ш Т А Б
V ЦРНОГОРСКЕ У. БРИГАДЕ
III У. ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

Оп. бр. 106
10-УЈ1-1944 г. у 19 час.
— Положај —

3АПОВИЈ ЕСТ
(Секција Пљевља—Колашин, 1:100.000)
У вези нових задатака који се додјељују нашој дивизији
извршиће се помјерање свих јединица дивизије на нове
просторије. 2
Јединице наше дивизије смијениће јединице V* Крајишке дивизије.
VII Црногорска бригада по извршеној смјенн пребациће се на Биоче, гдје ће смијенити IX Црногорску бригаду.
VIII Црногорска бригада ућиће у састав своје дивизије.
IX Црногорска бригада по смјени пребациће се у Андријевицу и смијенити II Пролетерску бригаду.
I бригада дивизије „Гарибалди" остаће и даље на садашњим положајима.
Инжињерски батаљон наше дивизије пребациће се у
Баре Краљске.
1
Оригинал, писан на машини, налази се
ског института под рег. бр. 4/3, к. 758.
2
Види док. бр. 14.
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архиви Војноистори-

Интендантура наше дивизије пребацике се у Матешево,
као и хируршка екипа.
Наша бјзигада биће смијењена V току данашљег дана «1
сљедеће ноћи од X Крајишке бригаде. По завршекој смјени
бригада ће се прикупити у области села Церово и најдаље
•до П часова, 11 о. мј., извршити покрет лравцем: с. Церово—Мојковац—Колашин. У Колашину ће Штаб бригаде
добити нови задатак од Штаба дивизи.је, гд.је мора бити 12
о. мј. до 12 часова. Ово вјероватно ради прославе грогодишњице устанка.
У циљу извршења горњег
НАРЕЂУЈЕМО:

1 батаљон послије смјене нребациће се цестом ло Слепач
Моста, гдје ће сачекати остале јединице. а
потом кренути у претходницу бригади.
3 оатаљон ће сјутра ујутро извршити нокрет до Слепач
Моста, гдје ће сачекати остале јединице, а
потом кренути за првим батаљоном.
4 батаљон псслије смјене пребациће се преко Церова
за Слепач Мост, одакле ће кренути за болницом и интендантуром у заштитницу бригадн.
Чета пратећих оруђа ће сјутра ујутро извршити покрет
заједно са болницом и интендантуром до Слепач Моста, глје ће сачекати окуиљање јединица бригаде, па потом кренути иза трећег
батаљона. Овдје узети у састав и с в з ј топовски вод и бојницу.
Интендантура и болница ће кренути заједно са пратећом четом, те сачекати окупљање колоне, а
затим кренути за пратећом четом. Вншак коња
интендантура и болница нека ставе на расположење чети пратећих оруђа, како би ова
могла пребацити читав материјал.
Смјена на садашњим положајима треба да се изврши шго
тајније, како ненријатељ не би прнмијетио прегруписавање.
Штаб 1 п 4 батаљона, приликом смјене, у детаљима Јге
упознати новодошлу јединицу са ситуацијом на свзм сектору.
Штаб 3 батаљона ће упутити одмах топовски вод код
бојнице, на Церово. Исто тако о в а ј Штаб ће на Слепач
Мосту водити рачуна да се пристигле јединице ирема маршевском реду распореде дуж пута за Мојковац.
Штаб 1 батаљона настојаће да се повеже са X Крајишком бригадом, те да их упозна са нашим положајима,
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као и са тим да морамо биги у Колашину 12 о. мј. Исто
тако Штаб 1 батаљона телефонским путем повезаће се са
X Крајишком бригадом.
Настојаги да се до предвиђеиог времеИа, т.ј. до 11 часова, буде на Слепач Мосту.
Сви штабови ће настојати да у колони влада ред.и дисциплина, у ком циљу одредити дежур'ног у колони. — Прије
покрета треба нахраниги људсгво, а полазак ће наредити
са Слепач Моста о в а ј Штаб.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

комесар
Свето Радојевић

Замјеник команданта, капетан
Саво Станојевић

ПОЛИТИЈЧКИ
;

БР. 16
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА СЕДМЕ ЦРНОГОРСКЕ НОУ БРИГАДЕ ОД 12 ЈУЈ1А 1944 ГОД. ЗА ПРЕБАЦИВАЊЕ У КОЛАШИН РАДИ ПРИСУСТВОВАЊА ПРОСЛАВИ 13 ЈУЛА 1
Шгабовима батаљона, чети пратећих
оруђа, пнтендантури и болници ове
бригаде
Ш Т А Б
VII ЦР. УДАРНЕ БРИГАДЕ

Пов. оп. бр. 47
12 јула
Положај

ЗАПОВИЈЕСТ
. (Секција Пљевља—Колашин)
У вези нових задатака који су додијељени јединицама
наше дивизије, 2 наша бригада добила је у задатак да смнјени јединице IX Црногорске ударне бригаде на просторији
Кучи—Пипери.
У вези изложеног
3

Светозар Радојевић
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 37/1, к. 759.
2
Види док. бр. 14.
1
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НАРЕЂУЈЕМО:

1. — 2 батаљон, чета пратећих оруђа са бојном комором, болницом и интендантура извршиће покрет из Влашкога
Поља (гдје је емјештена интеидантура бригаде) данас у 22
часа правцем Слепач Мост—Лепенац—Мојковац—Требаљево—Плана, гдје ће сачекатп остале јединице ове бригаде.
2. — Први, четврти и трећи батаљон по смјени ОД јединица IV Крајишке брнгаде извршиће покрет, неовисно један
од другога, горе наведеним правцем, с тим што ће настати
да стигну до 14 часова наЈкасније у с. Плану.
3. — У току сутрашњег дана сви штабови батаљона
повешће рачуна о преузимању потребних мјера заштите
од авијације у циљу чега предузети благовремено маскирање свнх комора, интендантура као и јединица пратећих
оруђа.
4. — Наша бригада треба у току сјутрашњег дана да
приспије на прославу 13 Јула у Колашину најкасније до
14 часова, у циљу чега сви штабови и команде настаће да
се покрет врши брзо, без задржавања и дужих застанака.
Чета пратећих оруђа, бојна комора, водови пратећих
оруђа интендантуре и коморе биће сређенн и правилно
утоварени а сав кабасти материјал (казани, товари у џаковима и томе сл.) биће покривенн шаторским крилима
како би исте јединице дале слику добро спремљене и сређене војске. На маршу све јединице ће за свако товарно
грло одредити коњоводце који ће бити упознати са својим!
дужностима, како се не би десило застајкивање у току
извођења марша.
5. — Приликом проласка кроз Мојковац све јединице
ће ићи у правилном маршевском распореду, иако Неовисно
једна од друге.
6. — На цести испод с. Плане формираће се колона
бригаде овим редом: први батаљон, други, трећи, четврти,
чета пратећнх оруђа са бојном комором, болннца и интендантура бригаде.
Штабови и команде настојаће да се у погледу формирања колоне и сређивања јединица са товарним грлима
дуже не задржава, већ у овом смислу благовремено нзвршити све потребне припреме.
7. — Штаб трећег батаљона ће пожурити са својом
смјеном како остале јединице бригаде не би очекивале на)
њега. Интендантура овог батаљона поћи ће са бригадном
интендантуром.
8. — У вези прославе која ће бнти у Колашину, наша
бригада кроз град проћн ће парадним маршел! у циљу чега
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све јединице ће настати да буду: закопчане, опасане, ћебад,
односно шаторска крила или шињели правилно умотагни
око ранчева или преко рамена, а п.митраљези код свих јединица биће у ставу ,,о десно раме".
9. — По завршеној прослави једннице ове бригаде смјестиће се за преноћиште и то: први батаљон [ у ј с. Бабл^ак;
други батаљон у с. Владош; трећи и четврти батаљон у
Смаилагића Пољу. Интендантура и болница у с. Дуловину,
чета пратећих оруђа са бојном комбром у касарне на Брези.
Уколико у поменутим селима буду већ размјештено
јединице
бригаде или пак неке друге, штабови батаљона
наређење за смјештај добиће у Колашину.
Наредни покрет извршнће се 14 о. м. ујутро, уколико
се другачије не наредн. \
>
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политксмесар

Замј. ком-анданта, капетан
Миливоје Грозданић

БР. 17
НРОГЛАС ШТАБА ДРУГОГ УДАРНОГ КОРПУСА НОВЈ
ОД 13 ЈУЛА 1944 ГОД. ИОВОДОМ ПРОСЛАВЕ ТРОГОДИШЊИЦЕ ЈУЛСКОГ УСТАНКА 1
НАРОДУ ЦРНЕ

ГОР15 И БОКЕ

Три године дијеле нас од највећег и најславнијег датума — Великог 13 јула 1941 голине, дана који означава
пут у ново раздобље живота народа Црне Горе и Боке.
13 јула 1911 године отпочела је народна оружана борба
против фашистичких освајача. Народ је пошао у борбу са
истим оним оружјем на које су југословенски петоколонаши пљунули да би се уз помоћ туђих бајоиета сачували
од најављене народне освете.
Три године ди.јеле нас ол Петровданске скупштине, када
су издајице црногорског народа покушале ла ударе на част
Црногораца. да их преваре и заведу.
Народ је ношао сво.ји.м путем а издајице својим.
Много је крвп ироливено да се отме оно оружје које су
издајице нредале окупатору, много је дивних синова дало
1
Оригинал. у облику летка. налази се у архивп ЦК СК Црно
Горе под бо. 5296.
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своје животе да би се народ наоружао. О тим славним
данима и дијелима, са великим пошговањем и ионосом, причаће и пјеваће покољења вијекова. С кољена на кољено, с
паса на иас спомињаће се имена синова Црне Горе и Боке,
палих у борби за народну ствар. Њихова имена ц дјела!
живјеће кроз вијекове заједно са Црном Гором и Боком
и од њихових имена и дјела живјеће покољења Црне Горе
и Боке.
Црногорци и Бокељи наоружали су оружјем отетим од
окупатора јулских дана 1941 године чак и оне који су из
кукавичлука и непоштења бацили оружје, !наоружали су их
надајући се да ће у тим најсуровијим и лајсудбоноснијим
данима ипак из њих проговорити и најмањи о с ј е ћ а ј патриотизма. Али се народ опет преварио. Са оружјем које су
од народа на превару добили и оружјем које су примили
од окупатора издајници су отворили борбу против народа
заједно са окуиатором. Највећи издајници, најгоре слуге
најодвратнијих господара — германских освајача и италијанских окупатора — започели су братоубилачку борбу.
И у тим најмучнијим данима народ, увјерен у своје
започето праведно дјело, предвођен испробаним и најнапреднијим својим синовима, пошао је смјело напријед. Кроз
борбу са окупатором и издајницима постепено, уз велике
жртве и самоодрицања, остварио је највећи програм —
народно јединство.
Славне црногорске бригаде IV Пролетерска и V Ударна,
којима црногорски народ дугује вјечиту захвалност, предузимају највећи марш у историји ослободилачке борбе
црногорског народа. Пут од Бара до Бихаћа обиљежен је
костима најбољих синова и бораца. Наша храбра Народноослободилачка војска, у чијим редовима Четврта и Пета
бригада заузимају достојно мјесто, остваривала је кроз борбу
против окупатора, кроз борбу за свој народ — највећв
дјело овога рата — братство и јединство народа Југославије. Дефинитивно је потукла фашистичке империјалистичке
разбојнике и њихове слуге на том пољу битке — разбијени
су подмукли плановн освајачких империјалнста и њихових
слугу да на крвавој завади народа Југославије граде своју
разбојничку политику. Остварено братство и повјерење народа југославије и војске рођене кроз борбу за то братство
и пз тога братства претставља камен темељац нове демократске федеративне Југославије — домовине славних партизана великог народног маршала Јосииа Броза Гита, творца
и градигеља нове Југославије. Наша славна Народно-ослободилачка војска претставља страх и трепет за германске
3 Зборник том III, књ. 8.
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освајаче и њихове биједие слуге. Она је чврста залога
срећније будућностн наших јуначких народа.
ЦРНОГОРЦИ И БОКЕЉИ!

Најгеже јс нрошло. Оно је далеко позади нас. Оргапизаторе братоубилачког рата и слуге окупатора — људе који
су вршпли покоље над нашим народом, ш ј и су сијали страх
у народу, однијела је бура народне освете, куда ће ускоро
однијети и њихове најближе саучеснике. Четврта и Пета
бригада нијесу више саме у Ц р н о ј Гори. Са њима се јуначки боре још хиљаде Црногораца и-Бокеља сврстаних у
бригаде и партизанске одреде.
Италијански окупатор је поражен. Нијесу Њемци под
Лењинградом. Нијесу германски освајачи под Москвом и
Стаљинградом. Руси су на домаку Источне Пруске, колијевке пруског милитаризма и освајачког хитлеризма. Руси
су близу Варшаве. Руси су на Карпатима. И Руси су близу
Дунава. Црвена армија гони пред собом острвљене хорде
њемачких разбојника. Црвена армија отпочела је велики
поход за дефинитивно уништење њемачког фашизма, за ослобођење поробљене Европе, за мир и братство међу народима.
Јуначке армије Енглеске и Америке боре се у Цснтралној Италпји, боре се у француској Нормандији. Бори
се читава поробљена Европа, бори се за себе — за своју
слободу, бори се унутар хиглеровске „европске тврђаве" у
коју су Хитлер и његови разбојници ушли, ушли да више
,никада не нзађу ни они који су му у том разбојничком
дјелу помагали — издајници народа и држава Европе.
И данас, када је свакоме јасно ко ће побиједити. када
,је побједа непосредно пред нашим очима, још има Црногораца и Бокеља којн сје'де скрштених руку и по страни
од Народно-ослободилачке борбе. Још их има који вјерују
лажима преосталих и напуштених четничких команданата.
Посљедњи су дани када вам се даје могућност да се
нрикључиге ослободилачкој борби наших народа, када вам
се пружа прилика да ступите у редове наших славних и
јуначких бригада и партизанских одреда; да пођете у борбу
против непријатеља наше домовине и против оних који су
вас завели на најсрамнији нут, на пут издаје цародних
интереса.
Отворена су врата у наше редове сваком поштеном
Црногорцу и Бокељу који се није крваво огријешио о Народно-ослободилачку борбу. Ступајте данас, јер ће сјутра
бити касно!
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Међу нашом војском налазе се претставници Црвене
армије и армија Енглеске и Америке. Наша војска сиабдијева се оружјем из братске Совјетске Русије, Енглеске и
Америке, оружјем које иоси сигурну побједу над њемачким;
фашизмом и свим иепријатељима демократског и слободол-убивог човјечанства.
БОГЦИ, ПОДОФИЦИТ'И. О Ф И Ц И Р И И П О Л И Т И Ч К И КОМЕСАРИ СЛАВНИХ И Ј У Н А Ч К И Х БРИГАДА И ПАРТИЗАНСКИХ
СДРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ И Б О К Е !

Позади нас је тешка борба, када су разни шмперијалисти п домаће издајпцс настојали свим силама и средствима
да сломе оружаиу борбу народа Јулославије и *ла на вашнм
костима и дјелима и даље пљачкају и поробљавају народе
Југославије. Та се ирошлост не може и не смије вратитп.
Својим оружјем чувајте тековине наше борбе и даље уииштавајте окупатора и његове слуге. С вама су савезничке
прмије Совјетског Савеза, Енглеске и Америке. С вама је
читаво слободољубиво човјечанство. На вашој страни су
симпатије читавог напредног човјечанства.
Својим оружјем и радом браните и потпомажите Народну власт — највећу тековину наше борбе. Уништавајте
окупатора и његове слуге! На то вас зове домовина, на
то вас зову крв и сузе наших мајки. сестара и дјеце и гробови наших палих другова. Ви сте живи зид позади којега
стоји наша домовина. У томе зиду не смије бити ниједна
пукотина кроз коју би се неНријатељ пробио. Учвршћавајте
дисциплину и своје ре'дове и смјело напријед, заједно са
осталим бригадама, дивизијама и корнусима Народно-ослободилачке војске н партизанских одреда Лугославије, за
велико дјело нароДног ослобођења, за демократску федеративну Југославију!
О М Л А Д И Н Ц И И О М Л А Д И Н К Е Ц Р Н Е ГОРЕ и Б О К Е :

Ви сте највише свом' народу дали, ви сте својим младим животима одбранили славне традиције Црне Горе и
Боке. В;1 сте својом крвљу исписали и исписујете најславније
странице историје наших народа. Вн сте дали и дајете
примјер како се ваља борпти за своју домовину и СВОЈ
народ. На вашим дјелима нека се учи народ Црне Горе
и Боке.
И још морате датн да би одбранилп извојеване тековине, да би обезбиједили срећнију будућност, јер она је
ваша. Сви до посљедњег дајте све од себе и помОгните
ослободилачку борбу наших народа.
з*
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К А Р О Д Е Ц Р Н Е ГОРЕ И Б О К Е !

Нека 13 јули 191! године буде патриотски борбени
ггозив свим народним стваралачким снагама за коначни обрачун са окупагором и његовим слугама, за мобилизацију свих
'наролЈних снага. за изградњу слободне равноправне Црне
Горе и Г>оке и наше наролне државе — федеративне Југоелавије.
Живио 13 јули, дан оружаног устанка ЦрногОраца и
Бокеља против окупатора, најсветлији и најславнији дан
на путу борбе за пуну слободу!
Живјеле славне и јуњачке бригаде и партизански одреди
Црне Горе и [>оке!
Слава сииовима Н,рне Горе и Боке иалим у борби за
част и слободу домовине!
Живјело оружано јединство народа Црне Горе и Боке
у борбн протпв окупатора и Домаћих .издајица!
Живјела славна и ослободилачка Црвена арлГнја, нада
и ггонос свих словенских народа н читаве поробљене Е в ^ п е !
Живјеле храбре армије Ешлсске и Америке!
Живјела Народно-оспободилачка војска и партизански
одреди Југославије, чврста залога будућности народа Југославије!
Живио маршал Југославије Јосип Броз Тиго, творац
и во1>а нове федеративне демократске Југославије!
Жнвјело Земаљско аптифашистнчко вијеКе народног
остобођења Црне Горе и Боке!
Живјело Антифашистичко вијеће народног ослобођења
Југославије!
Живио Нацнонални комитет народног ослобођења Југославије!
Живјела федеративна демократска Југославија!
Смрт и проклетство њемачким окупаторима и њиховим
слугама!
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

У

ИМЕ

Б О Р А Ц А , П О Д О Ф И Ц И Р А , О Ф И Ц И Р А И политичких
КОМЕСАРА II УДАРНОГ КОРПУСА:

Полипгчки комесар
пуковник
М И Т А Р Б А К И Ћ , с. р.

13 јули 1944 годин

Командант
генерал-лај тнант
П Е К О Д А П Ч Е Б И Ћ , с. о.

БР. 11
НАРЕЂЕЊЕ Н1ТАБА СЕДАМНАЕСТЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НОВЈ ОД 14 ЈУЈ1А 1944 ГОД. ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЈЕРА
ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ЗБОГ ПОЈАЧАЊА НЕИРИЈАТЕЉА
НА СЕКТОРУ ПЉЕВАЉА 1
Ш Т А Б
XVII У. ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

Б р о ј : сл./44
14 јула 1944 г. у 9.06 ч.
ШТАБОВИМА БРИГАДА ОВЕ ДИВИЗИЈЕ

Према обавјештењу II отсјека VI Босанске НОУ бригаде у Пљевља је 12 о. м. стигло око 1500 непријатељских
војиика обучених у ње'мачке униформе, 6 већих и 3 мања
топа, а у току 13 о. м1. око 40' камиона са војском и нештој
материјала. Један дио тих снага (око 500 војника) орпјентисан је према Боља ! нићу, а остатак снага смјешген ј:е у
Пљевљима и селима Калушићи—Дуратовнћи —Грево. Чет•иичке банде налазе се на просторији с. Видре—ПодкоМин,
а један дио тих банди дошао је у с. ЈБуће.
У' циљу тачног провјеравања горњег навода као и чврсгог затварања правца Пљевља—Тара
НАРЕЂУ ЈЕМО:

1) Све јединице ове дивизије преко својих об. органа
и извиђачких одјељења предузеће најхиТније испитившве
непријатељских снага у гарнизоиу Пљевља и околним селима и доставити их овоме Штабу.
2) Штабови бригада хитно ће запосјестн све домииантне положаје на својим секторима прсма Пљевљима,
одржавајући чврсту везу у лијево и десно са сусједним
јединицаМа. Издати наређење штабовима батаљона, као и
свим борцима да се на ноложајима укопавају. 2
3) Штаб II КНОУ бригаде хитно ће обавијестити дединице ,,Авале" 3 о Непријатељском иојачању у Пљс'вљима, а
Штаб XV Мајевичке НОУ бригаде јединице XXXVII дивизијс.
1
Оригинал, писан на машини, налази' се у архиви Во.шоистори ског института под рег. бр. 19-2, к. 987.
2
О положају бригада види у док. бр. 12.
3
Ирва пролетерска дивизија
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4) У случају непријатељског испада из Пљевана на
пашем правцу затварања, истог упусгити па блиско отсто.јање нападајући га дрским фрз|нталним и бочним обухватима.
Правац Пљевља—Тара мора се чзрсто бранити и одбранити у случају непријатељског испада ради аеролрома на
Негобу1)И. Важност овога саопштити свим'- борцима п руководиоцима.
5) Јучер смо добили радиограм од ..Авате" да ће њихове двије бригаде смијенити наш\ г дивизију на линији Пље'вља—Тара 15 о. м. У истом радиограму не јављају о
даљем правцу наше дпвизије.
Штабовн бригада до смјене чврсто ће затварати одређене правце а у исто вријеме и припремити се за евентуални
нокрет 16 о. м. или 15 навече. 4
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЈХОБОДА НАРОДУ!

(М. П.)
За Штаб
командант, пуковник
Глиторије Мандић

БР. 19
БОЈНА РЕЛАЦИЈА ПЕТЕ ЦРНОГОРСКЕ ИРОЛЕТЕРСКЕ
БРИГАДЕ ЗА ВРИЈЕМЕ ОД 1 ДО 15 ЈУЛА 1944 ГОДИНЕ 1
РЕЛАЦИЈА
(Секцнја П вевља -Колашин, размјер 1:100.000)
• вођеним операцијама V Црногорске прОлетерске брнгдде у времену од 1 јула до 15 јула 1944 год.
1
1 јула: ' сспоред брлгаде бно је сљедећи: 4 батаљон
Бродарево—Гостун—Кање', са задатком држања положаја на
т о ј лини.ји те спречавања непрнјатељу пролаза; 3 батаљон
држао је_ положаје обачом Лима у Бијелом Пољу, закључно у Жуто.ј Косн; 1 батаљОн — од града лијево, гта
десно до закључно Крушева, 2 батаљон се иалазно у
4
О даљпм покретжла јединида Седамнаесте дивизије НОВЈ види
у док. бр. 20, 23 и 33.
1
Оригинал, писзн на машини, налази се у архиЕи Војноисторлсксг института под рег. бр. 37/31, к. 754.

Церову у оригадној резерви, гдје се налазио и Штаб бригаде; чета пратећих оруђа, болница, интендантура, били су
у Мајсторовини.
Према прикупљеним подацима јачи'на непријатељских
снага на десној обали Лима, од села Сопотнице до Затона
закључно, износила је, отприлике, око 2.000 непри.јатељских
војника, од којих два батаљона Њемаца. Остало је' била
албанска војска дивизи.је „Скендербег" 2 и четници.
2 јула: Заповијешћу III Ударне дивизије наређено је
да са четвртином снага изведемо демонстративни напад на
непријател.а испред нас, са циљем олакшавања ситуације
II дивизији. За о в а ј задатак одређене су по Двије чете 1 и
3 батаљона. Доцније је ово наређење опозвано због настале потребе да се један батаљон пребаци у Колашин,
али 3 батаљон већ је био ступио у борбу, 2 батаљон је
одмах упућен
Колашин, гдје је добио задатак. Двије чете
3 бат. успјеле су да овладају дијелом Оброва и нанесу
Иепрнјатељу осјетне губитке, око 20 мртвих и ра'њених.
Оопствених губитака су имали једног мртвог и пет лакше
рањених. 1. батаљон је по истом наређењу смијенио дијелове VII бригаде до ријеке Љубовије. 4-том батаљону је
наређено да се из области Бродарева пребаци у Бијело Поље.
3 јули: 2 батаљон је извршио покрет Бијело Поље—
Колашин и см.јестио се на простору Башање Брдо—Бреза—
Бабл-ак, са задатком обезбјеђења града Колашина. 4 батаљон је смијењен у области Бродарева од стране 3 батаљона
I Крајишке бјшгаде у 21 час. Непри.јатељ је на положају
око Бијелог Поља тукао јаком артилоеријском и бацачком
ватром, али без резултата.
4 јули: 4 батаљон је у 1 час извршио покрет из области Бродарева до Бијелог Поља и смјестио се у село
Љешпицу као бригадна резерва.
5, 6 и 7 јули: није било никаквих парочитих прзмјена.
Упућиваие су извиђачке патроле на десну обалу Лима у
циљу прикупљања података о непријагељу.
8 јули: Свечано је нзвршена заклетва 4 батаљона.
9 јула: Ннје било промјена, осим што је 4 оатаљон
смпјенио 3 на положајпма Бијело Пол^е—Жута Коса, а 3
батаљон остављен у бригадној резерви.
10 јули: Бригада је добила паређење да се пребаци у
Колашин, а наше положаје да посједне X Крајншка бригада.
] 1 јули: Батаљонима су издата наређења за покрет. 3
батаљон, чета пратећих оруђа, интендантура и бо/шица кренулп су ноћу 11 п 12, а стигли у Ровачко Требаљсво 12 у
2

Влди док. бр. 8. објашњење под 2.
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8 часова, у чијој су се околини смјестили. 1 и 4 батал>ои|
•смијењеии су између 17 и 21 часа и рдмах су креиули за
Колашии, гдје су стигли 12 у 11 сати.
12 јули: 1 батаљон је смјештен у с. Бабљак, а 4 у с.
Дријенак код Колашина. Чета пратећих оруђа, болница,
интендангура, смјештени су у с. Блатине.
Овога дана вршена је генерална проба за параду од
18 20 часова.
13 јули: Читава бригада учествовала је на нрослави
13 јула, којом приликом је вршила парадни марш. .
14 јули: Бригада се одмарала на истој просторији,
издата је заповијест за нови размјештај багаљопа, у циљу
обезбјеђења града од ваздушног десанта.
15 јули: Батаљони су извршили покрет и размјестили
се: 1 батаљоп на Шљивовицу, 2 багаљон на Башање Брдо,
3 бат. — Бабља Греда, 4 на — Дријенак, док су чета пратећих оруђа, болница и интендантУра остале на истим
мјестима.
За ових 15 дана батаљони су се прилично одморили и
опоравили. По батаљонима су одржавани војнички и политички часови, те се у томе прилично постигло, нарочито
код 2 и 4 батаљона. Морал и дисциплина су добри.
Исхрана људства вршила се нреко команди подручја и
нз Дивизијског слагалишта. Десило се да за три-четири дана
борци нијесу имали хљеба.
Рад санитета углавном се састојао у спровођењу хигијенских мјера. Одијело бораца је парено у свим бата.љонима. Било је неколико случајева мањих обољења.
За Италију је упућено 9 руководилаца, од којих и начелник бригаде, мајор друг Милан Абрамовић, и три друга
за команданте баталзона. 3
Бригада је доста добро снабдјевена оружјем, муницијом,
док са одијелом слабије стојимо.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политичтш комесар
Светозар Радојевић

Замјеник команданта. капетан
Саво Станојевић
(М. П.)

3
Врховнм штаб НОВ и ПОЈ, који се тада налазио на Вису, и.мао
је базу у Барију. Поред осталог база је служила и за пребацивање
другова који су ишли као помоћ на остале секторе у земљи (види
док. бр. 130, објашњење под 2), или су пак задржавани као руководећи кадар у јединицама које су формиране од бивших интернираца и морем пребациване за Далмацију.
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НАРЕТзЕЊЕ ШТАБА СЕДАМНАЕСТЕ УДАРНЕ ДИВНЗИЈЕ
НОВЈ ОД 15 ЈУЛА 1944 ГОД. ЗА ПОКРЕТ НА ПРОСТОРИЈУ
СЈЕВЕРНО ОД КОМУНИКАЦИЈЕ ПЉЕВЉА — ПРИЈЕПОЉЕ1
Ш Т А Б
XVII У. ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

Брсгј: сл./44
15 јула 1944 г.
у 11,15 ч

ЗАПОВИЈЕСТ
(Секција: Жабљак—Пљевља—Вишсград и Вардиште
1:100.000)
Наређењем Штаба II У. кориуса НОВЈ од 15 о. м.
наша дивизија нребациће се сјеверно од комуникације Пљевља—Пријепоље, са задатком дејства на комуникације Рудо—
Прибој—Пријецоље и Пљевља—Пријепоље, извиђајући и
контролишући десну обалу Лнма, одржавајући везу са јејДиницама I Пролетерске дивизије која ће се налазиги на
просторији Фоча—Челебић—Чајииче и на комунпкацији
Пљевља—Тара. За извршење постављеиог нам задатка
НАРЕЂУЈЕМО:

1) II Крајишка НОУ бригада одмах по примитку ово г а
нарећења извршиће покрет са своје досадашње просторије
најподеснијим правцем и смјестити се на просторију с. Голеша-— Међуречја—Касидола, дејствујући на комуникацију
РудО—Прибој и контролисати десну обалу Лима на свзм
правцу дејства.
2) VI Босанска НОУ бригада одмах по примитку овог
наређења извршиће покрет са своје досадашње просторије
најподеснијим правцем прелазећи р. Ћеотину, комуникацију
Пљевља—Чајниче и Пљевља—Усгибар и смјестити се на
иросторију с. Г. и Д. Бабине, са задатком дејства На комуникацији Пријепоље—Пљевља, на сектору Пријепољ!е—Јабука—Мијајловица и на комуникаци.ји Пријепоље—Рудо, на
сектору Пријеиоље—Кучин.
3)ХУ Мајевичка НОУ бригада одмах по примитку рвога
наређења извршиће покрет са своје досадашње просторије
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 23-2, к. 987.
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најподеснијим правцем, прећи р. Ћеотину и комуникацију
Пљевља—Чајпиче и смјестити се на просторији с. Калуђеровићи—Бучје, са задаткс.м дејства на кому|никацију
Пљевља—Пријепоље и Нљевља—Чајниче, као и чврсто затварање комуникације Пљев.ља1 Устибар. Одржавати чврсту
везу са јединицама II КНОУ и VI БНОУ бригаде.
4) Штаб дивизије и хируршка екипа налазиће се у с.
Бучје код школе, гд.је слати извјештаје.
Напомене:
1) Штабови бригада на додијељеним секторнма предузеће што активније де.јство онемогућујући непријатељу комуницирање. Извиђачким одјељењима конгролисати долину
р. Лима и настојати да се што прије прикупе подаци о
непријатељским гарнизонима у Рудом, Прибоју, Пријепол^у
и на комуникацији П р н ј е п о љ е - П љ е в љ а , хитно о свему обавјештавајући овај, Штаб.
2) Штабовп брнгада предузеће све да избију на рдређене просторије 16 о. м. најдаље до у зору.
3) Исхрану јединица вршиги на додијељеннм секторима.СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

У 17.30 ч

(М. П.)

За Штаб
командант, пуковник
Глиго'

2
Бригаде су извршиле наређење, што се види из Операцијског
дневника Седамнаесте ударне дивизије, који се налази у архивн
Војноисториског института под рег. бр. 1-5, к. 982.
3
Глигорије Мандић

БР. 21
ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ИЗВИЂАЧКОГ БАТАЉОНА ДРУГОГ
УДАРНОГ КОРПУСА НОВЈ ОД 15 ЈУЛА 1944 ГОД. ШТАБУ
КОРПУСА О СИТУАЦИЈИ НА СЕКТОРУ НИКШИЋА,
ЦЕТИЊА И БАРА 1
Ш Т А Б
И З В И Ђ А Ч К О Г УД. Б А Т А Љ О Н А
II УДАРНОГ К О Р П У С А

Пов. бр.
15 јула 1944 г.
Положај
ШТАБУ

II

УДАРНОГ

КОРПУСА

НОВ
Положај

Према подацима којима располажемо стање у непријатељскнм гарпизонима ни.је се иромијенило. У погледу м'орала код непријатељских војника се сваког дана осјећа све
већа деморализација, нарочито код четничких баиди. Лаз
између четника и зсленаша сваким даном је све већн. Зеленашке масе гаје симпатије према н а ш о Ј борби. Поједини
четнички официри из Чева траже да разговарају са Цашим
позадинским радницима.
Према најновијим подацима од позадинаца из Цуца
ситуација тамо је оваква.
Послије иашс акције 3 дана узастопце око 200 Њемаца
н исто толико четника долазили су на Бату. Заљућани су
се налазили у шуми, јер нијесу хтјели да чекају Ње.мце
код кућа, а огорчени су ради четничког терора н убистава
која су посљедњих дана починили над извјесннм зеленашким вођама. Њемци су попалили 2(3 кућа п 42 по.јате,
као одмазду за одметање у шуму. Куће око саме Баге нијесу палили. Стријељали су једпог и једног сељака повели
са собом радп тога што су им нашли пеку муницију и
оружје.
У Ријечкој Нахији, поред стријељања, хапшсња и злостављања ол стране Њемаца и четника, ситуација је повољна. На терену Љуботина и Цеклииа налази се једна!
партизаиска чета у јачини око 00 војника. Ову чету ћемо
укључнти у састав нашег баталЈона, према вашем ранијем
наре!)Сњу. На територији Црм'ннце и Паштровпћа налази
1

Оригинал. пис?н на машини, н а л а з и се у а р х и в и Војноисториског ппститута под рег. бр. 56-4, к. 392.

се такође једна чстица војника, око 30 другова. Ове чете
изводе повремено акције на комуникацијама од Подгорице
за Цетиње и поред морске обале.
Преко Штаба Приморске оперативне групе упутили смо
вам 11 заробљених Њемаца п 1 четника са свим докумеитима који су код њих нађеии.
Послали смо један ,,шарац" иа • оправку у вашу радионицу, па смо касније пронашли не^ке дијелове од истог
које вам достављамо.
Пошто немамо могућности да набавимо штамбиље, молимо вас да нам пошаљете штамбиље према приложеној
наруџби.
ГТошто ћемо се бавити углавном на неослобо1)епој територији, јавите нам да ли да издајемо потврде о реквизицији н друге са нашим штамбиљем, јер према њима непријатељ може контролисати кретање наших јединица.
посљедњој акцији заробили смо један сигнални пиштољ. али нијесмо могли пронаћи ракетле; молимо вас да
наМ' пошаљете око 50 ком. разнобојних ракетла.
Прије неколико дана послали смо неколико коња за
намнрнице, муницију н оружје. Бомби ручних немамо ни
десетак з т батаљону, неопходно су нам потребне за наше
претстојеће акције. Од намирница потребио је да нам интепдантура шаље што више шећера, масти и конзервиране
хране која се лако може преносити и зготовити. Шећер
нам ЈС потребан с обзиром на напоре које имамо. У том
смислу молимо да скренете пажњу пнтендантурп.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Лолитком
Ђуро Вукић
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Командант
Стево Лопичић

БР.

35

БОЈНА РЕЛАЦИЈА ШТАБА ИЗВИЂАЧКОГ БАТАЉОНА
ДРУГОГ УДАРНОГ КОРПУСА НОВЈ ЗА ВРИЈЕМЕ ОД 6
ДО 15 ЈУЛА 1944 ГОДИНЕ 1
Ш Т А Б
ИЗВИЂАЧКОГ БАТАЉОНА
II УДАРНОГ КОРПУСА

Пов. бр. С. 14
16 јула 1944 год.
Положај

ШТАБУ II УДАРНОГ КОРПУСА НОВ
Положај
Доставља\го вам релацију рада нашсг батаљона од дана
формирања 6—15 јула 1944 год.
6—7 јула батаљон се налазио на просторији села Горња
Трепча, срез Никшић. гдје .је извршено формирање батал>она и 2 чете. Постављен је командни кадар, подијељено
људство које је припадало Ловћенском НОП олреду. Вршене су војннчке вјежбе, извиђање и обезбјеђење. Извршена
је припрема за покрет у циљу извршавања постављених
задатака.
8 јула батаљон се унутно правцем Трубјела Поннквице—Броћанан—Бијеле Пољане, гдје ,је заноћио. Дато је
логорско обезбјеђење. Овдје смо нашти једну чету Никшићког НОП одреда.
9 јула батаљон је извршио покрет у правцу Бате.
Прва чета добпла је задатак правцем Бијеле Пољане
Убли—Бпјело Поље—Доловска Корита—Меоца-Ровине ла
избије на Бату. 2 чета се упутила правцем Бијеле Пољане—
Подлисац—Кобиљи До—Извори—Бата. Обје чете имале су
задатак да испитају герене и евентуално протјерају слабије
истурене непрнјатељске дијелове из гарнизона Чево и Грахово. Са првом четом кретао се Штаб батаљона и интендантура. Прва чета на свом правцу сукобила се са једном1
четничком патролом код Ровина и протјерала је. Друга
чета није нигдје наишла на непрпјатеља.
Батаљон је стигао око 23 сата на Бату. Прва чета упућена је у с. Граб са задатком извиђања и обезбјеђења од
правца Чево—Ресна. Друга чета оставила је обезб.јеђење
1

Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 23-2, к. 987.
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ЈОД с. Трешњева, а остали дио чете отишао јЈе у село
Кучишта са задатком извиђања и обезбјеђења од правца Чекање—Његушп и Ораховац—Гркавац. Штаб батаљоиа иалази се на Бати.
Непријатељ се налази на комуникацији Чево—Ресна—
Чекање и Гркавац—Грахово. У току дана слао јс слабије
блнже патроле у нашем правцу.
Циљ пашег маневра је био да непријатељ стекне убјеђење да имамо намјеру орије г нтисати наше снаге према
ком. Чево—Ресна, како би извршили лакше пребацивање
пашег батаљона на просторију Ловћена.
Непријатељске авијације није било.
10 јула. У 10 сати једна непријатељска колона јачине
30 Њемаца п 31 четник избила је на Бату. Наше патроле
су се сукођиле и прихватиле борб) г заједно са Штабом
батаљона. Обавнјештена је нрва чета, док је друга чета
интервеннсала непријатељу пза леђа. Наскоро су дошли
дијелови прве чете и са лијевог крила извршили притисак
на непријатеља. Непријатељ се нашао уобручен са сваке
стране. Обруч се све више стезао, упркос жестоком отпору
пепријатеља који се очајнички бранио. Непријатељ се забарикадирао иа једном брдашцу врло каменитом. Око 19
сати наши борци извршили су јуриш бомбама и у *борби
прса у прса ликвидирали ово непријатељско упориште. У
недостатку бомби, једна група од 5 Њемаца лпквидирана је
уз помоћ камења.
У овој борби пепријатељ је имао губитке: 20 мртвих
Њемаца и 11 заробљених, међу којима један официр; 25
четника мртвих, међу којима и командир чете Драго Банићевић, бивши жанд. наредник, и један заробљен; 6 убијених
коња.
Наши губици изиосе 3 мртва, међу којима и командир
2 чете Вељко Јовићевић и 3 лакше рањена.
Заплијењено: 4 митраљеза ,,'шарац", 4 машпнгевере, 5
парабелума, 1 револвер, 1 п.митраљез, 1 тромблонска пушка
са 100 граната, 2 дурбИна, 1 сигнални пиштољ, 50 пушака,
4000 метака, хране и разне спреме као и 5 коња.
У току ове борбе четннчке банде са Ресне покушале
су испад у правцу Бате, али су их (задржали дијелови
1 чете.
Пошто је потпуно унинггена ова колона приступило се
свакуацији материјала, рањеника и заробљеника.
У овој борбн Штаб батаљона је показао пуно сналажљивости и имао је чете у својим рукама. Команде чета
су се такође прилично снашле. Борци су иоказали високи
степен пожртвовања, одлучности и храбрости, али недо46

вољно војничке сналажљивости и вјештине. Без изузетака,
борбеност је била на внснни. Губици које см'о имали
углавном су били ради неопрезности и нечувања самих
другова К10ји су погинули п рањенн.
У акцијп су се нарочито истакли: пом!оћник политкома
батаљона друг Блажо Вучковић, водник Радован Пејовић
и пушкомитраљезац Луиђи Мацоли — Италијан.
~Око 21 сат батаљон се упутио правцем Извори—Кобиљи До за Бијеле Пољане, како би о'нем'огућилн лепријатеља да нас пресијече.
11 јула. Батаљон је стигао у Кобиљи До, гдје је имаО
одмор од неколико сати. Послије подне продужен је марш
и спровођење рањеника, заробљеника и материјала. Батаљон
је заноћио у Бијелим Пољанама.
Дато је логорско обезбјсђење.
Непријатељ није ништа предузимао из Грахова.
Непријатељске авијацпје није било.
12—15 јула. Батаљон се налази на одмору у Бијелим
Пољанама. Упућени су заробљеннци за Штаб Прнморске
оперативне групе и рањеници за болницу.
Неиријатељ се није појављивао у правцу нас.
Према обавјештењима једна колона Њсмапа и четника
у јачинп неколике стотине војника дола!зила је на Бату у
"циљу прикупљања мртвих. Терора и репресалија над становнпштвом није било.
Извршена је попуна муннције, чпшћење оружја и довођење снреме у ред. Држане су конференције на којима
се детаљно претресла акцп.ја на Бати.
Прослављена је трогодпшњица 13 јула за народ и
војску.
Непријатељске авијације није било.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политком
Ђуро Вукић

Кснмандант
Стево Лопичић

47

БР. 35
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА СЕДАМНАЕСТЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НОВЈ ОД 17 ЈУЛА 1944 ГОД. ЗА ПОКРЕТ НА ПРОСТОРИЈУ ШТИТАРИ—БЕРАНЕ 1
Ш Т А Б
XVII У. ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

Бро.ј: сл. ; 44
17 јула 1944 г. у 11 ч

ЗАПОВИЈЕСТ
(Секција Пљевља 1:100.000)
Наређењем Штаба II У. корпуса НОВЈ наша дивизија
добила је задатак да се постави на просторију Штитари—
Беране. Ради извршења постављеног задатка дивизија Ке
ноћу 17 18 о. м. пребацнти се по ешалонима преко комуникације Пљевља—Пријепоље. У везн горе изложеног
НАРЕЂУЈЕМО:

1) II Крајишка ИОУ бригада са своје досадашње просторије извршиће покрет и пребацити се преко комуникаци.је Пљевља—Пријепоље, на сектору између Мијајловице
(к. 1411) и Јабуке (к. 1294), продужујући преко Камене Горе
п смјеститн се на иростори.ји Граб.
2) VI Босанска НОУ бригада пребациће се преко кому(никације Пљевља—Пријепоље на сектору од Јабуке до Сељангнице, продужујући најподесннјим правцем и смјестити
се на просторпјн Комарани (Ераковићи, Мијачиновићн,
Орашац).
3) XV Мајевичка НОУ бригада извршиће покрет преко
Бабине и пребацити се преко комуникације Пљевља—Пријепоље на сектору Јабука—С.ељашница и смјестити се на
просторијн Ка\Гена Гора.
4) Штаб дивизије и хируршка екипа кретаће се ца
правцу XV Мајевичке НОУ бригаде.
Напомена:
1) Јединнце ће подесити свој покрет тако да у 23
часа 17 о. м. отпочне пребацивање преко комуникације,
Пљевља—Пријепоље, водећи строго рачуна да непријатељ
не примијети покрет, не уочи наше намјере.
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 23-2, к. 987.
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2) Све једннице Ке 19 о. м. тачно у 3 часа извршити
покрет не чекајући заповијест овога Штаба и смјестити се:
— II КНОУ бригада на просторију Церово—Ракоње—
Бијело Пол>е;
— \Л БНОУ бригада на просторију Недакуси—Поткрајце;
— XV МНОУ бригада на просторију Ораохвица—Кукуље;
— Штаб дивизије и хируршка екипа 19 о. м. навече
налазиће се у Би.јелом Пољу, а за вријеме покрета 19 о. м.
кретаће се са једпницама XV Мајевичке НОУ бригаде.
3) Јединице са собом да поведу што више крупне стоке
и понесу што више брашна или жита, јер на просторији на
којој ћемо бити 18, 19 и 20 о. м- услови за исхрану нису;
најбољн.СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политкомесао, ппуковник
Командант, П У К О В Н И К
Б. Петричевић
Глиго3
(М. П.)

I

п. с.

Знаци за распознавање достављени су вам 9 о. м. и
важе до 21 јула. Према томе знаке имате, ако их нисте
изгубили, што се свакако морало јавити.
Глиго
БР. 24

ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ДРУГОГ УДАРНОГ КОРПУСА НОВЈ
ОД 19 ЈУЈ1А 1944 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПОЈ
О БОРБАМА НА СВОМ СЕКТОРУ 1
67/89

Д. Д. Д.

Три хиљаде Њемаца и Албанаца нападају Андријевицу,
потпомогнути са седам тенкова и 17 авиона. Циљ напада
Беране. Данас су бо.мбардовалн Беране са 17 авиона. Било
је жртава међу становништвом. Водимо тешке борбе. Непријатељ се^ концентрише у Подгорици, Пећи и Грахову.
2
Јединице су извршиле покрет, што се види из Операцијоког
дневника Седамнаесте ударне дивизије НОВЈ, који се налази у
архиви Војноисториског института под рег. бр. 1-5, к. 982.
3
Глиторвтје Мандић
1
Оригинал. писан руком. налази се у архиви Војноисториског
института под рег. бр. 36-2. к. 394.

4 Зборник том III, кн>. 8.

49

Тражите хитно бомбардовање Подгорице и Пећи са Околином. Петнаест „штука" сад бомбардовало Андријевицу.
Пеко

19-VII-44 год.
Ман. Морача 2
БР. 25

ОБАБЈЕШТЕЊЕ ШТАБА ТРЕБЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НОВЈ ОД 19 ЈУЛА 1944 ГОД. ШТАБУ ДРУГОГ УДАРНОГ
КОРПУСА О ЗАУЗИМАЊУ ВЕЉЕГ КРША'
II корпусу:
Командант је на положају према Андријевици и отуда ће вас извјештавати о сигуацији код њега.
Овог. момента нам јави да је V бригада у 'контранападу
освојила Вељи Крш. Са Биоча извјештавају да на њиховом
сектору нема промјена. Павле Ђуришић је у Малишићима
— 17 ов. мј. било је у Врмошу 300 косовара 2 у њемачким
униформама. Њихове намјере су биле према Андријевици.
У вези овога један батаљон VII брнгаде прелузео је потребне мјере. 3
П. пук. Јовићевић 1
19-VII-1944 у 22 ч
БР. 26
ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ДРУГОГ УДАРНОГ КОРПУСА НОВЈ
ОД 20 ЈУЛА 1944 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПОЈ
О БОРБАМА НА СЕКТОРУ АНДРИЈЕВИЦЕ 1
69/145
На секгору. Андријевице продужују се тешке борбе.
Неиријатељ је врло упоран иако трпи велике губитке. ПотV

2

Манастир Морача
Оригинал, писа« руком, налази се у архиви Војноисториског
кнститута под рег. бр. 7/1а, к. 755.
2
Јединице 21 СС легионарске дивизије „Скендербег". Види док.
бр. 8, објашњење под 2.
3
Не може се односити на батаљон Седме црногорске НОУ бритаде, јер је она била у покрету од Колашина за Подгорицу (Титоград), а на овом сектору су се налазиле јединице Пете црногорске
пролетерске и Девете црногорске НОУ бригаде. Види док. бр. 16 и 29.
4
Нико Јовићевић
1

1
Оригинал, писан руком. налази се у архиви Војноисториског
института под рег. бр. 36-2, к. 394.
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помаже га 7 тенкова и артиљерија, а данас јс бомбардовало
сектор Беране—Андрнјевица 87 авиона. Ми вршимо противнападе. Пребацујемо снаге да би спријечили даље ширење и прешли у противнапад. Ову ситуацију морају риЈСШИТИ
прије одласка на задагак. 2 У Херцеговини 8000
1-Бемаца нз 369 и 370 див. потпомогнути (четницима и устајнама предузели општу офанзиву на наше снаге са линије
Невесиње—Столац—Требиње. Тсшке су борбе у току и
непријатељ трпи велике губитке.
Пеко
20-УП 44 год.
Ман. Морача

БР. 27
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ШТАБА ТРЕЋЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НОВЈ ОД 20 ЈУЈ1А 1944 ГОД. ШТАБУ ДРУГОГ УДАРНОГ
КОРПУСА О ЗАУЗИМАЊУ ЛОКВИЧКОГ БРДА И МАЛЕША ОД ЈЕДИНИЦА ПЕТЕ ЦРНОГОРСКЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ 1
II корпусу: 1. — V Пролетерска је данас заузела Локвичко
Брдо и Малеш. Вељи Крш непријатељ врло упорно држи.
Падом Локвичког Брда и Малеша изгледа да се- нспријатељ
осјетио угрожен, па је позвао авијацију у помо}1. Кроз
крагко вријеме дошло је 18 апарата, који су бомбардовали
положаје у непосредној близини Велзег Крша. Од рвога
су наши имали губитака.
2. — За вријеме бомбардовања непријатељ је прешао
Бандовића Мост. Више се ангажује према Љубу. 2
3. — Наши припремају повратни напад.
4. — Синоћни извјештај о Подгорици није потврћен. 3
Нач. п. пук. Н. Јовићевић
20-VII у 2,35 ч

(Н. Ј.)

2
Односи се на Оиеративну групу дивизија која је имала задатак
пробоја за Србију. Види док. бр. 49.
1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноисториског
пнститута
под рег. бр. 7/1а, к. 755.
2
Љубо Вучковић, тада командант Друге пролетерске дивизије
3
Вјероватно се односи на неки извјештај о бомбардовању Подхорице.

51

БР. 11
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ШТАБА ТРЕЋЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НОВЈ ОД 20 ЈУЛА 1944 ГОД. ШТАБУ ДРУГОГ УДАРНОГ
КОРПУСА О ПРОДОРУ ДИЈЕЛОВА ДИВИЗИЈА „ПРИНН
ЕУГЕН" И „СКЕНДЕРБЕГ" У АНДРИЈЕВИЦУ 1
II корпусу: 1. — Непријатељска г^оторизација је јутрос
у 9 ч ушла у Андријевицу, гдје непријатељу пристижу појачаља у људству и материјалу камиокима.
2. — Снаге иепријатеља 3 бат. С>д по 4 до 500 из див.
„ПрНнц Еуген" и један бат. јачине до 500 из дивизије
„Верма", 2 која се налази у Албанији и Ц р н о ј Гори. Састав
•непријатеља: Њемци, усташе, 3 Швабе, 4 арнаутска милиција
1итд. Четници служе као водичи и носноци муииције па појложаје, а у комори су Италијани. Према подацима има
Бугара и Румуна. Имају 7 тенкова, 2 брдска и 2 противколска топа. Њихов циљ је Андријевица—Беране, Андријевица—Колашин.
3. — Према причању заробљеног Италијана батаљонн
нз „Принц Еуген" су дошли из 1\)гатице у Албанију, 5 гдје
су се састали са батаљони^а из „Верме".
4. — Ненрпјатељ је овладао Баљем и наше су се јединице пребациле на лијеву обалу. 6 Средоје 7 затвара правац
ка ЉубУ, 8 а Војо 9 ка мени. Вујадин 10 дејствује са просторије Пех., Коњухе, Равнн у позадини и затвара правац ка мени.
5. - - Потребно .је бомбардовати комуникацију Андријевиид —Мурина-^Пећ и Мурина- Плав, којима непријатељу
пристижу појачања.
20-VII 16,45 ч

(Н. .Ј.)

К-дант III див.. ген. мајор
Радован Вукановић

1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војшоисториског
института под рег. бр. 7/1а, к. 755.
2
Вјероватно се мисли на батаљон 21 легионарске СС дивизије
„Скендербег". Види док бр. 8, објашњење под 2.
1
Фолксдојчери из Хрватске
4
Аустријанци
3
Пигрешно означен географски појам. Мисли се на Плав и
Гусиње.
6
Лкма
7
Средоје Урошевип, тада командант Друге пролетерске бригаде
8
Љубо Вучковић. тада командант Друге пролетерске дивизије
9
Војин Тодооовић. тада командант Девете црногорске НОУ
бригаде
10
Вујадин ПоповиК, тада командант Пете црногорске пролет^ерске бригаде
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БР. 29
БОЈНА РЕЛАЦИЈА СЕДМЕ ЦРНОГОРСКЕ НОУ БРИГАДЕ
ЗА ВРИЈЕМЕ ОД 1 ДО 16 ЈУЛА 1944 ГОДИНЕ1
Ш Т А Б
VII ЦР. УДАРНЕ БРИГАДЕ

К. Пов. бр. 70
21 јула 1944 г.
11оложа ј

ШТАБУ 111 УДАРНЕ ДИВИЗН.ЈЕ
Иоложај
Достављамо вам релације од 1 до 16 VII 44 г.:
Непријатељ — Њемци, четници и муслиманска милиција у јачиии до 700 бораца држе положаје Затон —Обров—
Градина—Бистрица.
Наша бригада била је распоређена према непријателзу
на сектору Фемића Крш—Равна Ријека—Крушево.
Десно од нас налазила се III Српска бригада на просторији Шгитара, а лијево V пролетерска бригада на просторији Бијело Пол>1е—Недакуси.
1 — непријатељ је дејствовао са Градине на положаје
Крушево. Код наших јединица без иромјене. Губитака није
било. Вријеме лијепо.
2 — ноћу 1/2 непријатељ је у'спио да се пребаци у
области Штитара у јачиМи до 200 бораца. На сектору
наших јединица без промјене. У вези наређења Штаба III
дивизије оп. бр. 402 2 батаљОна наше бригаде у п у ћ ш а су
у правцу Штитара ради интервенције и хватања везе са
јединицама III Српске бригаде.
Услијед новостворене ситуације бригада је добила задатак да се рокира у десно: Ријека ЈБубовића—-Штитари.
Вријеме лијепо, губитака није било.
3 — с обзиром да је неПријатељ одбачен на десну обалу
р. Лима бригада се повратила на првобитне лоложаје. Непријатељ је био пасивац. Извиђачке десетине вршиле су
извиђање у правцу Зато^н—Ивање. Вријеме лијепо. Губици:
Један лакше рањен.
4 — без промјејне.
1
Оритинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рет. бр. 36/3, к. 754.
2
Види док. бр. 3.

53

5 — !непријатељ је био пасиван. Код јединица ове брнгаде одржана су предаван>а о падобранцима и ваздушном
десанту. Вријеке лијепо, дезертирала 2 војника.
6 — без промјеЦе. Одржано савјетовање штабова батаљбна са командама чета. Вријеме лијепо.
7 — без промјене. Извиђачка дјелатност наших јединица.
8 — без промјене. Врнјеме облачно.
9 — без промје!не. Одржаванн теорни часови из ратне
службе. Вријеме лијепо.
10 — непријатељ је са мањим одЈељењима силазио у
правцу: Затон—Припчићи. Код јнаших Јединица без промјепе.
Вријеме кишовито и облачно.
11 — без иромјене. Вријеме кишовито.
12 — без промјеие. У вези 'наређења Штаба Ш дивизије
оп. бр. 41 наша брнгада је смијењена од IV бригаде V
днвизије. Бригада је предузела покрет правцем Слепач Мост
—Мојмовац—Колашин. Вријсме кишовито.
13 — у 9 часова бригада је смјештена на одмор на просторији Колашина. Вријеме облачно.
14 — продужење покрета у 10 часова правцем: Колашин—Матешево—Лијева Ријека. Приликом пролаза кроз Колашнп бригада је маршовапа парадним Маршем и пзвршена
је смотра од стране делегата наших и савезничких, којн су
присуствовали тринаестојулској прослави. Бригада је приспјела увече на просторију Лопате—Лијева Ријека, гдје је
била смјеште'на за иреиоћиште. Вријеме облачно. Дејство
неприЈател^а непромијењено.
15 — извршен је покрет батаљона и Штаба бриЈгаде
ради смјене IX бригаде: 2 батаљон — Пипери са задатком
затварања правца од Казновице—Подгорица—Спуж.
4 батаљон: Цварн—Медун, са заДатком затварања нрвца
од Подгорице.
1 батаљон: Медун—Орахово, са задатком контролисања
албанске границе и затварања правца од Тузи.
3 батаљон: Лијева Ријека—Лопате—Веруша, са задатком
затварања правца од Врмоша.
Чета пратећих оруђа, интендантура и болница у Л и ј е в з ј
Ријеци.
Штаб бригаде Биоче.
Морал бораца је на достојној висини. Наоружање М
опрема доста добро.
Исхрана јединпца до данас није била довољна, јер на
ранијем терену Лијеве Ријеке није било у довољној коли54

чини жита. Са месом је вршено снабдијевање преко команди
мјеста.
Инак код војске се осје1га задовољство и поводом овога
нема никаквог негодовања.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

(М. П.)

За Штаб
начелник, капетан
Салих А. РадончиК

БР. 30
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ПЕТЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ
ОД 21 ЈУЈ1А 1944 ГОД. ЗА ПОКРЕТ НА СЕКТОР С. ЦРНИ
ВРХ—ПРАЋЕВАЦ—БУЧЕ 1
Ш Т А Б
V Н. О. УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
I КОРПУСА

Стр. пов. бр. служб.
дне 21 јули 1944 год.

ШТАБУ I, IV И X КРАЈИШКЕ НОУ БРИГАДЕ
Положај
1. — Наша дивизија треба да дође на сектор с. Црни
Врх—Праћевац—Буче. Према томе бригаде треба да дођу
на следеће просторије:
I бригада треба да стигне у с. Буче—Југовине. У првом
маршу треба да стигне на сектор с. Пријелоге—Рујиште,
у сљедећем маршу треба да стигне што раније у с. Буче.
X бригада извршиће покрет 21 ов. м'ј. ра'но (по смјени
од дијелова VIII Црногорске бригаде) и треба да у једном
маршу стигне у с. Праћевац.
IV бригада извршиће покре^т 22 ов. мЈ. прије дана на
иросторију с. Црни Врх.
Бригаде ће покрет извршити
о б з и р а н а д о л а з а к сМјене.

са

старог

сектора

б?з

2. — У покрету обратити пажњу на непријатељску
авнјацију и не кретати цестом у колони. Непријатељска ави1
Оритинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рет. 5р. 41-3, к. 781-А.
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јација је активна на сектору Беране—Андри.јевица—Колашин, а данас је извиђала комуникацију Лековина — Равна
Ријека.
• I бригада треба да креће ио дијеловима и да не пролази кроз Шаховиће.
3. — Извјесне непријател>ске снаге надиру од Чакора
и стигле су до Андријевице. II дивизија номјерила се према
непријатељу. Због тога наш покрет мора бити бржи на
предвиђену просторију.
4. — Штаб дивизије кренуће по наиласку Штаба I бригаде, 21 ов. мј. преноћиће у с. Влашко Поље. а 22 ов. мј.
стићи ће у с. Буче (заселак Југовине).
По доласку на нову просторију бићете упознати са
даљим задацима. 0 6 . центри бригада нека прикупе податке
|0д Команде у Беранама и од јединица XVII дивизије, која се
налази на сектору Штитари—Беране.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политкомесар
Матарић

Ксшандант, пуко-вник
Мил. 3 Морача
БР. 31

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ШТАБА ТРЕЋЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НОВЈ ОД 21 ЈУЛА 1944 ГОД ШТАБУ ДРУГОГ УДАРНОГ
КОРПУСА О НОВОСТИМА НА СВОМ СЕКТОРУ 1
II корпусу: 1. — Синоћ у први мрак је прешло 30 моторних возила преко Бандовића Моста.
2. — Војо 2 .је прошле ноћн вршио напад на свом отсјеку
и успио да непријатеља потисне са извјесних тачака. али се
,1утрос морао да повуче на полазне положаје. 3 Лрема њего1вом извјештају непријатељ се више не испољава према Средој\-, 4 који се нешто рокирао према ЈБубу. 5 Воја је сада на
линији сЗбло Брдо—Сјеножета (к/483 — 184).6
2
3

Илија Матерић
Милутин Морача
1
Орипинал, ггисан руком. налази се у архиви Војнс«1стора1ског
института под рег. бр. 7/1а, к. 755.
2
Војин Тодоровић
3
Види док.. 6р. 356.
4
Средоје Урошевић
5
Љубо Вучковић
е
Ове коте на секцији 1:100.000 нису нађене.
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3. — Јутрос је од Мурине дошло 15 камиона.
4. — Од јучерашњеГ бомбардовања V 7 није имала губитака — свега два. У јучерашњој борби јје имала 7 мртвих
и 20 рањених. Бригада се сада иалази на јучерашњим положајима. 8
5. — (Горња депеша VII бригаде у потпуности).
Нач. Н. Јовићевић
21-УИ у 10,30 ч

(Н. Ј.)

БР. 32
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ
ОД 21 ЈУЈ1А 1944 ГОД. ЗА НАПАД НА СЕКТОРУ АНДРИЈЕВИЦА — БЕРАНЕ 1

Ш Т А Б
II ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ

Оп. број 78
21 јули 1944 г.
у 15,15 ч

ШТАБУ II, IV ПРОЛЕТЕРСКЕ, III СРПСКЕ БРИГАДЕ И
ШТАБУ АРТИЉЕРИЈСКЕ ГРУПЕ
Непријатељ са правца Андријевице и даље покушава
да продре у Беране. Овог момента, због врло јаке артиљеријске и бацачке ватре, наши дијелови који се налазе на
тинији Жаљевица—Стањево Брдо повукли су се на линију
Врања Глава—Змиња Глава--Волујник—Вјетарник—Дрезга
—Лекино Брдо.
На сектор Беране пристигла је XVII дивизија.
Наша дивизија је добила наређење да ноћу између
21 и 22 о. м. изврши напад на непријатеља који наступа
са правца Андријевице.
У вези предњег
7

Пета црногорска пролетерска бригада
Види док. бр. 51.
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рет. -бр. 25/2, к. 732.
8
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НАРЕЂУЈ ЕМО:

4

1. II Пролетерска бригада извршиће напад са положаја на којнма се сада налази 2 на непријатеља испред
себе у правцу АнДријевице. Правце за напад нека одреди
сам Штаб бригаде. У случају ла се непријатељ потисне,
приступити даљем гоњењу. Уколико је могуће, у току вечерашњег напада избјећи фронталне борбе, а по могућству
искористити сваки међупростор и нападати неИријател>а
бочно и са леђа.
2. Батаљон III Српске бригаде ко.ји се налази на комуникацији такође ће садејствоват[1 у нападу и на .свом
правцу (најбоље уз сам Лим) напасти непри.јатеља, који
се налази на комуникацији.
3. IV Пролетерска бригада, коју ће одмах смијенити
XVII дивизија, нека изврши помјерање према Шекулару. У
току ноћи 21 22 о. м. са читавом бригадОм извршнти напад
на непријатељске положаје Сјекирица—Висибаба Баљ. ПоД
своју команду узети и Васојевићки ударни батаљон, којн
се налази у Шекулару. Батаљону који се до сада налазио
иод командом начелника Штаба III бригаде издати наређење
за напад на Баљ. На правац Сјекирица од Шекулара упутите иајмање 3 батаљона. За случај да се заузме Сјекнрица са извјесним дијеловима продужити у правцу Велике,
гдје пресјећи комупикацију и поставити јаче засједе. Почетак 'напада у 23 ч.
с
4. Артиљеријска група издаће наређење једном свом
д|ивизио(ну да вечерас између 21 и 22 часа туку непријателоске положаје Баљ, Тополову Главицу—Жаљевицу.
5. У случају неуспјеха задржати се на достигнутим
положајима и према ранијим задацима упорпо бранити положаје на правцу Андријевица—Беране. Положаје не посиједати са читавим људством, већ само са извјесним бројем
аутоматских оружја и извиђачима, а остале држати позадп
положаја у мртвом углу да не би трпјели губитке од непријатељске артиљерије. На положаје изводити људство оНда
када почне непријатељска пјешадија да подилази.
Раније предвиђени правци повлачења за све наше [је'ди.нице важе и даље, те се према томе и управљати у
случају да непријатељ ипак продре у Беране.
6. Обратити пажњу на правилност и рад у одржавању
радио везе, пошто ће друга веза, нарочито са IV бригадом',
бити скоро немогућа.
2
Бригада се налазила на положају Врања Глава — Змиња Глава
— Волујник.
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Ф(^гокопија документа бр. 223

7. XVII дивизија ке такође вршити нападе ца непријатеља у правцу Смиљевице, као и на оне који су се спустили према Калудри. 3
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Полиггимгси комесар
п. пуковник
Милинко Ђуровић

Командант, ггукоанк.к
ЈБубо Вучковић

БР. 33
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА СЕДАМНАЕСТЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НОВЈ ОД 21 ЈУЛА 1944 ГОД. ЗА НАПАД НА НЕПРИЈАТЕЈБА НА СЕКТОРУ БЕРАНА 1
Ш Т А Б
XVII Н. О. У. ДИВИЗИЈЕ

Оп. број
21 јула 1944 г.
у 15,40 час.

ЗАПОВИЈЕСТ
(Секција КолапМн—Пећ 1:100.000)
Непријатељ. Нијемци. Ар'наути. милиција, четници. надире од правца Андријевнце према Берана^а и стигао .је
до с. Трешњево.
II Пролетерска дивизи.ја и наша дивнзија добиле су
задатак да 1нападну непри.јатеља и да му осујете даље надирање према Беранама.
Јединице II Пролетерске дивизије које су се налазиле
до 12 часова 21 о. м. на линији Жаљевица—Стањево Брдо,
повукле су се усли.јед артиљериске ватре на линију Врања
Глава—Змиња Глава—Волујннк—В.јетарник—Дрезга—Лекино Брдо.
Наша дивизија са положаја Симовче—Радованово Брдкз —
БабИно БрДо—Дебело Брдо—Калудра, извршиће напад гголу
3
Према Операцијоком дневнику Дивизије, који се налази у
архиви Војноисториског института нод рег. бр. 2/2, к. 735, на сектору
Четврте бригаде задатак је извршен, а Друга бригада је потиснута
на Ториште — Турјак.
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 22-2, к. 987.
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21/22 о. м. на непријатељске положаје Кацибер—Жандармериска станица Ђаково—Смиљевица—Мокра Планина.
У вези предњег
НАРЕЂУЈЕМО:

1. II Крајишка Н.О.У. бригада са својих досадашњих
положаја одмах ће извршити покрет и смијенити јединице
IV Пролетерске бригаде и заузети положаје Бреза—Симовче—Радованово Брдо—Бабино Брдо. Са ових положаја
предузетн напад на Кацибер, Жандармериску станицу Тг>аково п на Смиљевицу. Смиљевица је отворен ноложај ! И
фронтално га не нападати, него бочним нападима уз јаку
артиљериску ватру.
Са поменутих положаја одржавати чврсто везу у лијево са јединицама XV бригаде, а у десно са јединицама
VI бригаде.
2. VI Босанска Н.О.У. брпгада одмах по примптку овог
наређења поставиће се на линији положаја Дебело Брдо—
Калудра. Са тих положаја напашће непријатеља у правцу
Мокра Планина, омогућивши IV Пролетерској бригади несметан пролаз према Шекулару и Великој и бочно је заштићујући. Уколико буде непријатеља у Калудри, напасти
га и омогућити IV Пролетерској бригади што бржи покрет
према Шекулару и Великој. Чврсто одржавати везу у лијево
са јединицама II Крајишке бригаде, а у десно са јединицама
IV Пролетерске бригаде.
3. XV Мајевичка Н.О.У. бригада одмах по примитку
овог наређења извршиКе покрет са своје досадашње просторије и поставити се на линији положаја Градина—Иванов Бр.—Веља Стена. Са ових положаја контролисати
лијеву обалу ријеке Лешнице и Вељин Поток, ловезујући
се у лијево са јединицама V Ударне дивизије у с. Лукавици, преко Лима, а у десно са јединицама 11 Крајишке
бригаде.4. Штаб дивизије налазиће се у с. Будимљу, у кући
гдје је био Штаб IV Пролетерске бригаде.
5. Хируршка екипа налазиће се у с. Будимље код Штаба
дивизије.
Напомша:
— Јединице II Пролетерске дивизије вечерас у 23 часа
извршиће бочни напад на непријатељску групацију која
надире од Андријевице, а њихова IV Пролетерска бригада
пзвршиће напад на Шекулар и у правцу Велике. 3
2

О иззршењу овог наређења види у док. 6р. 35.
* О положају и борбама Друге пролетерске дивизије и Четврте
црногорске пролетерске бригаде види у док. бр. 35 и 36.

V Ударна днвизнја до 21 навечер стићи ће на просторију Штигари—Заостро—Беране. 4
Знаци распознавања за 21 су Ремен—Рашка
„
„
„ 22 су Нож—Никишћ
„
„
„
23 су Војнак—Вишеград
Исте ове знаке имају и јединице II Пролетерске дивизије.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политички комесар
п. пуковшик
Б. Петричевић

Командант, пуковгож
Глигорије Мандић

БР. 34
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ДРУГОГ УДАРНОГ КОРПУСА НОВЈ
ОД 21 ЈУЛА 1944 ГОД. ШТАБУ ТРЕЋЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ ЗА НАПАД НА НЕПРИЈАТЕЉА РАДИ САДЕЈСТВА
СЕДАМНАЕСТОЈ УДАРНОЈ ДИВИЗИЈИ 1
Од II корпуса: Непријатељ са правца Андријевице послије
јаче борбе овладао десном обалом Лима до села Трепче
и надире од Шекулара и Калудре ка Беранама. Примјећује
се груписање око с. Орахова.
XVII дивнзија смјењује IV Црногорску 2 и Глиго 3 ће
вечерас нападати на свом сектору. 1 III и Л бригада нападају такође вечерас у правцу Андријевице а IV ирема
Шекулару, Баљу, Сјекирици. 5 Потребно је да и ви ноћас
нападнете непријатеља на вашем сектору најподеснијим
правцем, ради садејства. На осталим секторима нема
промјена.
Ако не успију, Њемци Ке сјутра сигурно бити у Беранама.
Пол. ком. Митар Бакић
21 -VII у 22,35 ч
4

О положају Пете- ударне дивизије НОВЈ види у док. бр. 36.
Орлгинал, писан руком, налази се у архиви Војноисториског
Јзнститута под рег. бр. 7/1а, к. 755.
2
Четврта црногсрска пролетерска бригада
3
Глиторије Мандић
4
О положају и борбама Седамнаесте НОУ дивизије види у док.
бр. 33 и 35.
5
Односи се на Другу пролетерску бригаду, Трећу сјрпску НОУ
бригаду и Четврту црногорску пролетерску, које су тада биле у
саставу Друге пролетерске дивизије НОВЈ.
1

БР. 63
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА СЕДАМНАЕСТЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НОВЈ ОД 23 ЈУЛА 1944 ГОД. ЗА АКТИВНОСТ НА СЕКТОРУ СМИЉЕВИЦА—ТУРЈАК И ВЕЛИКА—ЧАКОР 1
Ш Т А Б
XVII У. ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

Б р о ј : сл./44
23 јула 1944 г. у 13 ч.
ШТАБУ II КНОУ И VI БНОУ Б Р И Г А Д В

II КНОУ бригада у току нротекле ноћи и поред крајње
(одлучности и ријешености није успјела да овлада јако
утврђеним непријатељскиМ положајима на линији Смиље^
вица—Кацибер—Турјак. На том отсјеку непријатељ располаже са прилично јаким снагама (око 700 војника са извјесним бројем артиљерије, п о л о ж а ј утврђен).
VI БНОУ бригада у току јучерашњег дана избила је
на Мокру Планину—Капе—Усовиште (1932—1922), протјеравши ненрнјатеља који је послије тога покушавао са изв.јеСним протунападима, али у томе није успио. У тим борбама VI Б Н О У бригада заробила је 6 непријатељских војника
(^шлициОнера-Арнаута) и убила већи б р о ј истих. Заплијенила је већу количину ратног материјала — њемачку комору, и, према непотврђеном извјештају, њемачку заставу.
На сектору XV МНОУ бригаде није било непријатељске активности.
1\' Прол. црногорска бригада овладала је положајима
Шекулар, Сјекирица, Баљ и п о Т и с л а непрпјатеља даље према
Андријевици. Остале јединице II дивизије поправиле су
своје позиције и налазе се на положајима према Андријевици.
НАРЕЂ УЈЕМО:

1) II КНОУ бригада треба да се добро утврди на садањим положајима пЈрема непријатељу, тако да те положаје
одржи на сваки начин (укопати се), али да не понавља
напад на непријатеља. У правцу непријатеља развити што
јаче извиђање, тако да би се на вријеме, уколико би покушао, могао одбити.
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ВоЈноисторариског института под рег. ор. 39/1, к. 759.
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II бригада треба се за нешто рокирати у десно према
VI-ој, да би се што чвршће повезала са њо\*.
2) VI БНОУ бригада одмах ће са дијелом својих снага
•кренути п продирати напријед према линији Велика—Чакор,
како би садејствовала IV Црногорекој бригади која је већ
избила иа Ржаницу (према најновијој депеши коју смо
примили овога часа), са задатком сјечеП>а отступнице непријатељ}' ко.ји се са дијелом снага повлачи цестом према
Пећи, као и обезбјеђења лијевог бока IV Црногорској
бригади.
Са остатком снага остаће на простору Мокре Планине,
који ће се обезбјеђивати у лијево према Смкљевици.
Треба радити брзо, одлучно, да би се нскористио повољан моменат.
3) XV МНОУ бригада остаје на досадашњим положајима. 2
4) Ми остајемо иа истом мјесту. 3
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

(М. П.)
Командант, пуковник
Политкомесар, ппуковник
Глигорије Мандић
Б. Петричевић
Начелник Штаба
штуковник
Вукашин

2
3
4

Види док. ор. 33.
Види док. 6р. 33.
Вукашин Суботић

8 Зборник том III, књ. 8.
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БР. 74
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ДРУГОГ УДАРНОГ КОРПУСА НОВЈ
ОД 23 ЈУЛА 1944 ГОД. ЗА РАЗБНЈАЊЕ И ОДБАЦИВАЊЕ
НЕПРИЈАТЕЉА СА ПРОСТОРИЈА: РУЈИШТЕ, АНДРИЈЕВИЦА, ЧАКОР 1
23-'јула 44
ЗАПОВР4ЈЕСТ
ЗА РАЗБИЈАЊЕ И ОДБАЦИВАЊЕ НЕПРИЈАТЕЉА СА ПРОСТОРИЈЕ РУЈИШТЕ, АНДРИЈЕВИЦА, ЧАКОР

Секције:
Колашин — 1:100.000
Пећ
— 1:100.000
Непријатељске снаге јачине: три њемачка батаљона, дијелови албанске дивизије „Скендербег", м"услиманска милиција и групе четника извршили су напад на наше снаге у
рео'ну Андријевица—Мурина—Кути и уз помоћ моторизације, артиљерије и неколико десетина авио!на успјеле су
да. послије тешких борби, овладају Андријевнцом и продуже у правцу Берана доспјевши до Рујишта на лијевој
обали ријеке Ј1има.2
Непријатељ је на лијевој обали ријеке Лима зауставл.ен,
а на десној одбачен у правцу Баља—Сјекирице—Мокре
Планине, а према најновијим подацима: 1\' Пролетерска
бригада избила је на комуникацију Андријевица—Пећ на
просторији село Горња Ржаница—Велика.
У циљу разбијања непријатељских намјера и очувања, као и евентуалног проширења наше слободне територије, главнином наших снага на овом сектору предузећемо прогивнапад са задатком: разбијдње непријатеља, избијање на Чакор и евентуално, према развоју ситуације,
ослободити варошице Плав и Гусиње, повезати се са нашим
снагама западно од Ђаковице. Послије извршења овога
задатка група дивизија, послије краћег одмора, поћи ће
на главни задатак. 3
У том циљу
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под рег. бр. 35-3, к. 392.
2
О снази и дејству непријатеља на овом сектору види у Војноисториском гласнику бр. 6 од 1951 год., стр. 34—44, издаше Војноисториског института ЈНА.
3
О главном задатку Оператизне групе дивизија види у Војноисториском гласнику бр. 6 од 1951 год., стр. 27—65, издање Војноистсхриског института ЈНА.
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НАРЕЂУЈЕМО:

I.—
Лијева колона
КомаНдант, пуковник Глиго Мандић.
Састав: XVII дивизија.
Свега: три бригаде.
1.)Са двије бригаде активним дејством
затвара правце: долина р. Лешнице —
с. Врбица—Турјак—Смиљевица.
2.) ЈедјноМ брнгадом најпогоднијим правцем, садејствујући V Крајишкој дивизији, избиће на Ливаде Хађевић и посјешће коте: 1856, 1714 и 1764, обезбјеђујући извршеше задатка V Крајишке дивизије са правца Ругово и наслањајући се на њено лијево крило.
Лијево нема наших дијелова, десно
одржавати везу и ослањати се на јединице V Крај. дивизије на правцу Пла—'П
нпница (к. 2077).
Средња колона
Командант, пуковник Милутин
Морача.
Састав: V Крајишка дивизија
и IV Пролетерска бригада, ојачане са брдским артиљ. дивизио!ном.
Свега: Четири бригаде и арт.
дивизион.
1.) Нанада правцем:
а) С. Стране—пл. Брајница—Планииица
(к. 2077) — Ваганица (2110) — Чакор—
Девојачки Крш. (2046).
б) Ровце—ЈанкОва Глава—Девојачка Пећина—Сјекирица— Жарски Крш— Караманов Крш — с. Велика.
в) Ријека Марсе'ниКа—Ппшево—Баљ—
Висибаба.
2.) Послије овлађивања Чакором и план.
вијенцем Планиница—Сјекирица—Висибаба—Баљ, половину снага управити у,
правцу с. Велике и Мурине у циљу,
разбијања

НепријатеЉа

у

Полимљу

и

Велики, а са осталим снагама затворити правац Чакор—Пећска Бистрпца
и посјести положај Баљ—Внсибаба м
5*
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Сјекирица у циљу затварања иравца
Пећ—Чакор и осигурања прихвата једи'иицама које ће дејствовати у Полимљу и ВелиКи. Лијево одржавати везу
са бригадОм XVII дивизије на правцу
Ливаде Хађевић а деОио на лијевој обали Лима са бригадама II Пролетерске
дивизије.
Ш.—
Десна колона
Командант, пуковник Љ у б о Вучковић.
Састав: 11 Пролетерска Дивизија
без једне бригаде, ојачана артиљеријски^ диви•зио1ном'.
Свега; Двије бриглде и један
брдски арт. дивизиОн.
Активним дејством затвараћс иравац:
Рујиште—Турија—Трепча—Градина. Послије избијања наших дијелова на Чакор ова колона ће прећи у противнапад
у циљу прогоњења неНријатеља у правцу Андријевице.
Десно јединице III дивизије на
правцу Трешњевика, лијево на десној
обали р, Лима јединице средње колоне.
IV.—
Десна бочна колона
Командант, генералмајор Радован
Вука1новић.
Састав: V Пролет. црног. бригада без јеДног батаљона, IX Црног. бригада,
Допунски батаљон II Ударног корпуса и Васојевићки батаљон.
Свега: Двије бригаде и један
батаљ'о1н.
Нападаће (најпогоднијим правцем са задатком1 овладати са с. КуЉ—Зелетин и
даље сад^јствовати на правцу Мурјина
с јединицама средње колоне. Мањим
дијеловима обезбијеДити Трешњевик од
правца Андријевице'. Десно нема наших снага, лијево одржавати везу са
десном1 колоном на правцу Турија а
касније Андријевица.
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Непријатељ ће ©тступатп, у случају разбијања, према
Чамору или пр!ем'а Плаву и Гусињу. У случају да отступи
у правцу Плава и Гусиња врло је вјероватио да ће по(ново покушати да нападне наше снаге потПомогнут са снагама из Метохије. Зато ће средња колона главнином својих
снага поћи у правцу Плава лијевим крилом преко Шабове
Главе—Крсно Брдо—Трескавица—Плав и п р а в ц е ^ Џамија
— источне падине пл. Визигор—Плав, везујући се са деСном бочном колоном која ће преко Липовице и Визитора
упасти у варошицу Гусиње, а једну бр|игаду оставиће на
Чакору у циљу аатварања правца од Пећи и темељитог
рушења к о м у н и к а ц и ј е ц а Чакору. Послије чишћења н е п р њ
јатеља из Андријевице, Плава и Гусиња десна бочна коЛ ^ а ћз са једном бригадом посјести Плав и Гусиње, а с.а|
једном бригадом п о с ј е с Г и Чакор 1 —Планиницу и наставпти
са систематскнм рушењем комуНикације Чакор—Пећ и Чакор—Мурина. За р у ш е њ е комуникације мобилисати ци 1
вилно становништво и кзористити расположиви експлозив
за рушење.
Десна к!оло!на ће остати у реону Андријевица—Трепча,
а средња колона ће се концентрисати на просгору с. Калудре
и Шекулара.
Напад отпочети 24/25 о. м. у 21 час. Припр^ме и подил а ж е њ е јединица 23/24 и 24 о. ж. 4
Тсшкс рањснике евакуисати у /7равцу Бсрана.
Плије'н и заробљенике упућивати у правцу Берана.
Командант II Ударног корпуса налазиће се од 24 о. м.
у селу Д о л а ц код Бера'на, код Штаба II Пролетерске дивизије, гдје слати све извјештаје.
Борбени знаци:
23 и 24 јули: Народ — Понос
24 и 25
„
Косово — К љ у ч
25 м 26
„
Правда — Побједа
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Положај, 23 јула 1944 г.
у 16.50 час."
Достављ&Но:
II Пролетер. дивизији
III У д а р н о ј дивизији
V Крајишкод уд. дивизији
XVII Ударној дивизији и
Артиљеријској групи II
Удар^ног корпуса НОВЈ
4

(М. П.)

Командант
генерал-лајтнант
Пеко Дапчевић

•

. *ј

О извршењу задатка види у док. бр. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
47, 51 и 52.

БР. 74
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ШТАБА ТРЕЋЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НОВЈ ОД 23 ЈУЛА 1944 ГОД. ШТАБУ ДРУГОГ УДАРНОГ
КОРПУСА О ИЗВЛАЧЕЊУ ГЛАВНИНЕ НЕПРИЈАТЕЉА
ИЗ АНДРИЈЕВИЦЕ И ЊЕГОВИМ ГУБИЦИМА НА СЕКТОРУ ДИВИЗИЈЕ 1
II корпусу: Непријатељ постеггено извлачи главнину из
Области Андријевице. Одвукао је већ и 2 топа. Савезнички
су авиони, према извјештају IV бр"игаде, дана!с у 13,30
бомбардовали Андријевицу и запалили 2—3 непријател>ска
камиона на комуникацији за Трепчу. Наше јединице ће
вечерас нзвршити 1напдд. У току ових неколико дана непрнјатељ је имао осјетне губитке. Само један батал>он V бригаде убио је прошле (ноћи 30 неприј. војника и већи број
рањено. Заплијењено је: 1 ,,шарац", 2000 м^етака и нешто
војничке спреме. 2
Нач., п. пук. Н. Јовићевић
23-VII- у 21,10 ч

1
Оригтмал, писан руком, налази се у архиви Војноисториског
института под рег. бр. 7/1а, к. 755.
2
О борбама Пете црногорске гтролете^ске бригаде види у док.
бр. 51.
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БР. 50
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ПЕТЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ
ОД 23 ЈУЛА 1944 ГОД. ЗА РАЗБИЈАЊЕ И ОДБАЦИВАЊЕ
НЕПРИЈАТЕЉА СА ПРОСТОРИЈЕ ЧАКОР — ВЕЛИКА —
ПОЛИМЉЕ — ПЛАВ 1
Ш Т А Б
V Н. О. УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
I КОРПУСА

Сл. бр. 169/44
Дне 23. VII. 1944 год.
у 21.45 ч
ЗАГ10ВИЈЕСТ

ЗА Р А З Б И Ј А Њ Е И ОДБАЦИВАЊЕ НЕПРИЈАТЕЉА СА ПРОСТОРИЈЕ ЧАКОР — ВЕЛИКА — ПОЛИМЉЕ — ПЛАВ

Секције:
Пећ
1:100.000
Колашин 1:100.000
Подаци о неиријатељу: Непријатељске снаге јачине 3
њемачка батаљОна, дије^лови албанске дивизије „Скендербег", муслиманска Милиција и групе четника извршиле су
'напад на наше снаге у реону Андријевица—Мурина—Кути,
и уз помоћ моторизације и артиљерије и 1некОлико десетина авиона успјеле да, послије теш^их бојева, овладају
Андријевицом и продуже у правцу Берана, доспјевши до
Рујишта иа л и ј е в о ј обали р. Л и ^ а .
Непријатељ је на л и ј е в о ј обали р. Лима заустављен,
а на десној обали заустављен и одбачен у правцу к. Баљ—
пл. Сјекирица—Мокра Пла!нина, а према најновијим подацима IV Прол. бригада избила је на комуникацију Андријевица—Пећ, на просторији с. Горња Ржаница—Велика.
Подаци о нашим снагама:
Главнина наших снага На
овом сектору Напада нећријатеља, са сљедећим распореДом:
Јединице 17 дивизије, са двије бригаде, активним дејством затвараће правце: долина р. Лешнице—с. Врбица—
к. Турјак— к. Смиљевица; са једном бригадОм вршиће напад правцем Ливаде Хађевић (к. 1856, 1714, 1764), садејг
ствујући јединицама наше Дивизије.
1
Оригинал, писан ка машини, н а л а з и се у а р х и в и Војноисториског института под рег. бр. 42-2, к. 781-А.
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Двије бригаде II Пр1ол. дивизије, II Пролетерска ц
III Сриска бригада активно ће спречавати непријатељско
надирање правцем Рујишга—Турија—Трепча, а у погодном
моменту дејствоваће према Андријевици.
Јединице III дивизије (двије бригаде и један батаљон) 2
'нападаће најпогоднијим правце'м са задатком да овладају
са с. Кути—к. Зелетијн, садејствујући јединицама наше дивизије и IV Прол. бригади. У даљем иападу једпннце III
дивизије греба да заузму варошицу Гусиње и да се повежу са нашом колоном на линији с. А^урина—Плав.
Задатак свих 'наших јединица је да одбаце непријагеља
са сектора Андријевице и његово разбијање на читавом
простору: Андријевица—Чакор—-Плав—Гусиње.
Задатак наше колоне је да разбије непријатеља на
сектору Баљ— Сјекирица—Велика—Чакор и посчије овог
извршеног задатка да очистимо и заузмемо Полимље и варошицу Плав.
У циљу извршења овог. наређујемо:
1. — IV Пролете'рска бригада, пошто се налази на
сектору Баљ—Велика, држаће до сада заузете положаје
до доласка бригада ^ - т е дивизије, тј. држапе заузете по-.
ложаје на свом правцу напада: Баљ—к. Висибаба (1598).
Задатак IV Прол. бригаде је да у општем нападу на непријатеља заузме доминирајуће положаје на свом правцу напада, са којих може контролисати комуникацију Андријевица—Мурина у циљу спречавања непријатељског саобраћаја на истој. Лијево треба да одржава везу са I Крајишком бригадом ради заједничког саде'јства, а десно са бригадама II дивизије.
2. — I Крајишка брнгада има задатак да оазбије не.
пријатеља на сектору Сјекирица—Жарски Крш—с. Велика и
да овлада овим положајима, поруши комуникацију и да се
повеже десно са IV Пролетерском бригадом код к. Висибабе, а лијево са IV Крајишком (на просторијп ,Чакора.
1 бригада извршиће покрет из с. Цр'ни Врх, преко Берана, на с. Ровце—Јанкова Главица—Јашовићи—Сгтаљевићи, одакле ће да крене у напад.
3. — IV Крајишка бригада и два батаљона X Крајишке бригаде извршиће напад на сектор пл. Брајница Планиница—Ваганица—Чакор—Девојачки Крш. Задатак ове
групе је да разбије непријатеља на поменутом сектору и да
2
На овом сектору дејствовале су: Пета црногорска пролетерска
без једног батаљона, Девета црногорска НОУ бритада, Допунски батгљон Другог ударног корпуса и Васојевићки батаљок. Види док.
бр. 36.

потпуно овлада са Чакором, како би непријатељу пресјекли саобраћај између Пећи и Андријевице. У том циљу
група ће запосјести све домПнантне положаје на Чакору
и Девојачшм 1 Кршу (к. 2046), зарушиће што боље комуникацију према Пећи и на самом Чакору и поставитн добре
засједе *са противколским оружјем на погодним положајима
источно од Чакора. Група треба да одржава везу са дијеловима I бригаде деСно, а лијево нека осматра и ослушкује борбу бригаде 17 дивизије на просторији Ливаде
Хађевић.
Ова група кренуће на задатак правцем Беране—с. Калудра—с. Стране—планина Брајница, и даље, према задатку.
4. — Штаб X бригаде, како је речено под тач. 3, дати
ће своја два батаљона са IV КНОУ бригадом у нападу на
положаје Чакор и остале, а два батаљона биће дивизијска
резерва, која ће се налазити по пролазу I бригаде у с.
Спаљевићима. Према потреби, која се буде указала за вријеме борбе, сви батаљони употребиће се.
5. — Артиљеријски дивизиОн кретаће се правцем I
Крајишке бригаде и ући ће у њен састав. Штаб I бригаде
и Штаб дивизиона одредиће мјесто за тучење цепријатељских положаја на просторији с. Велика—Жарскн Крш и
касније према ситуацији. У ноћашњем покрету дпвизион
треба да се споји са I Крајишком бригадом.
6. — Бригаде треба да изврше покрет одмах по добијању
овог наређења, како би користиле ноћни марш што даље
према полазним положајима за напад. Бригаде и дивизион
продужиће покрет и ио дану 24 ов. мј., како би на вријеме
стигли -за напад на својим правцима.
7. — Почетак напада свих поменутих колона и наше
колоне је ноћу 24—25 ов. мј. у 21 час. 3
8. — Штаб дивизије кретаће се правцем Беране—Ровце—Спаљевићи, гдје ће бити Штаб дивизије у току ноћи
24—25 ов. мј. Штабови бригада слаће нам курире у с.
1
Спаљевиће.
,
ј
9. — Штабови бригада оставиће своје амбуланте И теже
дијелове у близини села и то: X и IV бригада у близини
с. Калудра, а I бригада код с. Јашовићи. Дивизијска болница у с. Загорје. Штаб IV бригаде треба да обавијести
управу днвизијске болнице о томе. Са бригадама треба
да пођу на положаје референти санитета, који ће организовати бригадна превијалишта. Хируршка екипа налазиће
се у с. Спаљевићи, одакле ће се тешки рањеници евакуисати у дивизијску болницу.
3

О извршењу наређења види у док. бр. 47.
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10. — Сав плијен и заробљенике слаће штабови бригада у с. Спаљевиће, одакле ће се даље упућивати у правцу
Берана. Са Штабом II корпуса наш Штаб ће регулисати
подјелу плијена према потреби наше дивизије и IV Прол.
бригаде, као и Арт. дивизиона.
11. — Бригаде ће одржавати редовно везу са нашим
Штабом, а I и IV бригада између себе. Штаб IV Прол.
бригаде слаће нам редовно курире, јер са својим Штабом
дивизије не мора одржавати везу, пошто у овим операцијама потпада под нашу команду.
12. — Шаљемо вам знаке распознавања. Борбени знаци
за вријеме акција биће:
23 и 24 јула 1944 г. Народ — Понос.,
24 и 25 јула 1944 г. Косово — Кључ,
25 и 26 јула 1944 г. Правда —- Лобједа.
Напомињемо да се знаци правилно користе.
13. — Послије заузимања положаја и протјеривања
непријатеља даљи план напада је сљедећи:
Непријатељ ће се вјерова^но повлачити у правцу Плав—
Гусиње—Пећ. Задатак наше групе је да оне^огућимо |непријатељу концентрацију и вршење противнапада. У том
циљу, да би потпуно разбили непријатеља, IV Прол. бригада и I КНОУ бригада продужиће даље нападе. IV Прол.
бригада нападаће Полимље са једним дијелом снага I бригаде, са тежиштем избијања преко к. 1Дамија—с. Брезовица на сектор око Плава. Главнина I КНОУ бригаде и X
КНОУ бригаде кретаће преко Шабове Главе у лравцу Плава
са циљем заузимања истог. IV КНОУ бригада и евентуално
дијелови X бригаде чврсто ће држати положаје !на сектору
Чакора.
Овај план даљег напада према Плаву и заузимању
Плава разрадићемо детаљније, према ситуацији која буде
послије ноћног напада 24—25 ов. мј.
У циљу тога штабови бригада су дужни да нас обавјештавају на вријеме о ситуацији и о помјерању непријатеља.
14. — Зарушавање комуникација треба спроводити брзо
и у том послу мобилисати и цивилно становништво.
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15. — По извршеном задатку наша група добиће нови
задатак. Према томе брзина операција је врло важна.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политком, тт.ггукоБник
И. Матерић

Командант, пуковник
Мил. Морача

Достављено: Штабу IV Пролетерске, I, IV и X КНОУ
бригаде и Штабу II арт. дивизиона.
Савезничка авијација садејствоваће нам. Јављајте тачно
о иепријатељским положајима и резултату дејства савез.
авијације. 4
БР. 39
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА СЕДАМНАЕСТЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НОВЈ ОД 24 ЈУЛА 1944 ГОД. ЗА САДЕЈСТВО С ЈЕДИНИЦАМА ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ И ПЕТЕ КРАЈИШКЕ ДИВИЗИЈЕ У ОДБРАНИ БЕРАНА 1
Ш Т А Б
XVII У. ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

О. број: сл./44
24 јуЛа 1944 год.
у 10.55 ч.

3 А ПОВИЈЕСТ
(Секција: Колашин—Пећ 1:100.000)
У крвавим борбама које су јединице II И наше дивизије
као и X Кра.јишке НОУ бригаде водиле против непријатеља од 20—23 о. м., осујећена је непрпјатељска намјера
да (овлада и заузме Беране које је у овој ситуацији билсч
за нас од огром^не важности.
Према прикупљеним подацима и оригиналној заплијењеној њемачкој заповијести 2 утврђено је:
да су непријатељске снаге биле велике (њемачка регимента, дијелови албанске дивизије „Скендербег", арнаутска регуларна војска и милиција, групе чет^ника, све оја4

Двије посљедње реченице дописане су мастилом.
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског 2института под рег. бр. 24-2, к. 987.
Види док. бр. 354.
1
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чано са јаком моторизацијом н артиљеријом уз лодршку
авијације);
да је непријатељ имао намјеру да послије заузимања
Андријевице заузме Беране, са нападним планом: упућивањем" главних непријатељских снага комуникацијом Пећ—
А1ндријевица—Беране н сјеверно и источно од те «омуникације, уз садејство пом'оћне и демонстратнвне непријатељске колоне која је западно од Андријевице лреко 'Грешњевика требала да лијевим обухватом омогући продирање
главне колоне од Андријевице за Беране и правцем Шекулар—Калудра—Беране. У исто вријеме непријатељска
група са линије СмиљевПца—Турјак имала је задатак десним
обухватом да упадне у Беране. Лијева демонстративна груна, која ,је-т1оред бочног дејства у лравцу Берана истовреме^но демонстрирала напад на Колашин, имала је лоред
пјешадије и артиљерлје у свом саставу и специјалие јединице за замагљивање (ради маскирања од савезничке
авијације).
План ове непрнјатељске офанзиве прнпремљен је био
врло темељно. Из заплијењене оригиналне њемачке заповијести види се да је непријатељ овој својој акцији придавао огроман з'начај|, ^овај погхват одлунујући је за војушчки положај у Цр\њој Гори, Јужној Србији и Сјеверној
Албанији..истиче се у заповијесги плаЛинске СС дивизије „Скендербег".
Ова акција припремље^па је у највећој тајности, а покрети су, дјелимично и напади, вршени и ноћу.
Захваљујући брзом противнападу, сналажењу и пожртвовању Нашнх јединица непрнјатељ је на лијевој обали Лима
заустављен, а на десној обали одбачен у лравцу Баља—
Мурине—Велике и Чакора, избијањем VI Босанске НОУ
бригаде на Мокру Планину, а IV Црногорске НОУ бригаде
на Сјекирицу и Г. Ржаницу.
У циљу разбијања непријатељских снага, очувања, као
и проширења наше слободне територпје, главнина наших
снага на овом сектору предузеће одлучни противнапад са
задаткоМ разбијања непријатеља, избијања на комуникацију
Чакор—Пећ, заузећа Андријевице и према развоју ситуације заузећа Плава и Гусиња. Тиме се стварају услови
за повезивање са нашим снагама западно од Ђаковице, као
и иредузимање даљих покрета у циљу извршења Главног
задатка.3
Општи противнапад на непријатеља извршиће се ноћу
24/25 о. м. у четири колоне и то:
3
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Продор за Србију. Види док. бр. 49.

а) Лијева колона: — наша дивизија има задатак да са
1вијс бригаде активним дејством затвара правце — долина
р. Лешнице — с. Врбица—Турјак—Смиљевица; са једном
бригадом да избије на Ливаде Хађевић, ослањајући се «у
десно на једи[шце V Крајишке дивизије.
б) Средња колона: — V Крајишка дивизија, IV Пролетерска бригада !и Фрдски артиљериски дивизион — има
задатак да напада непријатеља у тр'и правца (I: с.,Стране—
Брајница—Планиница—Вагапица 2110 Чакор—Девојачки Крш
2 0 4 6 . . . II: Ровце—Јанкова Глава—Девојачка Пећина—Сјекирица—Велика... III: Марсенића Ријека—Баљ—Висибаба).
Ова колона послије овлађивања ЧаккЈром, Планиницом,
Сјекирицом, Висибабом, Баљем, половину снага оријентише
•на линнју Полимље—Велика, а са осталим снагама затвара
правац Чакор—Пећска Бистрица, и лијево одржава везу
са нашом дивизијом.
в) Десна колона: — II и III бригада II Пролет. дивизије и један арт. дивизион има задатак Да затвори правац
Рујишта—Трепча—Гради|на, а потом по избијању наших
анага на Чакор напада непрнјатеља у Андријевици.
г) Бочна колона:
— V Пролет. црнОг. бригада, IX
Црног. бригада, Допунски батаљон II У. корпуса и Васојевићки батаљон — има задатак да напада у правцу Мурине (јужно од Андријевице). 4
У томе циљу •
НАРЕЂ.УЈЕМО:

1) VI Босанска НОУ бригада има задатак да избије на
Ливаде Хађевић и посједне коте 1836, 1714 и 1764, држећи
у исто врнјеме Мокру Планину. Тиме ће обезбиједити извршење задатка V Крајишкој дивизији, наслањајући се !и
одржавајући чврсту везу са њом. Према Смиљевици VI
бригада треба активно дејствовати, уколико ситуација то
буде омогућила.
2) II Крајишка НОУ оригада
има задатак да ''чврсто
затворн правце од Смиљевнце н Турјака, заузимајућн у
томе циљу пајповољније полОжаје према непријатељу. У
десно ће чврсго одржавати вез)'- са VI бригадом1, а у лијево
са XV Мајевичком.
3) XV Мајевичка НОУ бригада остаје углавном на истим
положајима и са истим задагком као и дОсада, затварајући
4
Детаљније о формирању колоне и правцима напада види у
дбк. бр. 36.
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лравце од р. Лешнице и с. Адровића. У десно ће хватати
и одржавати везу са II КНОУ бригадом 'иа раскрсници путева између Чујовца и Брезе. 5
Напомене:
а) Општи напад свих дивизија отпочеће 24/25 о. м1.
у 21 час. Према томе ће бригада 1наше дивизије подесити
извршење својих задатака.
б) Штаб дивизије остаће на истом мјесту. Са тешким
рањеницима поступак као и досада. Нарочиту пажњу обратити на хитно и благовремено упућивање тешких рањеника
за хируршку интервенцију. Не емпје се десити задоцњењс
у томе.
в)
23
24
25

Борбени знаци
и 24 јулИ 1944:
и 25 јули 1944:
и 26 јули 1944:

Народ — Понос
Косово — Кл>уч
Правда — Побједа

СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!
Политички комесар
потпуковник

Командант, пуковник

Б. Петричевић

Глигорије Мандић

Начелник Штаба
%1отпуковних
Вукашин
Ш,

П.)

5
На сектору Друге крајишке и Петнаесте мајевичке НОУ бригаде није било борбе, а Шеста босанска НОУ бригада успјела је да
изврши зад^так и да се кроз борбу задржи на одређеним положајима. Детаљније о овоме види у Операцијском дневнику Седамнаесте ударне дивизије НОВЈ, који се налази у архиви Војноисториског
иазститута под рег. бр. 1—5, к. 982.
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БР. 40
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ
ОД 24 ЈУЈ1А 1944 ГОД. ЗА РАЗБИЈАЊЕ И ОДБАЦИВАЊЕ
НЕПРИЈАТЕЉА СА ПРОСТОРИЈЕ РУЈИШТА—АНДРИЈЕВИЦА—ЧАКОР 1
ЗАПОВИЈЕСТ

I

ШТАБА II ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ ЗА Р А З Б И Ј А Њ Е И ОДБАЦ И В А Њ Е Н Е П Р И Ј А Т Е Љ А СА ПРОСТОРИЈЕ Р У Ј И Ш Т А — АНДРИЈЕВИЦА — ЧАКОР

(Секција Колашин—Пећ, размјер 1 :100.000)
Састав и јачина неиријатеља: СС дивизија ,,Скендербег"
са придодатим ј о ј једЦницама, 14 СС алписки ловачки пук,
без једног батаљона, оклопни панцирни батаљон са моторизованом батеријом, 2 албанска ловачка пука (регуларна
војска) и око 2.000 добровољаца — милиције са разним
групама четника. Непријатељ је извршио напад на наше
снаге у реону Андријевица—Мурина—Кути и уз пом;оћ моторизације, аргиљерије и неколико десетина авиона успјели
су да послије тешких борби овладају Аидрпјевицом и продуже у правцу Берана, доспјевшп до Рујишта и Дрезге
на лијевој обали Лима.
На лијевој обали Лима непријдте,^) је углавном на овој
линији заустављен, а на десној одбачен у правцу Баља—
Сјекирице и Мокре Планнне. Према најновијим подацима
дијелови наше и XVII дивизије овладали су Мокром Планином—Сјекирицом и Баљем, док се IV Пролетерска бригада спустила на комУникацпју Андријевица—Пећ, и то на
простору Горња Ржаница—Велика. Саобраћај Андријевица—
Пећ је оне^огућен. Синоћ се је водила борба око Баља, али
још не знамо резултате. Извјесни непријдтељскп дијелови
на лијевој обали Лима повукли су се и сада се углавном
палазе на линији Врања Глава—Зм'иња Глава—Трепча. У
току јучерашњег и данашњег дана није било неке нарочите
активности у овоме правцу.
У цнљу разбијања непријатељских снага, онемогупавања њихових намјера и очувања, као и евентуалног проширења наше слободне територије, главнина наших снага
на овом сектору предузеће противнапад са задатком: разбијање непријатеља, избијање на Чакор' и евентуално дрема
1
Оригинал, писан на машини, н а л а з и се у а р х и в и Војноисториског института под рег. бр. 24/1, к. 1240.
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развоју ситуације ослободити варошице Плав и Гусиње,
иовезати се са иаши\г снагама западно од Ђаковице.
У циљу извршења предњег наређено је сљедеће:
а) XVII дивизија затвара правце долином ријеке Лешнице, од Турјака и Смиљевице, а једном бригадом избија
јна Ливаде Хађевића.
б) V дивизија и IV Пролетерска бригада цападају
према комуникацији Пећ—Андријевица са главним задатко^ изби.јања иа Чакор, а затим предузимање напада у
правцу МУрине—Андријевице и према Плаву и Гусињу.
в) III дивизија нападаће у правцу с. Кути—Зелетин—
Мурина.
г) Наша дивизија без IV Пролетерске бригаде, која
се привремено ставља под команду Штаба V дивизије, добила је задатак да активним дејством затвара правац Андријевица—Беране, углавном на лијевој обали Лима. Послије
избијања наших дијелова на Чакор, наша дивизија ће прећи
у противнапад у циљу прогоњења непријатеља према Андријевици и заузимања исте'.
Десно од нас налазиће се дијелови ПГ дивизије, а лијево IV Пролетерска бригада.
У циљу нзвршења добијеног задатка
НАРЕЂУЈЕМО:

1. II Пролетерска бригада и даље ће остати на својим
положајима, а уколико се непријатељ повукао са Рујишта
посјести положаје Рујишта—Вјетарник (к.'1473). Активним
дејством затварати о в а ј правац.
2. III Српска бригада и даље ће остати на положајима Дрезга — к. 1014 са задатком затварања правца Андријевица—Беране, који углавном води дуж комуникације.
3. Придодати брдски артиљеријски дивизион поставиће
се на просторији између с. Буче и с. Виницка, одакле узетц
елементе за тучење непријатељских положаја испред" II ц
III бригаде. Ватру отварати само по нашем наређењу или
по хитном тражењу штабова бригада за поједини непријатељски положа.ј. Успоставити телефонску везу са овим Штабом, а релеју са Штабом III бригаде.
4. Штаб дивизије за сада ће се налазити у с. Долац.
5. Везу одржавати путем радија свака 3 сата по већ
раније створеном плану, а псто тако детаљннје извјештаје
слати и по куририма.
6. Добро осматрати све непријагељске покрете и у
случају да непријатељ почне са повлачењем, одмах пре80

дузети гоњење, а о томе иајхитиије обавјештавати нас и
сусједне бригаде.
7. Општи напад отпочеће 24 о. м. у 21 час, а припреме и подилажење јединица извршиће се у току данашњег дана.
Наша дивизија без IV* бригаде извршиће противнапад
тек по избијању средње колоне на Чакор1, о чему ће бригаде добити накнадно наређење, но у случају да ^ е п р и јатељ почне раннје са повлачењем, поступити како је то
предвиђено тачком 6 ове заповијести.
8. Хируршка екипа налазиће се у с. Долац.
9. Дивизијска прихватна болница налазиће се у с. Долац, гдје слати само теже рањенике који долазе у обзир
за транспорт у Италију.
10. Плијен и заробљенике упућивати у с. Долац.
11. Борбени знаци:
за 23/24 јули Народ — Понос
за 24/25 јули
Косово — Кључ
за 25/26 јули
Правда — Побједа
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политички комесар
п. нуковник
Милинко Ђуровић

Командант, пуко!В!Ник
ЈБубо Вучковић

ШТАБ
II ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ

Оп. б р о ј 80
24 јули 1944 г.
у 11 час.

(М. П.)
ДОСТАВЉЕНО

Штабу II Пролетерске брнгаде
Штабу III Српске бригаде
Штабу артиљеријске групе II
Ударног корпуса

8 З б о р н и к том III, књ. 8.
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БР. 50
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ТРЕЋЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ
ОД 24 ЈУЛА 1944 ГОД. ШТАБУ ПЕТЕ ЦРНОГОРСКЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ И ДЕВЕТЕ ЦРНОГОРСКЕ НОУ БРИГАДЕ
О ЗАУЗИМАЊУ АНДРИЈЕВИЦЕ, ПЛАВА И ГУСИЊА 1
Ш Т А Б
III НОВ Д И В И З И Ј Е

О. бр. 42
24 јула 1944 год.
у 13 часова
ШТАБУ V ПРОЛЕТЕРСКЕ И IX ЦРНОГОРСКЕ БРИГАДЕ
Непријатељ, који је покушао по заузећу Аидријевице
да се пробије у правцу Берана, дејством једнница 11 Пролетерске дивизије, V Крајишке дивизије, XVII Источнобосанске и наше дивизије задржан је н принуђен на повлачење у правцу Андријевице и Мурине.
У циљу потпуног уништења ове непријатељске групације Штаб Корпуса нздао је наређење свим напријед
наведеним јединицама за напад на непријатеља. У току
прошлог и данашњег дана поједине јединице већ су избиле
[на доминантне иоложаје, који ће им послужити као полаз'ни положаји за предви!)ени напад на непријатеља. Дијелови V дивизије и IV Пролетерске бригаде јЈош у току
прошлог дана су избили на комуникацију Чакор—Велика,
овладали Сјекирицом и нападају у правцу Мурине, док
други дијелови ових јединица сада воде борбу на десној
обали Лима, у правцу Баља и Андрнјевице. IX Црногорска бригада јутрос је овладала Развршјем и Ковачевим
Брдом и предњим дијеловима избила изнад Бандовића Моста, код Андријевице. — V Црногорска бригада у току
нрошле ноћи, са својим дијеловима прешла је ријеку Злоречицу и дејствује у правцу Зелетина и Превије. — Савезничка авијација данас у 12 часова бомбардовала је Андријевицу.
У циљу проширења постигнутих успЈеха, свим једпницама наређен је за вечерас општи напад на непријатеља.
Ради постигнућа постављеног задатка на отсјеку наше
дивизије
1
Оригинал, писан ка м а ш и н и , н а л а з и се у а р х и в и Војноисториског института под рег. бр. 42-2, к. 781-А.
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НАРЕЂУ ЈЕМО:

1. V Црногорска пролетерска бршада са своја три оатаљона и ДопунскПм батаљоном Штаба Корпуса напашће
испријатеља најпогоднијим правцима, у циљу овладавања
с. Кути—Зелетин и даље на правцу МурНне, садејствујући
јединицама које у овом правцу нападајју са десне стране р.
Лима. Уколико непријатељ отступи у правцу Плава и Гусиња, наређено је јединицама V дивизије и IV Пролетерске
бригаде да дејствују преко Шабове Главе—Крсног Брда•—
Трескавица—Плав, једним краком, а другим краком правцем
Џамнја—источне падине планине Визитор—Плав. У том случају V бригада треба да усм'јери правац напада ч најпогоднпјим правцима преко Визитора и Липовнце у правцу
Гусиња, у циљу заузећа овога мјеста.
2. IX Црногорска бригада затвориће правце од Андрпјевицс према Трешњсвику и одмах смијенити Допунски
батаљон и дијелове V бригаде, који се сада на овом правцу
налазе код Вељег Крша. Везу одржавати лијево*са Једппицама II П р о л е т ф с к е дивизије на правцу РУјиште—Трепча,
а дес'но са V Пролетерском брпгадо.м на лравцу Зелетин
Мурина.
Уколико се у току дана ситуација измијени на сектору
АНдрпјевице у нашу корист и уколико наше јединице овладају Андријевицом и Јерињом Главом, бригада ће наставити гоњење непријатеља у правцу Мурине и Плава, како
би на тај начин омогуЈшла V Пролетерској бригади да
одмах предузме дејство на правцу Гусиња.
3. Општи напад отпочеће на свим секторима 24/25
о. мј. у 21 час.
4. Тешке р а њ ф и к е евакуисати у правцу Берана, а
остале у дивизијску, односно бригадне болнице.
5. Борбени знаци: 23 и. 24 јули: Народ — Понос
24 и 25
,,
Косово — Кључ
25 п 26
,,
Правда — Побјсда
Знаци распознавања се прилажу.
6. По заузећу Ајндријевице, Плава и Гусиња јсдинице
ће се размјестити по сљедећем: V Црногорска пролетерска
брпгада, са Допунским' батаљоном, посјешће Плав и Гусиње, а IX Црногорска брпгада Велику—Чакор—Планиницу, са задатком систематског рушења комуникације Чакор—
Пећ и Чакор -Мурина, у коју сврху мОбилисати цивилно
становништво и користити Пионирски батаљон овога Штаба.
Затворитп правцс ка непријатељу са ове просторије.
6*
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7. Командант дивизи,је налазиКе се на правцу Андријевица—Мурина, гдје му достављати редовно и хитно извјештаје. 2
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Комаиадаит, генорал-мајор
Радован Вукановић

БР. 42
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ПЕТЕ ЦРНОГОРСКЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ
БРИГАДЕ ОД 24 ЈУЛА 1944 ГОД. ЗА ОПШТИ НАПАД
НА
НЕПРИТАТЕЉА
ИРАВЦЕМ
КУТИ— ЗЕЛЕТИН—
МУРИНА 1
ШТАБ
V ЦРНОГОРСКЕ У. БРИГАДЕ*
III У ДИВИЗИЈЕ НОВЈ
О. б р . СЛ.

24-VI1-1944 г. у 15 час.
Положај
ШТАБУ

БАТАЉОНА

У ц и љ у п р о ш и р е њ а постиг|нуТих у с п ј е х а свим јединицама 1наре1)ујем в е ч е р а с о п ш г и напад на иепријателза.

IX Црн. бригада затвориће Ттравац од Андријевице према
Трешњевику и одмах смијенити Допунскн батаљон и наш
2 батаљон.
Наша бригада са своја три батаљОњ! и Допунским
оатаљо^ном Штаба Корпуса напашће непријатеља правцем
Кути—Зелетин—Мурина, садејствујући Јединицама које у
|овом правцу 'нападају са десне стране ријеке Лима. УкоЛико 'иепријатељ отступа у правцу Плава и Гусиња, ;наређено је јединицама V дивизије и V Пр|ол. бригаде да
дејствују преко Шабове Главе—Крс'но Брдо—Трескавица—
Плав. У том случају 'наша бриг^ада има да усмјери правац
2

О извршењу наређења види у док. бр. 42, 43, 44. 45, 51 и 52.
Оригинал, писан на маишни, налази се у архиви Војноисториског 2института под рег. бр. 5/2, к. 758.
Од 13 јула 1944 год. бригада је добила званичан назив Пета
црногорска пролетерска.
3
Редакција је из документа изоставила дио текста који у потпуности понавља податке из гтрвог дијела заповијести Треће ударне
дивизије НОВЈ од 24 јула 1944 године (види док. бр. 41).
1
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мапада преко Визитора—Лпповнце у правцу Гусиња, у циљу,
заузећа овога мјеста.
У циљу извршеЈва поставље)ног задатка Допунски батаљСн, 2 батаљон и пратеће чете свих батаљона, одм"ах
послије смје!не IX бригаде, кренућемо правцем Ђулићи—
Кути—Зелети 1 !! у циљу повези.вања са другим дијелом
бригаде.
По заузећу Андријећице, Плава и Гусиња, Јединице
ће се размјестици по сљедећем: V Прол. бригада посјешћје
Плав и Гусиње, а IX Црн. бригада Ве!л'ику—Чакор и Планиницу, са задатком' системагског рушења комуникација.
Све јединице ће на свОм сектору затварати правце од непријател>а.
Општи напад почеће на непријател>а на свим1 секторима 24/25 у 21 час. 4
Тешке рањенике евакуисати у правцу Берана, а остале
у дивизиску и бригадну болницу.
Борбени знаци: 23 и 24 јуЛи
Народ — Поное
24 и 25
„
Косово — К љ у ч
25 и 26
„
Правда — Побједа
У прилогу се достављају знаци распознавања.
Бригадни санитет налазиће се са Штабом бригаде.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЈГОБОДА НАРОДУ'

З а Штаб
Замј. команданта, к а п е т а н
Саво Станојјевић
БР. 43
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ШТАБА ТРЕЋЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НОВЈ ОД 24 ЈУЈ1А 1944 ГОД. ШТАБУ ДРУГОГ УДАРНОГ
КОРПУСА О ЗАУЗИМАЊУ ЗУЉЕВА БРДА И ГУБИЦИМА НЕПРИЈАТЕЉА 1
II корпусу: IX бригада је на јуриш заузела Зул.ево Брдо.
На бојишту је иашла 3() мртвих Њемаца. Заплијењено ј е :
50 коња, 1 топ и доста ратног Матер'ијала. Баљ је у рукама
непријатеља. Обавијестите Љуба. 2
24-VII у 21,10 ч
4

бр. 51.

>

Нач., п. лук. Н Јовићевић

О борбама Пете црногорске пролетерске бригаде види у док.

1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Волноисториског
Јзнституга под рег. бр. 7/1 а, к. 755.
2
Љубо Вучковић

85

БР. 74
ОБАБЈЕШТЕЊЕ ШТАБА ТРЕЋЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НОВЈ ОД 24 ЈУЈ1А 1944 ГОД. ШТАБУ ДРУГОГ УДАРНОГ
КОРПУСА О УЛАСКУ ДЕВЕТЕ УДАРИЕ БРИГАДЕ
У АНДРИЈЕВИЦУ И БОРБАМА НА БАЈБУ1
II корпусу: IX бригада је ушла у Андри.јевицу и напредује даље десним обухватом непријатеља. Заробљен је још
1 топ, 1 „шарац", 7 сандука муниције. Баљ је у рукама
непријатеља и тамо се чује јака борба.
24-УП у 23 ч

(Н. Ј.)

Нач., п. гтук. Н. Јовићевић

БР. 45
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ШТАБА ТРЕЋЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НОВЈ ОД 25 ЈУЛА 1944 ГОД. ШТАБУ ДРУГОГ УДАРНОГ
КОРПУСА О ЗАУЗИМАЊУ ПРЕВИЈЕ, ВЕЉЕГ КРША,
ЈЕРИЊЕ ГЛАВЕ И ЗЕЛЕТИНА 1
II корпусу: Наше јединице овладале су данас положајиМа
на Превији, Вељем Кршу, Јерињој Глави и Зелетину. 2
Наша IX бригада је од 18 ов. јм"ј. до да.нас убила 242
Њемца и Арнаута, заробљених Њемаца и-гА?рнаута 45, рањених Њемаца и Арнаута 200. Заплијењено: 5 „шараца", 2
топа, 1 тешки бацач, 3 машинке, 3 „Парабелума", 80 коња,
2 телефонска апарата, 1 сигналпи пиштољ, 120 иушака, I
дурбин, 15.000 метака, 50 ручних бомби и још доста војничке спреме.
25-УП у 21,10 ч

Нач., п. пук.-Н. Јовићевић

1
Оригкнал, писан руком, наласзи се у архиви Војноисториског
институга под рег. бр. 7/1 а, к. 755.
1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви Војноисшриског
института
под рет. бр. 7/1а, к. 755.
2
Јединице Пете црногорске дролетерске и Девете НОУ бригаде.
Види док. бр. 41.

86

БР.

50

НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА СЕДАМНАЕСТЕ ДИВНЗИЈЕ НОВЈ
сд 26 ЈУЛА 1944 ГОД. ЗА ПРЕБАЦИВАЊЕ НА ПРОСТОРИЈУ БАБИНО—ГОРАЖДЕ—ЗАГРАЂЕ 1

Ш Т А Б
XVII У. ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

Б р о ј : сл./44
26 јула 1944 г.
у 19 ч.

ШТАБОВИМА II, VI

И XV

