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БОРБЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 1943 ГОД.
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БОРБЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 1943
А П Р И Л

I
ДОКУМЕНТА ЈЕДИНИЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКЕ
ВОЈСКЕ И ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА ЈУГОСЛАВИЈЕ

БР. 1
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ШТАБА ПРВОГ БОСАНСКОГ НОУ КОРПУСА ОД 1 АПРИЛА 1943 ГОД. ПОТЧИЊЕНИМ ЈЕДИНИЦАМА О ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈНО-ПОЗАДИНСКИХ ВЛАСТИ 1
ОТСЈЕК
31А ОРГ.] [ВЛ]АСТИ [У ПОЗАД]ИНИ
ПРИ ШТА [БУ]
I БОСАНСКОГ Н. О. [У.] КОРПУСА
Бр. СЛ.

Дана 1. IV 1943 п.
ШТАБОВИМА IV, V и X Н.О.У. Д И В И З И Ј Е
Положај
Познато вам је да је у циљу савлађивања свих задатака Народно-ослободилачке борбе у позадини наше војске
и ради усклађивања рада грађанских и војних власти наредбом Врховног команданта 2 наше војске, од 8 јануара
ове године, наређено да се има на ослобођеној територији
спровести организација војних позадинских власти преко
односних отсјека.
Том истом наредбом наређено је да се команде мјеста
установљују у свамом новом освојеном граду или важнијем
мјесту од стране штаба који руководи операцијама на томе
сектору, дајући потребно особље из својих оперативних
1
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 13/5, к. 407.
5
Наредба Врховног команданта налази се у архиви Војноисториског института и биће објављена у тому II (Врховног штаба).

т

јединица док отсјек за вв 3 у поз.[адини] не буде у могућности да у тим командама постави стално особље.
Да бисте се упознали са организацијом и устројствол*
ВВ У ПОЗАДИНИ ШАЉЕМ ВАМ препис те наредбе на
у!потребу.
Уколико би која ваша јединица основала гдје команду
мјеста, треба да извијести о в а ј Отсјек о томе.
Уз другарски и борбени поздрав,
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

(М. П.)

Шеф Отсјека
Столе 4

БР. 2
ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ
ОД 1 АПРИЛА 1943 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПО
ЈУГОСЛАВИЈЕ О ПРИПРЕМАМА ЗА ФОРСИРАЊЕ
ДРИНЕ 1
[ШТАБ]
[I ПРОЛЕТЕР] СКЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НО ВОЈСКЕЈУГОСЛАВИЈЕ

1-1У 23 ч

ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПОЈ
1. — Прилажемо извештај Штаба I Пролетерске бригаде, који смо примили вечерас у 22 ч.2
2. — Молимо вас да том извештају поклоните највећу
пажњу, будући да су по нашем мишљењу све примедбе
и предлози садржани у њему заиста потпуно умесни. Ми
се, наиме, слажемо са начином, организацијом и планом
пребацивања и ликвидирања непријатељских снага који је
у овом извештају изложен. Несумњиво је да ће непријатељ уложити све своје снаге и способности да задржи овако
погодну одбранбену линију. Решење овако важног задатка
не бисмо никако смели препустити случајности, тј. не би
3

Војна власт
* Ковачевић
1
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 2—2, к. 9.
8
Поменути извјештај Редакција није пронашла.

се ова опсежна операција смела изводитн неповезано и без
садејства и једновремености акције свих јединица и делова
који треба да изврше само пребацивање или да га обезбеде. Значи, ако хоћемо максимално да осигурамо успех, ако
хоћемо да избегнемо непотребне жртве, све расположиве
јединице, и пешадиске и артилеријске, треба увести у ову
акцију, са тачно одређеном поделом посла и улога: неопходно је, дакле, тачно предвидети и одредити време,
место и дислокацију снага које ће у т о ј операцији учествовати, почев од крајњег десног крила па до крајњег левог
крила, предвиђајући просторе које ће имати да туче наша
артилерија. Почетак акције зависи од утаначења свих тих
појединости.
Израђивање овог плана и његово спровођење у дечо
поставља се као хитно и због тога што река 3 може нарасти
у тешко премостиву препреку, и због тога што свако одлагање даје могућност непријатељу да се боље концентрише
и целисходније распореди.
3. — Као што се види из извештаја Штаба I бригаде,
њихове јединице биће спремне за започињање акције сутра,
2 о.м. увече. 4 Штаб III Крајишке бригаде још нас ннје известио докле су њепове јединице стигле. Саопштили с.мо
Команди места у Калиновику да нам јави чим буду стигли
кфви делови. Ми рачунамо да ће цела бригада стићи у
току сутрашњег дана, у ком бисмо је случају ми одмах
прикупили на просторији Јелеч—Миљевина. Са наше стране акција би могла започети и пре самог доласка ових јединица на означену просторију — ако бисмо знали 'да
су оне већ на путу од Калиновика — с тиме што бисмо за
потребне демонстрације и за прикривање непријатељске
ватре употребили целу VII бригаду 5 — сем потребних обезбеђења према северу.
Ако се слажете са нашом општом поставком, онда би
претходно и најхитније требало се о свему тачно договорити са Штабом II дивизије, о чему бисмо морали битн
благовремено обавештени. Ако се, из било којих разлога,
не може остварити потпуна једновременост акције, треба
бар поуздано да знамо у ком ће се максималном размаку
извести акције северне и јужне групе. 6
' Дрина
4
Види док. бр. 12.
5
Седма крајишка НОУ бригада била је ггод командом Прве пролетерске дивизије.
6
О саставу и јачини сјеверне и јужне групе види у тому IV,
књ. 11, док. бр. 148.

Ми очекујемо ваша наређења и обавештења у том погледу, а у међувремену Кемо прнпремити тачан план акције
на сектору наше Дивизије. Имајте у виду да нам је за
достављање наређења одавде до Штаба I бригаде потребно
6—7 часова времена. Ми своје наређење нећемо издати пре
него што добијемо по овоме одговор од вас.
СМРТ ФАИШЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Полкомдив
Фића 7

Комдив
Коча 8
БР. 3

ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ТРЕЋЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 1
АПРИЛА 1943 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ Џ ПО ЈУГОСЛАВИЈЕ О ИСХОДУ БОРБЕ ПРОТИВ ЧЕТНИКА НА
ЛИНИЈИ КРЧЕВИНЕ — РЕСИНА — ПАНДУРИЦА — ГЛОГ,
ДЕЈСТВУ ЧЕТВРТЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ И ДЕСЕТЕ ХЕРЦЕГОВАЧКЕ НОУ БРИГАДЕ ПРЕМА ГАЦКУ 1
ШТАБ
III УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
Н. О. В. Ј.
Бр. СЛ.

1-1У-1943 г.

ВРХОВНОМ ШТАБУ НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКЕ
ВОЈСКЕ И ПАРТИЗАНСКИХ О Д Р Е Д А ЈУГОСЛАВИЈЕ
1. — Примили смо вашу директиву од 30 марта 1943
године. 2
2. — У току 30 марта четничке банде прикупљене у
Дабарском и Лукавачком Пољу, јачине око 1.200 четника,
овладале су линијом Крчевине — Ресина (к. 1340) — ПаНдурица (к. 1175) — Глог (к. 1230) — Видеж (к. 1113) —
Враникуће, а са извјесним снагама у с. Слато. Наредили
смо V Црногорској и X Херцеговачкој бригади, које су
7
Народни херој Филип Кљајић. Погинуо 5 јула 1943 год. код
Зворника као политички комесар Прве ггролетерске дивизије.
8
Поповић
1
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
Војноисториског института под рег. 6р. 1—2, к. 9.
г
Редакција не располаже поменутим документима.

биле орнјеитисаие у ЈО.М правцу, да ноћу 30/31 марта изведу
заједнички концентрнчан напад на ове непријатељске снаге
дејствујуНи им на бок и позадину.
Напад је изведен тачно по предвиђеном плану, уз пуно
садејство обију бригада. И поред жилавог отпора, који је
непријатељ пружао на овим положајима, непријатељ је
разбијен и уз тешке губитке отступио у разним правцнма
енергично гоњен од наших јединица.
. Губици непријатеља око 30 мртвих и већи број рање'них. Заробљено је 16 четника, од којих се 8 одмах добровољно јавило у партизане. Заплијењено је: 1 топ „Пито"
37 мм, 1 тешки бацач и 1 тешки митраљез, и другог разног
материјала.
Наши губици 4 мртва и 5 рањених. 3
3. — У погледу два бата.љона X Херцеговачке бригаде
поступљено је по наређењу. 4 Са овима је пошао политички
комесар 5 и начелннк Штаба X бригаде. 6
4. — Јединице X Херцеговачке и IV Црногорске бригаде у сво.м наступном покрету према Гатачком Пољу данас
су стигле на линију: Дубљевићи — Домрке — Лукавица —
Бјелашница. I Далматинска бригада, која је касно смијењена
са положаја око Рујишта, стигла је на просторију Бијења
— Крекови — Кифино Село и у току ове ноћи продужиће
покрет.
5. — Непријатељ у току јучерашњег дана није испољавао никакву активност на фронту IX Далматинске дивизије.
6. — Ми ћемо се у току данашњег дана налазити у с.
Лука, а даље према покрету наших јединица дуж пута
за Гацко.
С другарским поздравом
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политком
Р. Бабић 7

Начел. Штаба
Руд. Приморац 8

Командант
Радован 9

(М. П.)

3
4

Види док. бр. 171.
Односи се на Други и Пети батаљон који су на самосталном
правцу дејствовали и ослободили Дабарско Поље, Љубиње, Дивин,
Фатницу, Плану, Давидовиће и нападали Столац. Види док. бр. 76.
5
Чедо Капор
•7 Раде Хамовић
Радомир
8
Рудолф
• Вукановић

ОПЕРАТИВНИ ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ДЕВЕТЕ ДАЛМАТИНСКЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 1 АПРИЛА 1943 ГОД.
ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПО ЈУГОСЛАВИЈЕ О АКЦИЈАМА ИЗВЕДЕНИМ ОД ФЕБРУАРА ДО КОНЦА МАРТА
1943 ГОДИНЕ 1
ШТАБ
IX ДАЛМАТИНСКЕ Н. О. У.
ДИВИЗИЈЕ

1. IV. 1943

Оперативни

извјештај
ВРХОВНОМ ШТАБУ Н.О.В. И П.О.Ј.
Положај

Неколико дана после формирања Дивизије, а након
ослобођења Имотског, 2 извршено је пребацивање III бригаде са сектора Врлика — Книнска Крајина на просторију
Нсточно од Имотског с циљем да у заједници са IV бригадом преузме затварање праваца од Мостара преко Широког Бријега ка Имотском, од ЈБубушког ка Имотском
и Вргорца ка Имотском. 3 V бригада у то време налазила
се на простору западно од Аржана са задатком затварања
праваца од Сиња и Триља према Аржану, од Блате на
Цетини према Аржану и од Задварја иреко Шестановца
ка Аржану.
18 фебруара нећријатељ у јачини од три сатније усташа
напао је делове IV батаљона IV" бригаде на источној ивици
Имотског Поља и успео да их одбаци уз губитке од 6
мртвих и више рањених. Наши губици били су 1 мртав и
1 рањен. У току сутрашњег дана, тј. 19 фебруара, непријатељ је био одбачен натраг на полазне положаје уз помоћ делова III бригаде, која је тога дана преузела затварање праваца Љубушки — Имотски и Широки Бријег —
Имотски.
20 фебруара непријатељ у јачини од 250 усташа преко
Малић Планине напада на положај I батаљона III бригаде
па након дуже борбе бива одбнјен уз непознате губитке.
1
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
ЦК СКЈ под бр. 3935.
5
Види том IV, кнз. 10, док. бр. 41, 76, 322, 327, 329, 330 и 340.
5
Види том IV, књ. 10, док. бр. 80.

Наши губици: 2 мргва и 1 рањен. На правцу према Широком Бријегу долази до мањег сукоба патрола. Ноћу 21 на
22. II и у току 22 IV бригада и два батаљона III бригаде
предузимају напад на правцу Малић Планине и Љ у б е ћ Планине у циљу одбацивања непријатеља што даље од ивице
Имотског Поља и чишћења неколико села од усташке милиције. Код IV бригаде напад је текао по предвиђеном плану.
Очишћено је неколико села, али је непријатељ углавном
успио да се нзвуче и да побегне у долину реке Тихаљине
уз губитке од три мртва, 4 заробљена и више рањених
војника. Наши губици: два мртва и два рањена. На сектору
I батаљона III бригаде напад се развијао по плану. О в а ј
батаљон је овладао гребеном Малића и наставио са гоњењем
у правцу реке Тихаљине успешно одбивши два непријатељска противнапада, којом приликом је јуначки погинуо командант овога батаљона друг Стево Опачић. Његовом смрћу
унета је мала по.метња и колебљивост батаљона, којом прилнком је погинуло још 9 другова и 1 другарица и предузето
гоњење непријатеља је обустављено. П батаљон ове Бригаде није уопште извршио постављенн задатак, пошто је
од прве јаке непријатељске ватре на крајње источним падинама гребенима Малића био нагнан у бекство стварањем панике од новомобилисаног и ненаоружаног људства,
а у првом реду због слабог вођења и држања јединица у
рукама од стране руководства.
Делови једног батаљона V бригаде извршили су демонстративни препад ноћу 21 на 22. II на Триљ. Непријатељ је и.мао једног мртвог и 1 рањеног. Нашнх губитака
није било.
23 фебруара IV бригада наставила је са чишћење.м
непријатеља у правцу Клобука и Љубушког, наносећи му
губитке од 13 мртвих и преко 20 рањених. Наших губитака
није било. II батаљону III бригаде наређено је да обнови
извршење постављеног задатка и овлада Градино.м (источном
ивицом гребена Малић). Батаљон је извршио задатак уз
губитак 1 друга, али услед поновног несналажења Штаба
батал>она, који није предузео гоњење и консолидацију освојеног положаја, непријатељ је предузео контранапад [ и ј
одбацио II батаљон, наносећи му губитке од 11 мртвих,
8 рањених и 2 заробљене другарице, којом приликоМ се
о в а ј батал>он разбежао у паничном бекству. Непријатељ
је овом приликом покушао да поврати изгубљене доминантне коте гребена Малић нападом на делове I батаљона,
али је у томе одбијен. Непријатељски губици овом приликом нису били познати. Током дана непријатељ је у више
махова безуспешно нападао на делове I батаљона III бригаде.

24. II. 43 непријате.Ђ је из четири топа и три бацача
уз садејство авијације тукао положаје наше III бригаде, али
без резултата. Борци су остали на својим местима 'на
положају.
25. II. 43 непријатељ је извршио јачи напад на сектору IV бригаде, али је контранападом одбијен на полазне
положаје.
26. II. 43 IV батаљон III бригаде добио је задатак да
прочисти село Мамиће од усташке милиције на простору
између цесте Широки Бријег — Посушје и Широки Бријег — Љубушки. Батаљон није извршио задатак пошто је
наишавши на први отпор био одбачен. Ово је дошло отуда
што је т а ј батаљон састављен претежно од новомобилисаног људства коме је ово била прва борба.
За све ово време батаљон III бригаде, који је вршио
обезбеђење са правца Широког Бријега, имао је само маНзих сукоба са непријатељским патролама и истуреним делови.ма, рушио је цесту Широки Бријег — Посушје, уништио остатке постројења у руднику Црне Локве, који је
непријатељ био напустио, а са једним водом порушио је
мост на простору Широки Б р и ј е г — Мостар код села Зватића.
28. II. 43 на сектору IV бригаде непрнјатељ је обновиа
напад и успео да овлада предњим положајима I батаљона,
наносећи му губитке од 1 мртвог и .1 рањеног.
1. III. 43 IV бригада са два батаљона предузима напад
за повратак изгубљених положаја. Овом приликом непријатељу су нанети губици од преко 10 мртвих и око 20
рањених. Наши губици: 1 мртав и 4 рањена.
На сектору V бригаде четници врше напад на један
њ е н батаљон, али их ова одбацује посче краће борбе,
наносећи им губитке од 4 мртва и неколико рањених. Наши
губици су 2 рањена.
2. III. 43 вршимо померање III бригаде ради појачања
на правцу Широког Бријега а један батаљон упућујемо за
затварање правца који води из долине Дрежнице. На сектору
IV бригаде непријатељ врши поновни напад. Јаком артиљериском ватром успева да поколеба борце и да их након:
тога својом пешадијом лако одбаци са положаја.
На сектору V бригаде четници поново нападају из
правца Триља — с. Блата на Цетини. Чета која је вршила
обезбеђење моста у Блати на Цетини одбацила је непријатеља, наносећи му губитке од 7 мртвих и више рањених.
Овом приликом заплењено је 750 метака, један коњ са
опремом и нешто друге спреме. Наших губитака није било.

3. III. 43 четници јачим снагама врше напад са правца
Задварја и Шестановца на један батаљон V бригаде, којом
приликом су успели да одвоје једну чету тог батаљона од
главнине и да је одбаце према Биокову, одакле се она
није вратила у састав свог батаљона. V бригада добија
наређење за покрет у правцу Дувна ради затварања правца
од Ливна, где је непријатељ изненадним нападом успео
да се пробије, а у циљу заштите евакуације рањеника. IV
бригада добила је наређење да се пребаци на просторију
северно од Имотског.
За све ово време на сектору III и IV бригаде налазиле
су се две сатније црнолегионаша, 2 сатније жутих усташа,
2 сатније до.мобранаца из „добровољачке пуковније" пуковника Шимића п једна припремна усташка бојна, у свему
око Ј.200 војннка. Поред овога, у Вргорцу, Љубушком и
Широком Бријегу налазиле су се јаче талијанске посаде
које су повремено потпомагале дејство усташа и домобрана
својом артиљеријом.
Са правца Триља и Задварја према недовољно провереним подацима нападало је 1.200 до 1.500 четннка. 4 Јачина
немачких колона 5 које су продрле у Ливно није била тачно
позната.
4. III. 43 батал^он V бригаде који је вршио обезбеђење
на правцу Ливно — Дувно, на простору село Голињево (на
цести), дозволио је да буде изненађен од Немаца, којом
приликом су нанети губици од 10 мртвих и 12 несталих,
за које се утврдило да нису пали у руке непријатељу.
После краће борбе са заштитним деловима IV бригаде
четници су око 13 часова ушли у Имотски а одмах затим
наставили са нападом на положаје IV бригаде, којом ириликом су батал>они ове бригаде показали врло мало упорности и пред мрак, не чекајући наређење Штаба бригаде,
два баталлна су се без икаквог реда повукла на просторију западно од Посушја.
Према добнвеном наређењу у току 5 и 6 III. 43 извршена је евакуација рањеника на Љубушу Планину а Дивизија усмерена правцем према Шћиту.
7. III. 43 на основу новог наређења од 6. III. 43 Дцвизија врши покрет према Неретви. Покушај III бригаде да
се у току ноћи 7 на 8 и преко дана 8. III као десно крило
Дивизије пребаци преко гребена Чврснице и да избије
4
Односи се на херцеговачке четнике који су били под командом
мајора
Петра Баћовића.
5
Види том IV, књ. 11, док. бр. 171.

на Дива Грабовнцу (услед великог снега и поледнце) остаје
безуспешан.
8. III. 43 ујутро IV бригада је према добивеном задатку успела да овлада гребеном северно од Дива Грабовице и да протера четнике у Дива Грабовицу. Услед
несхваћања важностн задатка и опортунистичког држања
једног штаба батал>она, који је, услед моментаног немања
везе са суседним батаљонима, повукао свој батаљон натраг и омогућио четницима да поновно поседну изгубљене
!положаје. Овога дана III бригада је избила на Неретву
и сменила је јединице II Далматинске бригаде које су
пошле у састав своје Дивизије.
10. III батаљонн IV бригаде поновно покушавају да
овладају доминантним положајима северно од Дива Грабовице, али без успеха. 6 Наши губици том приликом су
два мртва и шест рањених. Непријатељски покушај да продре уз Неретву према Јабланнци такође је одбијен.
11. III 43 и 12. III 43 IV и II! бригада заједно покушавају да збаце непрнјатеља са поменутих положаја, али
без успеха. Наши губици код IV бригаде: 8 мртвих и 18
рањених, а код III бригаде: 9 мртвих, 14 рањених и три
нестала. У више махова и четници су покушавали да збаце
наше једннице са положаја, али су уз губитке били одбијени. Тачни непријатељски губици у овим борбама нису
познати. 7
11. III четници су мањим снагама напали на положај
батаљона V бригаде Боровник — Мала Врата (улаз у долину реке Дољанке), али су били одбнјени остављајући за
собом два мртва четника.
Ноћу 13 на 14 и 14 преко дана V бригада је потпомагала и штитила евакуацију рањеника са Љ у б у ш е Планине
долином реке Дољанке преко Неретве, са правца Шћита и
Блиднњег Језера. У току дана дош.то је до сукоба са
јачом колоном легионара која је надирала од Шћита, којом
(приликом су наши имали једног мртвог у борби а од бомбардовања из ваздуха такође једног мртвог (политком једне
чете) и седам рањених другова.
Ноћу 14 на 15 извршено је пребацивање Дивизије на
леву обалу Неретве, а од 15 на 16 отпочето је ношење рањеннка.
24. III Дивизија се размешта на просторији Горње
Невесињско Поље.
6
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Види том IV, кн>. 11, док. бр. 60.
Види том IV, књ. 11, док. бр. 63.

25. III једна јача четничка група спушта се преко
Великог и Малог Вележа до изнад кантонмана III бригаде.
За њихово одбацивање ангажују се два батаљона III бригаде и у заједници са јединицама V Црногорске бригаде
одбацују четнике натраг. 8
26. III у општем нападу на четнике такође учествују
два батаљона III бригаде са задатком овлађивања Великим Вележом, али без успеха. Наши су имали три лакше
рањена.
27. III ујутро три батаљона III бригаде предузели су
поновнн напад за овлађнвање Вележом у духу општег наређења Штаба III дивизије за протеривање четника од 26. III
у 18.30 часова (а већ око 18 часова четници су ушли у
Невесиње, 9 о чему смо ми много касније обавештени) и
I батал>он је успео са неколико тачака да одбаци непријатеља. Услед панично пронетих вести кроз јединице да непријатељ тенковима надире из Невесиња ка Невесињском
Пољу јединице су се брзо повукле. Наши губици: 5 мртвих,
5 рањених и један нестао. Непријатељскн губици: 12 мртвих
и више рањених.
26. III V бригада упућена је на просторију село Лакат са задатком затварања правца Доње Зимље — Горње
Невесињско Поље, а ноћу 27 на 28 четврта бригада са два
батаљона према Стоцу и Билећи, а са два према Гацку
у циљу с.мењивања јединица X Херцеговачке бригаде које
су имале учествовати у директном нападу на Невесиње.
Ноћу 28 на 29. III у општем нападу на Невесиње учествовала је наша III бригада као средња колона са три
батаљона на град, а IV је вршио обезбеђење од Великог
Вележа. Напад је извршен по предвиђеном плану и батаљони су успешно извршили постављене им задатке. Борба
није била тако жестока, али су борци ове бригаде, обзиром
да први пут учествују у оваквим борбама, добили пуно
самопоуздање, а исто тако већ располажу са једним малим
искуством у погледу савлађивања препрека и напада на
бУнкере. Нашн губици: један мртав, један теже рањен, који
је у болници подлегао ранама, и 10 лакше рањених.
О непријатељским губицима нема се тачних података,
пошто су четници, услед јаче и дуже борбе на спојним
обручима око града, имали времена да извлаче мртве и
рањене. 10
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Види том IV, кн>. 11, док. бр. 131.
' Види том IV, кн>. 11, док. бр. 135.
Види том IV, кн>. 11, док. бр. 149.
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Ово се закључује по томе што су два мртва четника
нађена на носилима.
Трећа бригада је прнликом ношења рањеника на Вису
и.мала од непријатељске артиљерије три мртва, међу којима
и командант III баталлиа друг Душан ДумичиК и два
рањена.
У свим овим борбама Дивизија је имала 66 мртвих,
93 рањена и 24 нестала у борби.
Из свих досадашњих борби да се закључити следеће:
1. Борци располажу са врло мало борбене вештине,
што је разумљиво услед великог процента новомобилнсаног
људства у свим јединицама као и услед ненаоружаности
приличног броја од њих, који као такви нису могли учествовати у свим борбама.
2. 'Млада руководства без довољно искуства немају
потребног сналажења у борби, а нарочито ниже руководство у појединим јединицама уопште се не осећа.
3. Дефанзивни карактер досадашњих борби мало је допринео усавршавању и оспособљавању бораца и руководилаца.
Предузете су мере да се интензивном војном обуко.м
отклоне ови недостаци и да се у том циљу и најмањи одмор
па и служба на појединим положајима користи. Уколико
би се бригаде чешће употребљавале у офанзивним операцијама и у садејству са нашим искусним и прекаљеним јединицама, т а ј развој би текао бржим темпом. Пример III
бригаде у нападу на Невесиње.
У досадашњим задацима — нарочито у Далмацији па и
сада ради затварања појединих праваца — бригаде су нам
прилично развучене а такође батаљони по бригадама, што
све отежава војно-политички рад по јединицама као и неПосредни утицај за време борбе од стране виших руководстава.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политички комесар
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Иван Кукоч
Јосип
Крстуловић

Командант
Вицко 13

ИЗВЈЕШТАЈ СЕКРЕТАРА ЋЕЛИЈЕ ПРВЕ ЧЕТЕ ДРУГОГ
БАТАЉОНА ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ О СТАЊУ
И РАДУ ПАРТИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ВРЕМЕНУ ОД
15 МАРТА ДО 1 АПРИЛА 1943 ГОДИНЕ 1
15-то дневнн извјештај о раду партијске организације
I чете II батаљ. I Пр. бригаде 1 Прол. дивизије — од
15 марта до 1 априла 1943 год.
Бројно стање наше партијске организације јесте сљедеће:
Партнјска органнзација Команде чете на лицу
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Свега на лицу 17
У болници имам!о свега тројицу а у расходу једног (курир
батаљонски).
У борбама вођеним посљедњнх 15 дана изгубили смо:
друга Радомира М. Поповића, десетара 2 десетине 1 вода
наше чете, члана КПЈ. Друг Радомир је као сељак још
прије почетка устанка био члан Партије, радио и залагао
се и као такав пошао у борбу н ступио у редове I Прол.
бригаде. Доцннје у самој Бригади због извјесних грешака и
преступа био је искључен из Партије мјесеца априла 1942,
па је поново примљеЦ почетком 1943 год., мјесеца јануара.
Ово искључење из Партије је на њега врло васпитно утицало, увелико је исправио своје грешке и недостатке, мада
једна црта је за њега била увијек карактеристична а то ј е :
•да је бно неустрашив, храбар, прави примјер храбрости
и као такав је н погинуо, дајући примјер осталим борцима.
Љубичић Мартин, који је као кандидат био предложен
од стране партијског одељка II вода за члана Партије, међутим већи форуми о истом нијесу још били донијели своје
мишљење. Друг Мартин као Далматинац био је врло храбар, хладнокрван, миран и прилнчно зрео човјек, који је
одавао повјерење у брзи и добри развој.
У истој борби код Калиновика имали смо поред ових
погинулих и 2 рањена члана Партије и то Деспонића Стева
и Дармановића Војина, који је лакше рањен и већ се вратио у чету.
1
Оригинал, писан мастилом, ћирилицом, налази
архиви Војноисториског института под бр. 25—1, к. 708.
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Рад наше нартнјске организације за ових 15 дана поред објективних немогуКности истог рада, састојао се у
кампањи која је спроведена у батаљону у погледу исхране,
наиме објашњавање и тумачење наређења Врх. Команд. друга
Тита, како у погледу исхране, тако и у погледу правилног
односа пре.ма становништву у крајеви.ма куда будемо пролазили.
Даље, баш посљедњих дана овог мјесеца пред нашом
четом, а нарочито пред нашим батаљоном поставно се је
један од важних, нарочито важних проблема, а то је питање дезертерства у нашем батаљону. То питање је узело
великог маха, и по предлогу 2 комитета одржани су партијски пленуми на којима је поведена дискусија поводом
овог проблема, покушали су се пронаћи узроци истог, посљедице као и ријешење. На овом пленуму присуствовао
је и друг секретар батаљ. комитета. Повела се потребна
дискусија и пришло се рјешењу овога проблема; највећа
контрола, одговорност и рад партијаца, како самих, тако
и у вези са новим друговима. Појачан рад политичких руководиоца и право, искрено, комунистичко залагање за нове
другове, да би на т а ј начин далн све од себе да од ових
другова створимо добре борце.
Сами састанци су одржавани по конкретннм ствари.ма,
отприлике овако: партијска органнзација 1 вода одржала
је 28-111 практични састанак са дневним редом: 1) Одавање
поште палим друговима, 2) Саопштења, 3) Организационо,
4) О акцији и 5) Разно. На овом састанку поред одавања
поште палим друговима повела се дискусија о наређењу
друга Тита, узео се правилан став по истом; говорено је
о Појачању дисциплине, подизању борбености итд. На крају
продискутовало се је о акцији, донесени потребни закључци н извучена искуства. 30-Ш-43 овај одељак је одржао и један теоријски састанак.
Партијски одељак П вода одржао је 26 111 практични
састанак са дневним редом: 1) Саопштења и директиве, 2)
Примање нових кандидата, 3) Разно. На овом састанку је
такође говорено о питању исхране, о појачању дисциплине,
о раду организације итд. Предложен је и друп Спасоје
Вукашиновић за партијског кандидата. Одржан је дана
30-111-43 и један тевријски састанак.
Партијски одељак 3 вода је остао без секретара, наиме
његов секретар је пошао на рад у Ш Крајишку бригаду, па
сам ја одржао састанак истог одељка са дневним редом:
1) Бирање секретара и случај Јова Самарџића. На овом
8

Види док. бр. 6.

састанку говорено је о бирању секретара н предложен је
друг Васко Матк1овић за секретара. Даље о случају Јова
Самарџића, водника III вода, који је код рањеног друта
оставио једног неодговорног друга а исти пошао до радног
вода да тражи смјену. С обзиром на такав неправилан
поступак према рањенику, а даље и с обзиром на неправилан однос према друтарима, на његову приличну лежерност, одељак је предложио да се исти друг казни стр.
укором, и друг Грујић који је био присутан, опоменом.
Четни биро још није донио своје мишљење.
Команда чете је такође одржала 2 практична састанка,
наиме један састанак саме Команде чете, на којему је говорено о даљем раду Команде с обзиром на то да командир
исте вршн дужност зам. ком. батаљона, о грешкама и недостацима исте као и појединаца. Други састанак је био
састанак Команде чете и бнроа, поводом бирања в. д. делегата III вода, и по извјесним примједбама комитета.
23-111-43 год. биро је одржао састанак са дневним редом: 1) Саопштења и директиве, 2) Случај Влада Љумовића,
3) Евентуалије. На овом састанку бироа прорађено је наређење друга Тита са секретарнма одељака, и дискутовано
о преносу истог наређења. Биро се даље сложио са казном
укора другу зам. коман. Влади Љумовићу, а са истом се
и комитет сложио, а у 'лрошлом извјештају сам о о в о ј ствари
упознао.
Поред ових састанака одржао сам и састанак пленума
о коме сам већ рекао.
Секретар четног бироа
зам. пол. комесара I чете
Славко3

3
Славко Божовић. Погинуо јула 1945 год. у Лици, наишавши на
одметничку засједу, као политички комеса<р Деветнаесте дивизије.

ИЗВЈЕШТАЈ СЕКРЕТАРА ПАРТИЈСКЕ ЋЕЛИЈЕ ДРУГЕ
ЧЕТЕ ДРУГОГ БАТАЉОНА ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ О СТАЊУ И РАДУ У ПАРТИЈСКОЈ ЋЕЛИЈИ У
ВРЕМЕНУ ОД 15 МАРТА ДО 1 АПРИЛА 1943 ГОДИНЕ1
Извјештај партиског рада ћелије II чет. II бат. I Пролен
терске од 15 марта до 1 априла 1943
I. Бројно стање
На лицу:
у болници:
Свега:

Сељака 21 -)- интелек. 6 -ј- радника
„
6
„
2 -ј„
„
27 +
~
~
Погинуо
1. Борић Мате
На рад V III бригаду
1. Милић Вукашин, рођ. 28-1У-1922; Примљен
8-11-1942

2 = 29 =
1 = 9 =
3 = 38 =
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К.П.Ј.

II. Квалитет
Бескрајна оданост и самопрегор свих. Високу политичку
свијест изразила је читава јединица у акцијама противу
четника. Показали су другови хероизам у борби противу
домаћих изрода. Слаба страна већине огледа се у неправилном односу према новим друговима. Т а ј неправилан однос
манифестовао се оообито код другова у погледу потцењивања вриједности другова из околине Прњавора као и у
нетактичком поступку према њиховим грешкама а што је
допринијело дезертерству двојице Прњавораца. На теориском уздизању урађено је врло мало или боље рећи нимало. Младост партиског стажа другова огледа се у честом непартиском осјећању а особито ако партиски живот
не тече нормално, тј. ако се партиски састанци не одржавају редовно. Особито су критиковани другови Пековић
Драго, Гошовић Спасоје и Вујошевић Гавро, који су жучно
расправљали и свађали се у присуству заробљених четника
и сељака. Другови Пековић и Гошовић неправилно су се
однијели према другу комесару чете због тога што су поступали према заробљеним четницима онако како је комесар бранио. Друг Гавро се неправилно однно према овима
1
Оригинал, писан мастилом, налази се
историског института под рег. бр. 32—1, к. 708.
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Војно-

зато што их је јавно малтретирао говорећи да им није бољи
карактер од ових четника који су се предали. Пошто су
Гошовић и Пековић у Партији кажњавани искључењем а
склони су да праве често грешке исте природе, биро четне
ћелије је одлучио да им оштро укаже и то без изрицања
неке казне на њихове слабости и то да ће овакве врсте
Указивање ово бити посљедње, а ако се другови не исправе
да ће се приступити оштријим мјерама. Пошто је ово први
иступ друга Гавра овакве природе, јединица се задовољила његовим са^окритичким иступом. Критикован је друг
Марко ,Поповић због непредавања машинке другу политичком батаљона кад му је о в а ј наредио. Његов одјељак
другу Марку је био предложио искључење из К.П.Ј. Бнро
ћелије, узимајући у обзир старост друга Марка, који има
54 године, његове борбене квалитете, његову самокритичност
по ово.м питању, предложио је да се друг Марко казни
са посљедњом казном унутар Партије. Оштро је критикован друг Мито Поповић због псовке другова из раднои
вода. Његова самокритичност је задовољила јединицу.
III. УнЈ-трашњи рад (састанци)
Одржан је 29 овог пленум ћелије по питању дезертерства извјесних другова из чете а и из батаљона. Кон(>
статовано је да је живот у чети страшно замро и да је
монотон. Нема политичког и културног рада. Новим друговима такав живот је досадан. УмОр, глад и немање перспективе, а уз то и неправилан одћос свих партијаца према
новим друговима навео је нове другове на дезертерство.
Одлучено је да се преко читалачких група и аналфабетских
курсева оживи културни живот, да се одрже четне и водне
конференције на којима ће се објаснити опасност и издајство дезертерства. Одлучено је да се овакав неправилан
однос према новим друговима укине, а да се васпитним
и убеђивачким радом на њих утиче.
Биро четне ћелије одржао је два радна састанка а
одјељци су одржали само по један радни састанак. На састанци.ма су се анализирале акције, критички и самокритички се посматрали иступи појединаца. Критика је здрава
и на висини. Немање времена учинило је партиски рад и
састанке једностраним тако дз теориског рада уопште нема.
IV. Рад по секторима
Политички рад у чети огледа се углавном кроз водне
радне конференције на којима се ударало по конкретннм
грешкама појединаца из свакидањег живота. Сваки вод је

одржао по двије конференције те врсте. Политички рад на
селу је замро што има за посљедицу одгој наших чланова
у непожељном правцу. Наиме, другови се тако одаљују од
народа и више постају професионални војници и не осјеНају се као војска из народа, тј. не осјећају се са те стране
комунисти. Војнички рад се манифестовао углавном кроз
акције, маршеве и службу обезбеђења. Одржан је и један
састанак војно-Цолитичког командног кадра чете на коме
су дискутовани недостаци и слабости војничке у вези особито са попуштањем дисциплине и војнизације уопште.
Омладински рад није успио да одговори своји.ч задацима. Само је одржан један састанак С.К.О.Ј-а, и то радни,
на коме су само директивно постављени задаци С.К.О.Ј-а.
V. Стање чете
Објективне околности условиле су дух монотоности и
спољне невојничности, иначе борбени квалнтет чете као
цјелине је на завидној висини а што се показало у посљедњим акцијама. Слабост се огледа у дезертерству двојице Прњавораца и двојице нових из четника мобилисаних
Црногораца.
Секретар
Миладин ВујошевиК

ОБАБЈЕШТЕЊЕ ШТАБА ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ ОД 2 АПРИЛА 1943 ГОД. ШТАБУ ПРВЕ БРИГАДЕ
О ПОКУШАЈУ ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ ДА
ФОРСИРА ДРИНУ 1
ШТАБ
I ПРОЛЕТЕРСКЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НО ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

2-1У-23 ч.
ШТАБУ I ПРОЛЕТБРИГАДЕ
1. — Примили смо ваш данашњи извештај. 2
2. — Потпуно се слажемо са вашом општом поставком. 3
Ваш извештај смо упутили В.Ш. 4 Чим будемо добили одговор обавестићемо вас или Немо вам век издати потребна
наређења.
3. — У вези са потребом координацнје свих појединих
акција на читавој просторпји, тј. са потребом што организованијег садејства наших јединица, јединице под командом Штаба II дивизије и Артилерије, пребацивање немојге
започети пре него што добнјете наређење од нас. 5
4. — Немамо још никаквог извештаја о томе докле су
доспеле јединице III Крајишке бригаде. Рачунамо да ће
у Калиновик стићи у току сутрашњег дана, у ком ћемо их
случају одмах пребацити на просторију Јелеч — Миљевина.
5. — Делови II дивизије покушали су и данас да се
пребаце, али су се због велике брзине воде сплавови одмах
преврнули. 6 На ово вас упозоравамо како бисте благовремено могли предузети потребне пробе и тиме избећи непредвиђене тешкоће у току организованог пребацнвања.
6. — У Миљевини је пронађено нешто жице. Телефонски смо наредили Штабу VII бригаде да се по том питању
Повеже са вама, с тим што ћете вн послатн људство за ту
жицу, уколико вам је потребна, или што ће људство саме
VII Крајишке извршнти пренос те жице.
1
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 34/1, к. 709.
1
Редакција није пронашла поменути извјештај.
8
Односи се на предлог Прве пролетерске бригаде о организацији припрема за форсирање Дрине.
4
Врховном штабу. Види док. бр. 2.
5
Види док. бр. 35.
' Влди док. бр. 22.

7. — На осталим секторима иије у току данашњег
дана било никаквих промена. Десетак бивших четника из
Миљевине данас се пријавило нашим јединицама, тј. вратили су се и предали оружје. Очекујемо да Не се, после
позива који смо и.м упутили, вратити и главнина осталих
(50—100).
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Комдив
Коча

Полкомдив
Фића

БР. 8
ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ИЕТЕ ДИВИЗИЈЕ ОД 2 АПРИЛА
1943 ГОД. ШТАБУ ПРВОГ БОСАНСКОГ НОУ КОРПУСА
О ЈАЧИНИ НЕПРИЈАТЕЉСКИХ СНАГА У КЉУЧУ, ДРАГОРАЈУ, ЧАЂАВИЦИ И ПОНОРУ 1
ШТАБ
V Н. О. УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
I БОС. КОРПУСА

Бр. 4
Дне 2. IV. 1943 год.

ШТАБУ I БОС. КОРПУСА
На положају
2

Друг Зорић Милан нас је извијестио:
У Кључу: појачан гарнизон, има око 500 војника и то
V, VI и VII сатнија. Има 70 Њемаца, командант је Иван
Томичић, усташа из Рамића, говори се да ће доћи Лишњак.
У Драгорају: 300 Њемаца 3 са 3 бацача, осигуравају
цесту.
У Чађавици: само Њемци, број непознат, имају 4 хаубице.
У Понору: Дреновић са 200 четника.
На Ситници: четници без Њемаца.
У Подрашници: 20 четника.
1
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 6—9, к. 781.
!
Командант Трећег батаљона Четврте крајишке НОУ бригаде
5
Односи се на дијелове њемачке 114 ловачке дивизије.

Поправља се цеста Бања Лука — Мркоњић [ГрадЈ поВрбаса.
II бригада није још стигла.
Засједе су стално на Јарицама, али још сукоба није
било.
Исхрана батал»она VII бригаде је доста тешка. По селима нма много обољења тифуса, која се болест такођер
преноси и на партизане, те само у овом батаљону има
тифусног обољења око 60.
У Соколову се прича да је убијен Раде Радић и да
се неки од вођа налазе у затвору ради тога што неће да
иду на Источни фронт. Ово још није провјерено.
ред

СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

(М. П.)

Начелник Штаба

БР. 9
ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА СЕДМЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 2
АПРИЛА 1943 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПО ЈУГОСЛАВИЈЕ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ У ДИВИЗИЈИ 1
ШТАБ VII ДИВИЗИЈЕ
Н. ОСЛОБОДИЛАЧКЕ ВОЈСКЕ
ХРВАТСКЕ

Бр. сл. дне 2/1У 1943 у 7.30 часова
ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПОЈ
1) После извештаја Штаба Седме бригаде да због погоршаног здравственог стања за последња два дана није у
могућности да изврши смену III Крајишке бригаде, о чему
ће вам поднети усмени извештај друг комесар Дивизије, 2
позвао сам референта Санитета 3 В . Т . 4 да образује комисију, да изврши преглед Бригаде и да комисија даде своје
4

Зуро Карановић
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 1/16, к. 812.
5
Ђуро Кладарин
3
Гојко Николиш, начелник Санитета при Врховном штабу НОВ
и ПО Јутославије
4
Врховног штаба
1

мишљење по том питању. Друг референт извршио је то у
мом присуству током јучерашњег дана и упућује свој извештај.
2) Констатовано је да су обољења за која се мислило
да је грипа тифусна обољења. Током јучерашњег дана упућено је у болницу 34 болесиика, од којих су 4 на <путу
умрла. Један је умро ноћу 31/1 у амбуланти. Јучер ујутро
јавило [се] 16 у амбуланту а током дана дошла су још
двојица. У амбуланти болесници падају у агонију тако да
то чини утисак праве болнице. Због тога борци избегавају
амбуланту и постоји вероватноћа да их има доста болесних који се и не јављају одмах, него тек онда када више
нису у стању да се крећу.
3) Међу болесним налазе се и два члана политодјела,
три члана штаба једног батал>она и осталог руководећег
кадра.
4) На основу стања које [јеЈ наступило у Бригади последња два дана слажем се са мишљењем Штаба бригаде
и политодјела да Брнгада није у могућности да крене на
положај према непријатељу, тим пре што се стање сваки
дан погоршава.
5) Предузете су све могуће мере да се издвоје болесни
и сумњиви од здравих, опари одело и униште вашке.
6) 31 овог месеца дезертирао је један водник са једним
партизаном. Велика је вероватноћа да би покрет према
Борцима довео до масовнијег дезертирања а можда и распада јединице, јер је ситуација врло озбиљна.
7) Постоји код свих па и болесних жеља за покретом
напред и офанзивним акцијама. Та жеља да Бригада прими
на себе офанзивне задатке је нереална обзиром на здравствено стање, али је нзраз тежње да се нешто учини да
се здравствено и морално стање поправи и да се изађе из
атмосфере болница.
Добили смО извештај од Команде подручја Бјелемић
да се око с. Ситника крију неки четници. Они су тражили
да тамо упутимо нашнх снага за заштиту евакуације рањеника. Како нис.мо имали довољно простора за смештај
наше дивизијске болнице у с. Блаца и с. Средња Њива,
због чега се у њој погоршавало здравствено стање, нашу
Осму бригаду упутили смо у с. Ситник, 5 а у с. Разићи сместили с.мо нашу дивизијску болницу.

9) Одржавамо везу са V бригадом IX дивизије и са
III Крајишком бригадом, 6 коју смо известили о ситуацији
код нас и о немогућности да је сменимо одмах.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

За Штаб
командант
П. Јакшић 7
(М. П.)
П.С. Примили смо дннамо од I Далматинске бригаде
и упутили нашу радио-станицу до друга Слободана да је
комплетира и оспособн за рад.
Примили смо ваше наређење за смену III Крајишке
бригаде. 8

БР. 10
ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ДЕВЕТЕ ДАЛМАТИНСКЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 2 АПРИЛА 1943 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ
НОВ И ПО ЈУГОСЛАВИЈЕ О РАСПОРЕДУ БРИГАДЕ НА
СЕКТОРУ НЕВЕСИЊА 1
ШТАБ
IX ДАЛМАТИНСКЕ Н. О. У.
ДИВИЗИЈЕ

2. IV. 1943

ВРХОВНОМ ШТАБУ Н.О.В. И П.О.Ј.
Положај
Потврђујемо пријем Вашег наређења од 30 прошлог
месеца.
Распоред наших бригада је следећи: V бригада ојачана
са једним батаљоном IV бригаде налази се на простору
Доње Зимље—Чехоје, III бригада на простору село Рабина — село Кокорина са задатком затварања правца Мо• Прве пролетерске дивизије
Павле
На оригиналу дописано машином, латиницом.
1
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
ЦК СКЈ под бр. 3936.
7
8

стар — Невесиње и IV бригада са три батаљона на одмору
и сређивању стања у њој у селу Батковићима.
Штаб дивизије налази се у селу БатковиКима.
На сектору наших јединица непријатељ до сада није
показивао веће активности, сем што је једна мања група
четника нзвршила испад са Пријеворца у Доње Зимље, којом приликом је успела да одбаци најслабији батаљон V
бригаде (III 2 ) са својих положаја.
Положај који држи наша V бригада јако замара људство обзиром да су на великој висини (Обрлин — Челопек
преко 1800 м), где је дубок снег и где нема никаквог заклона те су борци под ведри.м небом. Ови се положаји морају држати нарочито због затварања правца Локве — село
Кула. Скренули смо пажњу Штабу бригаде да у овом погледу економише са снагама до кра.јњих могућности. I Далматинска бригада, коју је наша V бригада сменила, јединицама које су биле на овим тешким положајима давала
је дупли оброк следовања, што ми нећемо бити у могућности јер се и питање основног следовања поставља
озбиљно, обзиро.м да је овај крај већ доста исцрпен и да
су са простора Подвележа, Горњег и Доњег Зимља велнка
већина а у неким селима скоро свн сељаци евакуисали
сву храну и стоку и сами напустили ову просторију. Поред
тешкоћа по питању исхране људства наилазимо нсто тако
и на тешкоће у погледу исхране стоке.
Пошто нам недостају секције терена на који наилазимо
почев од Невесиња и Коњица нсточно, то Вас молимо да
нам по могућству пошаљете који примерак. Такође немамо
секција терена јужно од Невесиња.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политички комесар
Јордан 3

Начелник
Шкорпик 4
(М. П.)

8
8
4
5

Трећи
Иван Кукоч
Јосип
Крстуловић

Командант
Вицко 1

ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ДЕВЕТЕ ДАЛМАТИНСКЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 2 АПРИЛА 1943 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ
НОВ И ПО ЈУГОСЛАВИЈЕ О МОРАЛНО-ПОЛИТИЧКОМ
СТАЊУ У ДИВИЗИЈИ 1
ШТАБ
IX ДАЛМАТИНСКЕ Н. О. У.
ДИВИЗИЈЕ

2. IV 1943

ВРХОВНОМ

ШТАБУ Н.О.В.

И П.О.Ј.
Положај

Услед дугих и иапориих маршева, нарочито при ношењу рањеника, а што је дошло после дужих борби, као
и услед слабе исхране, нарочито за време марша, слабе
одеће а поготово обуће, до које се у одбранбеним борбама
није могло доћи, физнчко стање у нашим јединицама је у
доста лошем степену. По доласку на просторију Невесињског Поља ово се је врло мало поправило јер се одређени
одмор мало нскористио а људство се са овог терена није
могло довољно исхрањивати. Овакво физичко стање најјаче
се одразило на морално стање код IV бригаде, која је
!претежно састављена од људства са отока 2 и за које је
овај дуги марш [и] удаљавање из Приморја претстављао
највећу тешкоћу. За време марша из ове Бригаде дезертирао је велики број бораца, међу којима знатан б р о ј нижег
кадра — водника и десетара, па чак и један заменик политкома чете. Као главни разлог дезертерству је одвајање
и удаљавање од Приморја као и тешкоће на путу, те се
претпоставља да они нису пошли непријатељу него циљем
да се пробију до Биокова. Поред ових разлога, услед слабог
политичког рада и ниске политичке свести већине бораца у
овој Бригади борбена вредност Бригаде је врло мала —
скоро никаква. Нешто се стање у овој Бригади променило
пошто смо у њен састав укључили Ливањски батаљон, који
је за сада најбољи батаљон те Бригаде. Поред тога о в о ј
Бригади смо посветили највише пажње н сада јој дајема
највећу могућност за оздрављење и поправљање како у
1

Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
Војноисториског икститута под рег. бр. 3—2, к. 9.
8
Далматинских отока

војничком, тако и у политичком погледу. Да би се ово
питање што боље решило и да бис.мо Бригаду што пре учврстилн и оспособили за извршавање задатака који се додељују нашој Дивизији предлажемо као нужну потребу да се
из наших пролетерских бригада и осталих старих бригада,
у првом реду из I Пролетерске бригаде додели један већи
број старих брига 3 искусних бораца — Далматинаца које
бисмо ми употребили као ниже руководиоце — десетаре,
воднике, водне делегате, па и командире и комесаре чета.
Потреба за нижим команДним кадром осећа се и у другим
нашим бригадама али је у IV бригади ово горуће питање.
Наша III бригада као најстарија, и поред највећих
губитака и најтежих задатака а најмање одмора, је најконсолидованија наша бригада и у погледу морала код
људства најбоље стоји. Нарочито после напада на Невесиње, где је ова Бригада учествовала, морал код бораца
се је још више подигао. Наша V бригада, иако најмлађа,
до сада се најбоље развија. Се.м једног батаљона, код
кога није најбоље стање, остала три батаљона се добро
развијају и располажу са јаким борбеним моралом.
Здравствено стање код Бригаде није задовољавајућс.
До сада немамо тежнх обољења нити каквих заразннх болести, али има велики број оболелих рд прехладе, преморености, нажуљаних и премрзлих ногу, и неколико случајева упале плућа. Например у батаљону IV бригаде који
броји 176 другова и другарица за борбу способних има око
80 другова. У V бригади из два батаљона налази се у
болници 4 члана Штаба батаљона поред руководилаца из
ко.манди чета којих такођер има оболелих, углавном од
прехладе.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политички комесар
Јордан 4

Начелник
Шкорпик 5
(М. П.)

3
4
5

Бригадира
Иван Кукоч
Јосип
• Крстуловић

Командант
Вицко 0

НАРЕЋЕЊЕ ШТАБА ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ ОД
2 АПРИЛА 1943 ГОД. ШТАБОВИМА БАТАЉОНА ДА ИЗВРШЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ФОРСИРАЊЕ ДРИНЕ НА СЕКТОРУ МОДРАНИ — УСТИКОЛИНА — ФОЧА 1
ШТАБ I ПРОЛЕТБРИГАДЕ

Бр. 401
2 април 1943 г.

ШТАБОВИМА БАТАЉОНА
1. Наша Бригада извршиКе прелаз преко Дрине у склопу операција на сектору Модрани—Устиколина—Фоча и лаље
уз Дрину. Како те операције завнсе од више чинилаца,
прелаз се неће вршити све док за то не добијемо наређење
Штаба дивизнје. 2 Но до тада ми морамо организациона
сасвим средити питање прелаза, тако да датог момента
нребацимо нашу Бригаду за минимално вријеме. А питање
прелаза сада постаје занста организацноно пнтање коме
треба смјеста приступити да бисмо спремни дочекали моменат пребацивања и у потпуности одговорили обавезама,
рјешавајуКи ефнкасно постављени задатак.
Ниједног момента се не смије изгубити из внда важност
прелаза преко Дрине н ликвидације непријатеља на десној обали. Чињеница је да је непријатељ 3 концентрисао
знатне снаге на десној обали, чињеница је да Ке он ове
положаје упорно бранити, али је и чињеница да њи.ховим
разбијањем на Дрини ми добијамо, стичемо пут, врата за
улаз у Црну Гору, Санџак и даље. Чињеница је да се на
Дрини води у неку руку битка за наредне покрајине. Самим тим овој бици треба придати пуну важност и приступити њеном извођењу са пуном одговорношКу.
2. За сада Ке сви батаљонн са потребним бројем људства наставити са упорним радом на изградњи с1плавова.
Не смијемо се ограничавати раније предвиђеним бројем.
Што више сплавова тим боље, тим је лакши прелаз. Према
томе нзградњи треба ударнички приступити.
3. Распоред наших јединнца до прелаза остаје и надаље исти са раније постављеним војним задацима, с тиме
1
Копија оригинала, писана на машини, латиницом, налази се у
архиви Војноисториског института под рег. бр. 35/1, к. 709.
2
Види док. бр. 35.
8
Односи се на четнике.

војничком, тако и у политичком погледу. Да би се ово
питање што боље решило и да бисмо Бригаду што ире учврстнли и оспособили за извршавање задатака који се додељ у ј у нашој Дивизији предлажемо као нужну потребу да се
из наших пролетерских бригада и осталих старих бригада,
у првом реду из I Пролетерске бригаде додели један већи
б р о ј старих брига 3 искусних бораца — Далматинаца које
бисмо ми употребили као ниже руководиоце — десетаре,
воднике, вбдне делегате, па и командире и комесаре чета.
Потреба за нижим команДним кадром осећа се и у другим
нашим бригадама али је у IV бригади ово горуће питање.
Наша III бригада као најстарнја, и поред највећих
губитака и најтежих задатака а најмање одмора, је најконсолидованија наша бригада и у погледу морала код
људства најбоље стоји. Нарочито после напада на Невесиње, где је ова Бригада учествовала, морал код бораца
се је још више подигао. Наша V бригада, иако најмлађа,
до сада се најбоље разви.ја. Се.м једног батаљона, код
кога није најбоље стање, остала три батаљона се добро
развијају и располажу са јаким борбеним моралом.
Здравствено стање код Бригаде није задовољавајуће.
До сада немамо тежих обољења нити каквих заразних болести, али има велики б р о ј оболелих рд прехладе, преморености, нажуљаних и премрзлих ногу, и неколико случајева упале плућа. Например у батаљону IV бригаде који
броји 176 другова и другарица за борбу способних има око
80 другова. У V бригади из два батаљона налази се у
болници 4 члана Штаба батаљона поред руководилаца из
ко.манди чета којих такођер има оболелих, углавном од
прехладе.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!
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Бригадира
Иван Кукоч
Јосип
• Крстуловић

Командант
Вицко1, 0

НАРЕЋЕЊЕ ШТАБА ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ ОД
2 АПРИЛА 1943 ГОД. ШТАБОВИМА БАТАЉОНА ДА ИЗВРШЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ФОРСИРАЊЕ ДРИНЕ НА СЕКТОРУ МОДРАНИ — УСТИКОЛИНА — ФОЧА 1
ШТАБ I ПРОЛЕТБРИГАДЕ

Бр. 401
2 април 1943 г.

ШТАБОВИМА БАТАЉОНА
1. Наша Бригада извршиКе прелаз преко Дрине у склопу операција на сектору Модрани Устиколина—Фоча и даље
уз Дрину. Како те операције зависе од више чинилаца,
прелаз се неКе вршити све док за то не добијемо наређење
Штаба дивизије. 2 Но до тада ми морамо организациона
сасвим средити питање прелаза, тако да датог момента
пребацимо нашу Бригаду за минимално вријеме. А пнтање
прелаза сада постаје заиста организационо питање коме
треба смјеста приступити да бисмо спремни дочекали моменат пребацивања и у потпуности одговорилн обавезама,
рјешавајуКи ефикасно постављени задатак.
Ннједног момента се не смије изгубити из вида важност
прелаза преко Дрине и ликвидације непријатеља на десној обали. Чињеница је да је непријатељ 3 концентрисао
знатне снаге на десној обали, чињеница је да Ке он ове
положаје упорно бранитн, али је и чињеница да њиховим
разбијањем на Дрини ми добијамо, стичемо пут, врата за
улаз у Црну Гору, Санџак и даље. Чињеница је да се на
Дрини води у неку руку битка за наредне покрајине. Самим тим овој бици треба придати пуну важност и прнступити њеном извођењу са пуном одговорношКу.
2. За сада Ке сви батаљони са потребним бројем људства наставити са упорним радом на изградњи с1плавова.
Не смијемо се ограничавати раније предвиђеним бројем.
Што више сплавова тим боље, тим је лакши прелаз. Према
томе изградњи треба ударнички приступити.
3. Распоред наших јединица до прелаза остаје и надаље исти са раније постављеним војним задацима, с тиме
1
Копија оригинала, писана на машини, латиницом, налази се у
архиви Војноисториског института под рег. бр. 35/1, к. 709.
- Види док. бр. 35.
3
Односи се на четнике.

што ће крилни батаљони: III и VI појачати контролу и
обезбјеђење својнх праваца. Непријатељ се не смије пустити на сектор изградње, чиме би пропали сви претходни
радови.
4. Штабови батаљона требају извршити правилну организацију рада, обезбјеђења и др., како би се вријеме чекања
прелаза искористило за максималан одмор људства, као ч
за што је могуће бољу прехрану.
5. Да би се организација прелаза извела што је могуће
боље треба смјеста предузети слиједеће мјере:
а) за одговорног друга који ће руководити прелазом
Бригаде поставља се друг Живан Маричић, 4 командант IV
батаљона, —
б) сви штабови батаљона упутиће хитно другу Маричићу (село Стрмац) спискове другова сплавара и другог стручног особља у својим батаљонима. Све сплаваре
и стручно особље батаљони ће упутити сјутра ујутру, 3
ов. м., најкасније до 7 часова, код бегове куће на путу
из.међу Оџака и Устиколине, гдје ће друг Живан извршити
расподјелу људства по сплавовима, постааЂајући на сваком сплаву по једног одговорног друга. Овом прнликом
треба одржати стручни састанак сплавара на коме ће се
измијеннти мишљења по питању превожења. Треба скренути друговима пажњу на могућност да се сплавови преврну, што се догодило јединицама II дивизије, те да се
нађе начин да се то спријечи, —
в) за руковаоце изградње сплавова постављају се другови Саво Бурић и Божо Божовић, командант I и II батаљона. Штабови батаљона упутиће друговима Бурићу и Божовићу (одмах) потребно људство (код бегове куће), а ови
ће извршити организацију и расподјелу рада тако да изградња иде што је могуће брже, —
г) пошто ће се пребацивање јединица извршити код
Модрана и даље код с. Мретевићи, другови Бурић и Божовић треба да предузму мјере преноса сплавова до Мо-драна. Са преносом треба отпочети у току ноћи 2/3 ов.м.,
.с тиме што се сплавови неће донијети до мјеста превоза,
већ ће се оставити на неком склонитом мјесту прије Модрана, тако да у току сјутрашњег дана остану апсолутно
неоткривени од стране непријатеља (треба их склонитн за
неки брежуљак, у неку рупу, камуфлирати их и др., така
да их непријатељ нипошто не може открити у току сјутрашњег дана). Штаб III батаљона треба да ступи у контакт
са друговима Бурићем и Божовићем, како би сазнао за
4

Народни херој. Погинуо у Петој неприј атељсхој офанзиви.

мЈесто гдЈе су остављени сплавови и предузео њихово луно
обезбјеђење. Пренос и скривање сплавова треба извести
неопажено, јер је то један од главних услова за брз и лак
прелаз преко Дрине, —'
д) сви штабови батал>она извршиће одмах смотру лаког
аутоматског оружја (п.митраљеза и л. бацача). П.митраљези се морају довести у исправност, очиститн и подмазати, средити мунициске кутије (шаржери) и др., тако да
до застоја не смије доћи, —
ђ) Штаб III батаљона ће благовремено извидјети положаје на сектору Модрана да би се на одговарајућим положајима поставила тешка оруђа, која би евентуалном ватром потпомогла пребацивање, —
е) сви батаљони Не извршити контролу својих пјешачких јединица тако да се у први мах пребаци људство
способно за борбу. Пребацнвање Не се изводити по ранијој
наредби: 5 I, II, IV, III и VI батаљон, а оперативне задатке јединице Не добити накнадном наредбом, 6 —
ж) уопште, како одговорни другови по питању организацнје, тако и штабови батаљона и саме јединице морају
предузети све мјере, унапријед предвидјети све могуНности да би се избјегле све препреке и да би у потпуностн
с а в л а д а л и ј е д а н од најтежЈих задатака који .се до сада
поставио пред нама, —
з) како одговорни другови тако и штабови батаљона
требају одржавати непрекидни контакт са Штабом бригаде
ради потребне консултације по спорним питањима.
6. Налазимо се пред тежим проблемом. Али су наше
снаге довољно јаке да га ријеше. И ријешиНемо га!
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!
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ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ШЕСНАЕСТЕ БРИГАДЕ СЕДМЕ
НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 2 АПРИЛА 1943 ГОД. ВРХОВНОМ
ШТАБУ НОВ И ПО ЈУГОСЛАВИЈЕ О ПОСЈЕДАЊУ ПОЛОЖАЈА НА РОГОЈУ И СТАЊУ У БРИГАДИ 1
ШТАБ XVI БРИГАДЕ
VII ДИВИЗИЈЕ Н. О. ВОЈСКЕ
ХРВАТСКЕ

Бр. сл. 2. IV. 1943
Крбљине

ВРХОВНОМ ШТАБУ Н.О.В. И 11.0.
Положај
Извештавам В.Ш.2 да је 1 и 2 батаљон XVI бригаде
извршио поседање положаја на Рогоју према приложеној
скици. 3 Извиђање се врши у правцу села ТошиНа и Трнова
алн са задатком да наше јединице не долазе у додир са
непријатељским снагама и да избегавају сваки сукоб.
3 бата.г>он остао је у Улогу н врши извиђање у раније одређеним правцима Борча и Гацка.
На нашим деловима фронта за сад нема никаквих новости.
Непријатељ' је отступио по извештају мештана преко
Црне Ријеке у правцу Јахорине и како су они говорили
да ће отстунити на Црни Врх код Олова.
У Трнову се налази једна бојна домобрана а према
изјавама мештана има нешто н Немаца.
Ступио сам у везу са нашим друговима који су од
раније били остали на терену као политички радници и
предузео сам кораке да се са осталим у Трнову, Ц р н о ј
Ријеци, Пресјеници и Сарајеву повфкемо.
Кад се успостави веза, известићу накнадно.
Нашим друговима постављен је задатак да у Сарајеву
утврде јачину непријатељскнх снага, а нарочито немачких,
и да дознају куда ће те снаге бити упућене. Из непотврђених причања мештана и оних из Грнова те су немачке
снаге за сад у Сарајеву само на одмору а да дневно иде
1
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 6/13, к. 815.
- Врховни штаб
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Четници Драже Михаиловића

г

источном пругом око 25 транспората у лравцу Србије и
даље Скопља. Ово Не се накнадно проверити и утврдити,
а затим ћу поднети тачан извештај.
Исто тако је нашим друговима у Трнову поставље'н
задатак да ступе у везу са домобранима, јер су наводнб
они радосни што су наше снаге избиле на РоГој и што су
четници протерани. Командант бојне је нама наклоњен и
зет је неког тишлера из Калиновика. Исто тако је, наводно,
и најстарији ко.мандант до.мобрана Србин који је нама наклоњен. И ови ће се подаци проверавати и тачно стање
утврдити.
Бата.љони који су на Рогоју су слабог бројног стања
јер 1 бат. има 121 на лицу и још 15 бораца у Калиновику као стражу Команде места. 2 бат. има 152 на лицу,
а 3 батал>он, који се налази у Улогу, је слабијн »д 100
бораца.
У целој Бригадн има око 150 болесннх, од којих има
око 40 тифусних.
Ради спречавања ширења даље заразе ми смо предузелн били мере да се у Калиновику за нашу XVI бригаду израде два бурета за парење. Кад су та бурад била
готова, један је од другова лекара централне болнице ту
бурад једноставно присвојио и однео и ако му је речено
било да та бурад припадају Бригади. Овакве појаве самовоље од стране санитетског особља ннсу ретке, а овакав
рад и неувиђавност према трупи која се у првом реду има
да спасава опасне заразе је злочин који треба најоштрије
осудити и казнити.
Највероватније је да је бурад однео интендант Централне болнице нз Бјелемића, јер је он јучер виђен у
Калиновику. Молим да се преко в.5 санитета нареди Цемтралној болници да бурад одмах поврати Бригади.
Поред ових неправилности појављује се још једна неправилност која врло незгодно утиче на рад народно-ослободилачких одбора у овим селима. Наиме Команда места
у Калиновику шаље своје људе са наређењима да се из
тог и тог села има да изда 1500 килограма сена \или да
се изда 700 килогра.ма меса не ступајући у везу са народноослободилачки.м одборнма и не питајући да ли постоји
могућност да се тражене колнчнне могу испоручити или не.
Молим да се Команди места у Калнновику скрене пажња на правилност у погледу набавке хране и да не упућује остале јединице на онај терен на коме се већ једн5

Вашег

нице налазе и које се са тог терена хране, пошто су ова
села исцрпљена.
Молнм да се питањем код наших јединица које су
опернсале на Црвњу провери да ли 1е заробљен и да лц
је још жив бивши наш друг и командант II ударног батал>она К.О. 6 Млађен Влашки, који је заједно са својим сином насилно одведен са комором од стране четника. Друг
Влашки је познат у Трнову и околини и проналазак његов
би врло повољно одјекнуо у овом крају.
Из разговора са политичким радницима на овом терену
стекао сам уверење да они нерадо примају непознате другове који се упуКују на политички рад и да би требало
на о в а ј терен упуКивати само оне наше другове који су
од раније радили на овом т^рену.
Ако би била која батерија за телефоне, молим да нам
је пошаљете како би могли да појачамо телефонску везу,
јер Кемо услед слабих батерија ускоро остати без везе.
Са другарским поздравом
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Начелник Штаба VII дивизије
Хрватске
Вој. Ј. Ђокић 7
(М. П.)

• Калиновичког одреда. Дописано у оригиналу црвеном оловком.
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Народни херој Војислав Ђокић, делегат Врховног штаба НОВ
и ПО Јутославије. Погинуо 1943 год. код Фоче као начелник Штаба
Седме НОУ дивизије.

НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ
ОД АПРИЛА 1943 ГОД. ПРВОЈ И СЕДМОЈ НОУ БРИГАДИ
И ХАУБИЧКОМ ДИВИЗИОНУ ДА ИЗВРШЕ ДЕМОНСТРАТИВНО ФОРСИРАЊЕ ДРИНЕ 1
ШТАБОВИМА: I ПРОЛЕТБРИГАДЕ
VII КРАЈИШКЕ БРИГАДЕ
ХАУБИЧКОГ ДИВИЗИОНА
БРДСКЕ БАТЕРИЈЕ I ПРОЛЕТЕРСКЕ Д И В И З И Ј Е
Ситуација. — На сектору северке груае2 лоследњих
даиа без промена. Непријатељ 3 држи десну страну Дрине,
где је посео ровове; са јаким снагама држи фронт од Фоче
до Устиколине, а главнина му је према самој Устиколини;
од Устнколине према Горажду непријатељске снаге су разређеннје. Према Устиколини располаже са три брдска топа,
неколико тешких бацача и више аутоматских оруђа. Целокупне четничке снаге на сектору Фоча—Устиколина износе,
према недовољно провереним подацима, 3 бригаде од по
4—500 бораца.
Према такође недовољно провереним подацима у самој Фочи налази се 1.000 до 1.200 Италијана. 4 Они р а с п о
лажу са најмање две хаубице.
На сектору северне групе нема, дакле, непријатељских
снага са ове стране Дрине, сем вероватно претстражних
делова непосредно испред Фоче.
Четнички делови који су се повукли према Јахорини
показују слабу активност.
На сектору јужне групе5 изгледа да има мање четничких снага но што се претпостављало.
Последњи извештаји јавл>ају о јакој концентрацији немачких снага око Горажда и на читавој просторији Сарајево—Вишеград. До сада се није могло утврдити да се
те снаге прикупљају ради офанзиве према нама, него изгледа
да су ту на пролазу и ради обезбеђења пруге Сарајево—
Вишеград—Ужице. Наша колона је јуче разбила групу од
1
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 37/1, к. 709. Наређење је писако 3 априла што се види из текста документа.
5
Види том IV, књ. 11, док. бр. 148.
3
Односи се на четнике.
4
У Фочи се налазио батаљон „Аоста" из дивизије „Тауриненсе".
Види док. бр. 197.
• Види том IV, књ. 11, док. бр. 148.

ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ
ОД 3 АПРИЛА 1943 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПО
ЈУГОСЛАВИЈЕ О САСТАВУ КАЛИНОВИЧКЕ ЧЕТНИЧКЕ
БРИГАДЕ 1
Строго

поверљиво

ОБАВЕШТАЈНИ ЦЕНТАР
I ПРОЛЕТЕРСКЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

,Дел. бр. 41 3 априла 1943 године

ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПОЈ
ЗА „ОБ.-О"
Положај
I. — Према подацима добивеним од заробљеног активног четннка Богдана ТеофановиНа Калиновичка бригада састојала се од 3 батаљона. — Калиновичког, о коме смо
податке доставили раније, Јахоринског н Миљевинског батаљона.
1. — Јахорински батаљон: командант п.поручник Радован ДраганиН, Црногорац. — Батаљон је бројао 150 наоружаних људи. — Наоружање: 3 п.митраљеза, 1 т.митраљез
„бреда". Борци имају просјечно по 40 метака а тешки митраљез 150. Снабдијевали су се по селима. Батаљон се
сада налази изнад села: КолаковиНи—Подграђе—Мнлетина.
Батаљон је имао 4 чете. Командири су били: Младен ШаровиН из с. РашиНа, Виде Масло из с. Подхрида, Мирко
и Гојко Дубовина из с. ТаулиНа. 2 Сви горе и.меновани су
тежаци. Батаљон је имао преко Калиновичке бригаде везу
са Талијанима.
2. — Миљевински батаљон: (подаци добивени од обавјештајца „А") командант Вељко ЗеловиН, кафеџија. БатаљОн
је бројао 110—140 људи наоружаних различитим пушкама.
Наоружање: 1 т.митраљез „бреда" (изгубљен на Јабланици —
наши га заробили), 3 п.митраљеза (2 „брно" и 1 талијански — 1 п.митраљез „брно" изгубљен на Јабланици).
Баталлн има 2 чете. Командири: I. (Миљевске) чете Гојко
АндриН, II. (Мрежичке) Жарко ДрашковиН. Са.команди1
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
ЦК СКЈ под бр. 3896.
1
На карти 1:100.000 није пронађено.

ром II чете пошло је у правцу Ћурева 40 људи,. 20 се
предало.
II. Према подацима добивеним од Н.Н., раније четника
Миљевинског батаљона, сада партизана брдске батерије I
дивизије, прије 10 дана основана је од Миљевинског и Загорског батаљона на Пирином Долу 3 т. зв. „Летећа бригада", са задатком да напада на наше коморе и отима
храну и муницију. Командант Бригаде акт. поручник, имена
се не сјећа, говорио .је да ће ићи за Невеснње да нас у
заједници са мајором Баћовићем 1 нападне слеђа. Међутим у
селу Штовић (2 сата од Фоче) стигао га је курир и он
је саопштио борцима да је добио наређење да остане овдје
као герила цијела Бригада. Бригада је у почетку бројала
око 300 људи. Наоружана је била са 5 п.митраљеза. Борци
су имали просјечно 50 комада метака. За п.митраљезе (3
талијанска) имало је по 190 метака на једног, за остало|
се не зна. Прнје 4 дана Мнљевински батаљон се скоро
цио распао. Са командантом је остало око 10 људи, замјеник ко.манданта батаљона Владо Говедарица напустио је
такође батаљон и пошао за Мрежицу, своје родно мјесто.
Командант Бригаде и Загорски батаљон пошли су у правцу
Загорја. Замјеник команданта бригаде је Урош Говедарица,
раније политком Загорског партизанског батаљона.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

За Об. центар Дивизије
Ст.5 Лекић

3
4

Пивни До
Петар Баћовић, четнички командант у Херцеговини. Убијен у
борби почетком 1945 год. од стране јединица НОВ.
5
Никола

ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ
ОД 3 АПРИЛА 1943 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПО
ЈУГОСЛАВИЈЕ О ТЕШКИМ РАЊЕНИЦИМА КОЈИ СУ
ОСТАЛИ У СЕЛУ ВРБНИЦИ 1
ШТАБ II ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ

3 априла 1943 год.
ВРХОВНОЛА ШТАБУ Н.О.В. И П.О.Ј.
Преко наших патрола које су током јучерашњег дана
вршнле истрагу и прикупљање обавјештења о тешким рањеницима које је оставила V Црногорска бригада 2 у с.
Врбници, утврдили смо сљедеће:
У с. Врбници остало је 18 тешких рањеника и то:
1. Мнле Гудељ из Праче — умро јула 1942 год. и сахрањен.
2. Нада ВујовиК из Лукова, умрла јула 1942 г. и сахрањена.
3. Видак ПеровиН, нз Руднна пренесен у болницу [з'ј
Фочн, гдје се и сада налази.
4. Драгица ЗмајевиК из Никшића, пребачена на Вучево и даље кући.
5. Анђелко Тодоровић из Рогатице, однесен за Невесиње.
6. Арсо Куч из Берана, до назад 15 дана био у болници у Фочи.
7. Драгослав Рнстановић из Праче, сада се налази
у болници у Невесињу.
8. Анђелко Ећимовић од Рогатице у болници у Невеснњу.
9. Милош Николнћ пребачен кући у Никшић.
10. Драгослав Вуковић, болестан од- тифуса, рздравио
и прешао четницима као послуга — родом из Србије.
11. Зага Милошевић из Санџака, оздравила н била
куварица у Броду код жандара, до нашег доласка овде.
12. Чедо Вишњевац из Гацка, пребацио га отац својој
кући.
13. Лалнћ, прешао својој кући у Требињу.
1

Оригинал, писан на машини, латиницом. налази се у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 1/7, к. 731.
- Види том IV, хњ. 6, док. бр. 83, тачка 2.

14. Мплош Дринчић из Ужица, ношао са Лалићем у
Требиње.
15. Мирко Бјелица из Бањана, отац га пребацио својој
кући.
16. Командир 2 чете I батаљона V брнгаде, чије име
нијесмо могли сазнати, пребачен је преко Шћепан Поља
својој кући.
17. Мнлош Нинковић из Рогатице, преко Миљевине на
интервенцију четничког команданта пребачен код Калиновика
код својих рођака.
18. Никола Попадић, болничар из Фоче, и сада се налази као болничар у Фочи.
Сељаци из с. Врбнице и из околних села хранили су
рањенике. 30 оваца које је оставила V Црногорска бригада
за рањене другове узели су четници.
Мјештани причају да су наишли васојевићки четници
да бн их све поклали, али пошто су стигли прво Пивљанн
и Жабљачани, нијесу од њи.ч никога убили.
Према рањеним друговима, по обавјештењима сељака,
нису вршене 'никакве репресалије.
С другарским поздравом
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

(М. П.)
За Штаб дивизије
комесар
Митар 3
БР. 17
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ТРЕЋЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 3 АПРИЛА 1943 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПО ЈУГОСЛАВИЈЕ О ЗАУЗИМАЊУ ГАЦКА И АВТОВЦА 1
III дивизија
3-1У

Јуче четници, усташе и домобрани разбијени пред Гацком. 2 Прошле ноћи наше јединице заузеле Гацко и Автовац. 3 Црногорски четници са Бајом Станишићем у јачини
3

Бакић
Оригинал-радиограм, писан мастилом, латиницом, налази се
у архиви Војноисториског института под рег. бр. 16—8, к. 13.
-3 Види док. бр. 51 и 181.
Види док. бр. 51.
1

1500 војника повукли су се на црногорску границу. Херцеговачки четници и домобрани повукли су се према Билећ и . . . Заробљен 51 четник, заплењен је један тешки бацач,
два тешка митраљеза, око 9 хиљада метака.

БР. 18
ПЕТНАЕСТОДНЕВНИ ИЗВЈЕШТАЈ СЕКРЕТАРА ПАРТИЈСКЕ ЋЕЛИЈЕ ПИОНИРСКОГ ВОДА ОД 3 АПРИЛА 1943
ГОД. ЗАМЈЕНИКУ ПОЛИТИЧКОГ КОМЕСАРА ПРВЕ
ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ О СТАЊУ У ПАРТИЈСКОЈ
ЋЕЛИЈИ 1
Заменику

полит. комесара-

/

Про.г.

Н.О.У.

бригаде

Парт. ћелија у
Пионирском воду
Достављам вам 15-то дневни извештај о раду ове ћелије за време протеклих петнаест дана.
1) Организационо питање.
Ова ћелија има 6 чланова
и 3 кандидата. Подељени су сектори тако да сви чланови
су одговорни за неки сектор, за политички рад је одговоран друг Бора, за културни рад друг Катић (за војни
сектор друг Лабуд и друг Врзић), за хигијенски другарица Миланија. За С.КОЈ друг Вуша. Састанке одржава.мо
два пута у 15 дана, практичне и 2 теоретска. Кандндате
позивамо на теориске састанке, изузетак уско организационог, онда их не позива.мо.
Сви чланови се добро држе у односу на непријатеља,
нема неке крупније грешке, оне које су се појавиле ми смо
на ванредним састанцима отклонили. На последњем састанку су предложени за учлањење друг Пера Нега, ови
су другови изнели добро лично понашање у односу на
другове и извршавању добивеног задатка, одан је према
нашој Партији и Н.О. борби. На истом састанку је предложен и друг Ђура Гуташа, радник, старији друг који се у
досадашњем раду и понашању и оданости нашој Партији
показао врло добар. Као такве ми вам предлажемо ова
два друга за учлањене у Партију.
1
Оригинал, писан мастилом, ћирилицом, налази се у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 3/1—5 I, к. 708.
1
Душан Кораћ

2) Политички рад. Овај вод је пошао мало напред у
полнтичком пољу, за ових петнаест дана одржане су четири
конференције, три су биле теоретске и једна радна и предавање друга Зоговића „Четништво и Н.О.В.", веК се осека
интересовање код другова за политички рад.
3) Културни рад. На ово.м пољу је урађено: прикупило
се мало чланака за џепне новине које треба да ускоро изађу. Развијање љубави према књизи исто има успеха, врло
радо другови читају разне књиге.
4) Војни сектор.
На ово.м пољу, нарочито у погледу
односа према старешинама, није било неправилности и одржана су два састанка на којима је расправљано |_оЈ свим
недостацима нашег вода.
5) Хигијенски сектор. За овај сектор нисмо имали до
пре три дана одговорног друга, али смо сада добили другарицу која је члан Партије и она ће бити у будуке одговорна за хигијену [у] воду; сада је опарен скоро цео вод
осим другова који су запослени на изградњи сплавова.
6) СКОЈ.
Скојевска организација је била формнрана
али није уопште радила, сада је поново фор.мнрана, подељени су сектори и постављен рад на здравој основи.
Стање ове ћелнје је било следеће: партиски састанак
нису одржали месец и по дана и због неодржавања редовних састанака прављене су велике грешке, код самих чланова Партије недисциплина која се осећа још, али у блажој форми, тако важно је напоменути држање друга Врзића, који има негативно држање и стално показује неку нетрпељивост међу друговима. На нашем састанку критике и
самокритике њему је указано на те недостатке. Код друга
Лабуда, који је нмао много недостатака, осећа се побољшање. После ових одржаних састанака иницијатива и одговорност се у многом не осећа, итд. Ови одржани састанци
су били првенствено посвећени ради увођења чврсте организације у Партији и воду.

3-1\М943 год.
Жељево

Уз другарски поз. секр. пар. ћел.
Пионир. вода
Љубомир Роглић

4

ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ПРВОГ БОСАНСКОГ НОУ КОРПУСА ОД 4 АПРИЛА 1943 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И
ПО ЈУГОСЛАВИЈЕ О АКТИВНОСТИ НЕПРИЈАТЕЉА У
ПОДГРМЕЧУ, ОСЛОБОЋЕЊУ ТЕШЊА, НОВОГ ШЕХЕРА
И ПРИБИНИЋА 1
I босански корпус
4-1У
Непријатељ с јачим пљачкашким колонама испада у
Подгрмеч, врши покољ и пљачку, у току су борбе. У Централној Босни заузели смо Тешањ, Нови Шехер и Прибинић. Има заробљеника и плијена. 2 Истакле су се I бригада и IV Крајишки партизански одред.
Ваше директиве смо примили. Коста.

БР. 20
ИЗВЈЕШТАЈ ЗАМЈЕНИКА ПОЛИТИЧКОГ КОМЕСАРА
ГРЕЋЕ КРАЈИШКЕ НОУ БРИГАДЕ ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ
ДИВИЗИЈЕ ОД 4 АПРИЛА 1943 ГОД. ЦЕНТРАЛНОМ КОМИТЕТУ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ О
СТАЊУ У ПАРТИЈСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ БРИГАДЕ 1
ИАРТИЈСКИ РУКОВОДИЛАЦ2
III КРАЈ. БРИГАДЕ
I ПРОЛ. УД. ДИВИЗИЈЕ

4 априла 1943 год.

ЦЕНТРАЛНОМ КОМИТЕТУ КПЈ
Од доласка наше Бригаде на сектор Бугојно, Прозор,
Коњиц прошли смо кроз, за нашу Бригаду до сада, нај1
Оригинал-радиограм, писан мастилом, латиницом, налази се
у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 19—8, к. 13.
2
Види том IV, књ. 11, док. бр. 79, 341 и 345.
1
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
ЦК СКЈ под бр. 5494.
г
Злмјеници политичких комесара обављали су дужност партнјског руководиоца.

теже услове њеног развоја. Те тешкоће су се састојале из:
сталних, упорних, дефанзивних борби; великих тешкоћа по
питању исхране; тешких призора у пребацивању рањених
и болесних другова; из велике жудње за враћањем, баш
у овој ситуацији, на слободну територију.
Наша Бригада није до сада имала оваквих тешкоћа, те
су ове за њу ти.ме претстављале и веће потешкоће. Као
резултат тих услова под којима је живјела наша Бригада
д о т л о је до губљења перспектнва код једног броја колебљиваца који су дезертирали. Међу њима се налазило
и 2 члана КПЈ и неколико скојеваца као и неколико прикривених четничкнх симпатизера.
Међутим, без обзнра на горње потешкоће, наша Бригада а и наша парт. организација углавном су успјеле да
одговоре постављеним задацима.
Данас у нашој Бригади има 270 чланова КПЈ, од којих
36 у расходу.
Предузели с.мо потребне мјере да уклонимо недостатке
и слабости који су се испољили код наше партијске организације у ово.м задњем периоду. У том циљу смо одржали
састанке батаљонских актива у сваком батаљону посебно,
састанак секретара бат. бироа, секретара ћелија интендантуре и бригадног пратећег вода као и обилазак батаљонских
бироа и појединих ћелија. Сада јг активност у партијској
организацији на приличној висини у сваком погледу.
Питање дезертерства је питање којим смо се највише
бавили.
Судећи данас по раду и стању у Бригади, могли би
рећи да смо успјели изаћи из ове привремене кризе са
доста искуства које ће нам користити за даљи рад.
Организовали смо брпгадни партијски курс који треба
да почне са радом 8 ов. МЈесеца. То с.мо учинили из разлога
да су изгледи за предвиђени дивизијски курс врло слаби
и зато што је питање теоријске изградње наших партијаца
за нас крупан задатак, те ћемо на овај начин помоћи његовом рјешењу.
У прилогу Вам достављам списак искључених, кажњених и новодошлих (из других јединица) чланова КПЈ, као
и списак чланова КПЈ који су лромијенили функције у
Партији или војсци.
С другарским поздравом
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Парт. руководилац III Крај. бриг.
Ђуро Лончаревић
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ИЗВЈЕШТАЈ ИРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ ОД 4
АПРИЛА 1943 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПО ЈУГОСЛАВИЈЕ О РАСПОРЕДУ ЧЕТНИЧКИХ И ДОМОБРАНСКИХ СНАГА НА СЕКТОРУ ТРНОВА, КАЛИНОВИКА
И ФОЧЕ 1
Строго

иоверљиво!

ОБАВЕШТАЈНИ ЦЕНТАР
1 ПРОЛЕТЕРСКЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ НОВЈ

Дел. бр. 43

4 априла 1943 год.

ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПОЈ
ЗА „ О Б - О "
Положај
Од 0 6 . центра VII Крајншке бригаде добили смо извеш т а ј о следећем:
1. Непријатељске снаге у Трнову су се смениле. 2 Сада
се тамо налази свега 500 домобрана, према добивеним подацима од поверљивих другова са терена домобрани су
много неборбени.
Веза са трновским гарнизоном може се успоставити
преко једног нашег човека из с. Добро Поље.
2. Патрола једног батаљона Седме бригаде ухапсила
је четника Недељка Врховца. Врховац је нз јединице познатог четничког бандита Раде Радића. Учествовао је у борбама противу нас на више места у Б.[осанскојј Крајини.
На саслушању је изјавио да је послат од стране свога командира Баје Ђурановића у Добро Поље ради шпијунаже
о кретању партизана, исхрани и осталом. Још је изјавиа
следеће:•
Четничке снаге пошле су према Фочи у јачини од 3.000
људи. Наоружање: 2 „Пито" топа, 2 тешка бацача, 1 лаки,
2 тешка митраљеза и 4 п.митраљеза, остало су пушке. Муниције имају колико ко хоће да понесе.
1

Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
ЦК СКЈ под бр. 3987.
1
Види док. бр. 43.

Од четничких вођа пошлн су према Фочи: Раде Радић, 3
Лазо Тешановић, 4 Мирко Делић, Ђуро Богојевић, Урош
Дреновић. 5
3. Из с. Добро Поље налази се у четницима 22. Сви су
раније били партизани. Најопаснији је од њих Гавро Пржуљ.
4. Према једном обавештењу четници из села: Тошићи
Поље, Бистрочај, Пендичићн, ПљешеНица, 6 Черужићи, Умчани, Обло Брдо, Ледићи, Оровићи, 7 Кијево, Шабанци,
Црна Река — горње околице Трнова би се радо предали
партизанима и траже везу, изузев неколико бандита из
истих села.
5. Многи од четника из трновског батаљона би остали
код своје куће али нису смели од осталих, који су говорили: партизани ће проћи за Црну Гору а да ће се онИ
вратити па ко буде остао да ће му запалнтн куКу и поклати
све његове. Из с. Крбљина има 7 четника. Четници трновског батаљона су се повукли у правцу Устиколине ка Дрини.
6. При иовлачењу четника пред нашом војском настало
је међу њима колебање, тако да је долазило до стрељања
од стране њиховнх вођа.
7. Из с. Даничића има 6 четника. Из истог су села
четници отерали старце и децу који су били способни за
комору.
8. Према најновијим подацима од Превила до Дрине
налази се 70 четника, а до Трнова и Црне Реке налази се
свега 150. Наоружање 3 п.митраљеза, 1 тешки митраљез
„бреда". У Црној Реци се налази 50 милицнонара муслиманај.
9. У Ораховици пре неколико дана налазила се 1 сатнија домобрана са 2 п.митраљеза.
10. Домобрани из Трнова покушавали су да добију везу
са нама.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

За 06. центар Дивизије
Ст.8 Лекић
3
Раде Радић, четнички командант. Ухваћен послије рата као
одметник и осуђен на смрт 1946 године.
4
Лазар Тешановић. 1946 год. убијен као одметник од органа
народне вллсти.
5
Урош Дреновић, четнички командант у Босанској Крајини.
Погинуо 1944 год. у борби против НОВЈ од савезничких авиона за
вријеме Седме непријатељске офанзиве.
® Вјероватно Пресјеница
7
Вјероватно Остојићи
8
Никола

4*
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ИЗВЈЕШТАЈ ШТЛБА ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ
ОД 4 АПРИЛА 1943 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПО
ЈУГОСЛАВИЈЕ О ПРИПРЕМАМА ЗА ФОРСИРАЊЕ
ДРИНЕ 1
ШТАБ II ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ

4 априла 1943 год.
у 11 часова

ВРХОВНОМ ШТАБУ Н.О.В. И П.О.Ј.
Ми смо били изградили провизорни мост од неколико
сплавова, наслањајуКи га на стару гвоздену конструкцију
моста код Брода. Тај сплав-мост био је пуштен у воду "а
изграђен на обали ријеке и претстављао је јаку конструкцију, али јачина ријеке поломила је балване који су били
дебели око 50 см и однијела извјестан дио грађе те тако
прелаз на том мјесту не долази у обзир. Сплав — мост био
је оспособљен да се преко њега читава Бригада може пребацити за три до четири сата. Ми градимо сплавове и тражимо све могуКе начине да пређемо на десну обалу Дрине.
Све бригаде на своји.м секторима од Брода до Бастаса изграђују превозна средства и ако на овом сектору има прилично мало грађе. Чак је II Пролетерска бригада организовала ковачницу у којој кују велике кланфе — гвоздене
клинове од жељезничких шина и тиме утврђују балване.
Но јачина воде је толика да чак ни такви гвоздени клинови,
као што видите, не могу издржати.
Ми Кемо предузети све, и на то мисле сви борци и
старјешине, 1 да изградимо средства за прелаз преко ријеке.
Но, ми смо мишљења, ако постоји боља и бржа могуКност
преласка код Устиколине, да би требало пребацити тамо II
Пролетерску и II Далматинску бригаду, разбити четничке
банде, остављајуКи на овом сектору у циљу демонстрације
III Санцачку бригаду, и предузети чишКење околине Фоче
са сјевера на југ.
Ми смо били убијеђени да Кемо са сплавом који је
била изградила II Пролетерска бригада преКи Дрину, но
то не значи да још нема могуКности, јер су сви наши борци
постали мали изумитељи и ми Кемо предузети све да нзгра' Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 3912.

димо потребна средства. Истина, да се већ овдје на.меће
пробле.м исхране људства и стоке и сваки даљи опстанак
на овом терену довео бн до погоршања исхране и потпуне
исцрпљености ових крајева, КОЈИ су већ остали сасвим без
сточне хране.
Обавјештаваћемо Вас редовно о свему што будемо предузимали.
Обавјестите нас о ситуацијн на осталим секторима гдје
воде борбу јединице наше Народно-ослободилачке војске.
С другарским поздравом
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политички комесар
Митар2

Командант
Пеко3

БР. 23
ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ТРЕЋЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 4
АПРИЛА 1943 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ НОВ И ПО ЈУГОСЛАВИЈЕ О ПОВЛАЧЕЊУ УСТАША ИЗ КУЛЕ ФАЗЛАГИЋА 1
III днвизија
4-1У
Усташе из Куле Фазлагића јачине 1600 повукли се у
Бјелашницу. Имају авионску везу са Загребом. Мишљења
смо да их треба одмах напасти, 2 јер то војнички разлози налажу. Били су у контакту и с Бајом Станишићем, док је
овај отступио.

2
1

Бакић
Дапчевић
1
Оригинал-радиограм, писан мастилом, латиницом, налази се
у архизи Војноисториског института под рег. бр. 18—8, к. 13.
2
Види док. бр. 52.

ЗАПОВИЈЕСТ ШТАБА ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ
ОД 4 АПРИЛА 1943 ГОД. ШТАБОВИМА БАТАЉОНА ЗА
ДЕМОНСТРАТИВНО ФОРСИРАЊЕ ДРИНЕ НА СЕКТОРУ
ФОЧА — УСТИКОЛИНА — МОДРАНИ 1
ШТ АБ
I ПРОЛЕТБРИГАДЕ

Бр. 405
4. IV. 1943

ШТАБОВИМА I, II, III, IV И VI БАТАЉОНА
1. — Вечерас 4 априла 1943 године у 20 часова јединице II дивизије плус III Санџачка бригада извршиће насилно пребацивање преко Дрине на сектору Фоча—Бастаси. 2
2. — Задатак јединица I Пролетерске дивизије, тј. I
Пролетерске и VII Крајишке бригаде, као и Хаубичког диг
визиона је да истодобно, почев од 20 часова, изводе демонстративне прелазе на сектору Фоча—Устиколнна—Модрани.
Јединице VII Крајишке бригаде дејствоваће према самој
Фочи дуж друма Калиновик—Фоча.
Хаубица Не дејствовати на сам град, првенствено на
касарну и на центар града.
3. — Распоред наших јединица за ноНашњу акцију:
У акцији Не нећосредно учествовати III и VI батаљон. III батаљон Не извршити демонстративни напад код
Модрана и код МрђелиКа, с тиме што Не на сваку тачку
поставити најмање по једну чету. VI батаљон Не извршити
демонстратнвни напад код села Паунци у висини села Рибари на десној обали р. Дрине и код с. Паунци у висинц
села Јошанице на десној обали р. Дрине. VI батаљон послати везу до 20 часова у с. ИвовиНе за успостављање контакта са јединицама VII Крајишке бригаде, чија Не се
лијевокрилна побочница кретати правцем Крст (кота 913)
— кота 905 — Патковина. Веза у с. ИвовиНе. «
Почетак демонстрације тачно у 20 часова. Ради постизања што веНег ефекта и забуне код непријатеља де1
Копија оригинала, писана на матттини, латиницом, налази се
у архиви Војноисториског института под рег. бр. 36/1, к. 709.
* Види док. бр. 22.

монстрација мора бити снажна, али се мора стро^о водити
рачуна и о што мањем утрошку муниције. Ради тога демонстрације извести свега на ове четирн тачке оштро и
кратко, понављајући то још једанпут или двапут у већим!
размацима исто тако оштро, како бнсмо непријатељску снагу
и пажњу држали читаве ноћи везане за нас и тиме што
више олакшали извршење задатка јединицама II дивизије.
Снаге за демонстративне нападе не морају бити велике;
али батаљони морају бити у близини мјеста препада како
би у случају потребе појачали ватрено дејство. Треба схватити да демонстративни напади не значе пребацивање на
десну обалу, што се не смије изводити без изричитог наређења Штаба бригаде. Скреће се пажња да сектор Устиколине као и Устиколина — до близу Модрана — мора
остати миран. На њему се не смије вршити никаква демонстрација.
Остали батаљони (I, II и IV) наставиНе у току Ноћи
са упорни.м радом на изградњи што већег броја сплавова.
Наводимо, по извјештају ко.манданта I и II батаљона, да
штабовн III и IV батаљона прошле ноћи нису упутили
одређено људство за изградњу сплавова.
4. — По завршеним демонстрацијама команданти III и
VI баталона послаће хитан извјештај Штабу бригаде о
резултатима демонстрација, наиме: о реакцији непријател>а
на појединим тачкама, о непријатељским снагама, оцјењујући их према ватреном дејству, о дејству непријатељских
тешких оруђа и њиховом распореду као и о свим другим
промјенама и запажањима у току демонстрација.
Приликом демонстрација III и VI батаљон могу избацити и неку ракетлу без обзира на боју ради стварања
што веће забуне код непријатеља.
Команданти I и II батаљона као одговорни руковаоци
изградње сплавова наставиће ужурбано са радом, изграђујући што шире и што веће сплавове, без обзира на тежину
превоза, пошто ћемо такве сплавове спустити у ријеку на
најближем шјесту, док ћемо остале лакше спуштати на
мјеста предложена од стране команданта II батаљона.
Као што је то већ у ранијем наређењу постављено, број
сплавова је неограничен услијед тога што ће исти послужити за изградњу понтонског моста пошто се створе услови за уо.
5. — Знаци распознавања

они који су раније дати.

6. — Данас је примљен извјештај да су днјелови наше
III дивизије заузели Гацко и Автовац. 3 Наше јединице су
јуче разбиле групу од 1.200 четника близу Дабарског Поља. 4
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

За Штаб I Пролетбригаде

командант

БР. 25
ПИСМО СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ
ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ ОД 5 АПРИЛА 1943 ГОД.
ШТАБУ СРЕМСКОГ НОП ОДРЕДА О РАСПОРЕДУ СРЕМСКИХ БАТАЉОНА НА ТЕРЕНУ МАЈЕВИЦЕ, БИРЧА И
РОМАНИЈЕ 1
ПРЕПИС
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Романија 5. IV 1913
ШТАБУ СРЕМСКОГ НОП ОДРЕДА
Положај

Према наређењу В.Ш. ваш Одред, тј. батаљони који
се налазе на терену Мајевице, имају и даље да остану на
терену Источне Босне. Ваш задатак бит Ке да чистите
четничке банде на овој територнји. Што се тиче вашег
рада на терену Срема, добићете директиве од В.Ш., али
за сада ни у ком случају немојте пребацивати ваше батаљоне у Срем. Најважније је да што више људи пребаците
из Срема на овај терен и да их наоружавате.
Ваше батаљоне на босанском терену расподелнћете на
следећи начин:
1) Два батаљона оставићете на Мајевнци са задатком чишћења четничких банди на том терену и мобилисања људства за Мајевички одред. Ни у ком случају не смије се
дозволити да се врши мобилизација сељака за немачку и
хрватску војску, што се покушава у свим крајевима. База
за то мобилисање домаћих људи треба да буде мајевичка
3
4

Види док. бр. 51.
Исто
1
Препис оригинала, писан на машини, латиницом, налази се у
архиви Војноисториског института под рег. бр. 38—2, к. 1484.

јединица која тамо постоји. [УЈколико не би могли све то
људство наоружатн, ви га пребацујте ближе нашим главнинама.
2) Два батаљона упутићете одмах за Бирач. Један од
н>их остаће на терену Бирча, где ће заједно са II Бирчан;ским батаљоном штитити т а ј терен, чистити четничке мање
групице и вршити мобилизацију. Други ваш батаљон са I
Бнрчански.м (бригадни) доћн [ће! одмах на терен Романије где ће такођер вршити горње задатке.
Са батаљони.ма који буду ишли на Романију ићи [ће]
и друг Грујо.Исхрану јединица на терену Бирча II Романије регулисаћете пребацивањем хране са Мајевице. Одмах са батаљонима пошаљите и један транспорт хране. То пребацивање можда ћете моћи уредити и на други начин, о
чему ћемо ус.мено разговарати са Грујом. Ваш Штаб расподелићете према вашем нахођењу, али водите рачуна да са
овим јединицама које иду ова.мо буде један део Штаба.
Овим ћете путе.м држати везу и са В.Ш.
О Славонцима ће вас известити усмено друг Грујо.
Наоружавање људства вашег и мајевичког вршићете
акцијама против четника као непријатеља број један, усташа
и домобрана.
Ово наређење сматрајте пуноважним и извршите га
одмах!
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Покрајински комитет К П Ј
за Босну и Херцеговину
Јовановић Иса с. р
Да је препис веран оригиналу тврди
пол. ком. I Групе В. П. У. Б. 3
Слободан Бајић 4
За тачност препнса јамчи
Шеф Штаба
(М. П.)

5
5

ш е ф Штаба
Ј. Вајс

Грујо Новаковић
Политички комесар Прве групе војвођанских партизанских
ударних
батаљона
4
Народни херој Слободан Бајић-Паја. Погинуо јула 1943 год.
на комуникацији Тузла—Зворник као политички комесар Главног
штаба НОВ и ПО Војводине.

ИЗВЈЕШТАЈ ШТАБА ДЕВЕТЕ ДАЛМАТИНСКЕ НОУ ДИВИЗИЈЕ ОД 5 АПРИЛА 1943 ГОД. ВРХОВНОМ ШТАБУ
НОВ И ПО ЈУГОСЛАВИЈЕ О СИТУАЦИЈИ У НЕВЕСИЊСКОМ СРЕЗУ 1

IX дивизија
5/1У
На Снијежници и око Г. Дрежња су се појавиле две
групе од по 300 четника. Ноћас смо упутили два батаљона да их разбију. На осталим секторима без про.мене.
III дивизија нас не извештава ништа, иако смо тражили.
Не знамо шта је са два батаљона Херц. бригаде којн су
имали поћи за Дабарско Поље. 2 Са VII дивизијом имамо
везу. Дивизијску болницу имамо откад и Дивизију и она
има сада 120 рањеника и болесника.

1
Оригинал-радиограм, писан мастилом, ћирилицом, налази се у
архиви
Војноисториског института под рег. бр. 20—3, к. 13.
5
Види док. бр. 76.
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ИЗБЈЕШТАЈ ШТАБА ПРВЕ БРИГАДЕ ШТАБУ ПРВЕ
ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ О ВОЂЕНИМ БОРБАМА У
ВРЕМЕНУ ОД 15 ФЕБРУАРА ДО 1 АПРИЛА 1943 ГОДИНЕ1
ШТАБ
I ПРОЛЕТБРИГАДЕ

Б р о ј 407
5 април 1943

Извјештај команданта
Бригаде о акцијама
I Пролетбригаде од 15
фебруара до 1 априла
1943 године
ШТАБУ I ПРОЛЕТЕРСКЕ УДАРНЕ Д И В И З И Ј Е
I
(Иван Седло)
ЗАДАТАК

Наређење 2 Штаба дивизије од 15 фебруара у
2 часа ујутру, по коме је наша Бригада требало
да нзврши покрет са просторије Бугојно—Горњи
Вакуф, правцем село Ждримци—с. Солакова Кула—Иван Планина, гдје је требало стиКи 16 фебр.
до мрака, са задатком ликвидације непријатељских упоришта на томе сектору, рушења тунела
и затварања правца од Сарајева.

ПОСТУПАК

Услијед тога што су се наше јединице налазиле на
врло широком сектору (Ричица—Бојска—Хум—Бнстрица—
Ждримци), најудаљеније јединице нису могле извршити покрет прије 10 часова 15 фебруара т.г., тако да смо на
просторију Солакове Куле стигли тек 16 фебр. укључно
у 4 часа ујутру. Са те просторије извршили смо даљи
покрет у 9 часова ујутру тако да смо стигли на просто1
Копија оригинала, писана на машини, латиницом, налази се у
архиви
Војноисториског института под рег. бр. 5—7, к. 706 А.
г
Види том IV, књ. 10, док. бр. 173.

рију: Трешњевица—Реповци 17 фебр. у три часа у ј у т р у
укључно. Пошто је до просторије Брадина—Иван Седло
требало марширати још три сата, како је људство било
исцрпљено послије дводневног убрзаног марша, којом приликом није примљен ниједан оброк, како нисмо знали распоред непријатеља и његове снаге, — ријешили смо да
постављени задатак за 16 фебр. увече извршимо 17 фебр.
увече. У току дана прикупили с.мо податке о непријатељу
чији је распоред снага био сљедећи: Раштелица
100
усташа Жељезничке бојне из Сарајева, утврђених код жељезничке станице и тУнела; Иван Седло — 400 усташа исте
бојне, утврђених главнином на превоју саме планине, дуж
друма Брадина—Раштелнца и на Мало.м Ивану; Брадина
— 85 Италијана и 30 усташа и жандарма, утврђених код
жељезничке станице са 5 фортифнкационих објеката; Лукач — 40 Италијана и 10 жандарма, са два фортификациона
објекта са обје стране моста; Брђани — 60 милиционера
и 10 жандарма без утврђења и даље пре.ма Коњицу до
150 милицнонера; у Коњицу — 5—600 Италијана, око 50
четника са Штабом четничког батаљона. По извршеном распореду нашпх јединица отпочели смо напад на линију
Брадина—Иван Седло 17 фебр. у 2 часа у ј у т р у . 3 У ликвидацијн с. Брадине учествовао је један батаљон развијајући се у полулучном обухвату са крилним ослонцима на
друм са једне и друге стране Брадине. Ледан дио снага
поставили смо према Лукачу ради обезбјеђења операЦија
на Брадину и Иван Седло. У ликвидацији Ј4ван Седла
учествовала су два батаљона обухватајуНи т а ј сектор са
западне, јужне и источне стране. На читаво^м сектору при
првом контакту с непријатељем отворила се жестока ббрба.
Наше једнннце судариле су се на Иван Седлу с усташама на
растојању од десет метара услијед тога што је била густа
магла те се непријатељски положаји нису могли распознати. Први судар дошао је у моменту када су наше јединице
заузеле борбени поредак и поставиле се на предвиђене пол о ж а ј е . Налазећи се у таквом положају наше једннице су
јединствено на читавој линији извршиле јуриш и заузеле
непријатељске положаје на Иван Седлу. У т о ј о ш т р о ј и
одлучној борбн непријатељ је оставио 23 убијена. Наши
губици су један мртав и трн рањена. Ту смо заплијенили
један тешки митраљез, око 80.000 пушчане муниције клб.
7,9 мм, извјесне количине резервне хране, један камион и
друго. Захваљујући томе да је непријатељ у првом судару
био јако разбијен, наше јединице са Иван* Седла, гонећи.
5

Види том IV, књ. 10, док. бр. 93.

непријатеља у правцу Раштелнце и Тарчина, заузеле су
жељезничку станицу Раштелица скоро без борбе. Том приликом су уништене жељезничке постројбе и скинуте шине
из тунела. Борба на Браднни била је оштрија и трајала
је много дуже. Непријатељ се од.мах по првом контакту
повукао из села у фортификационе објекте, одакле је давао
жнлав отпор. Ликвидација ових упоришта није се могла
више извршити пешаднјским оружјем, ради тога смо употребили иротивколске топове, који су дејствовали са исувише блнског отстојања у циљу што веНе ефикасности,
но чије дејство ипак није омогућило ликвидацију услијед
тога што гранате нису успјеле пробити фортификационе
објекте. Ради тога смо приступнли ликвидацијн непријатеља на нов начин: паљењем објеката помоћу бензинских
флаша. Тек тада, послије 22 часа упорног отпора. непријатељ је био приморан да истакне бијелу заставу. Један
од услова који су потпомогли ликвидацију Брадине био је
и т а ј што је наш батаљон у засједи према Коњицу успио
да потуче италијанску колону 1 праћену провизорним оклопним возом, која је ишла у помоћ Брадини. По разбијању
те колоне наше јединице су наставиле њено гоњење и
јурећи тако непријатеља овладале мостом на Лукачу и ушле
у с. Брђане. Том приликом непријатељ је и.мао знатне губитке. На сектору Брадина—Лукач—Брђани имали смо два
мртва и четнри рањена. Непријатељ је оставио 18 мртвих
Италијана, међу којима један официр, 37 усташа и 2 четника. Заробили смо 67 Италијана, међу којима један поручник и 6 подофицира. Заплијенили смо 7 тешких митраљеза, изв.јесне количине ратне спреме и друго. 5 У току 18
фебруара наставилн смо са рушењем жељезничке пруге и
тунела, који ннсмо могли ефнкасно онеспособити услијед
тога што су нам недостајале локомотиве са вагони.ма помоћу којнх би закрчили тунел, а V току ноћи 18/19 фебруара порушили смо велики жељезнички мост на Лукачу.
Оперативни задатак наших јединица у овом времену био
је 'постављање фронта према Тарчину (наше главнине),
са главним упориштем на Иван Седлу и чишћење терена
ирема Коњицу (наших јединица у обезбјеђењу).
Како непријатељ са правца Сарајево није показивао
ннкакове активности, охрабрени усијесима наших јединица
на сектору Прозор—Јабланица, под утиском обавјештења о
деморализацији Италијана у Коњицу, будући у сталном кон* Види том IV, књ. 10, док. бр. 93, 102, 233.
5
О борбама на сектору Брадина—Лукач—Брђани види у тому IV,
књ. 10, док. бр. 143, 102, 93, 362.

такту са милицијом у Коњицу, за.хваћени општим расположењем наших јединица, ри.јешили смо, у моменту када смо
примили обавјештење да Италијани евакуишу материјал из
Коњица према Невесињу, да нападнемо Коњнц. За напад
смо предвидјели три батаљона. Међутим, уочи .самог покрета наших јединица добили смо обавјештење Штаба V
бригаде, писано 19 фебруара у 8,35 часова, у коме нам је
Штаб бригаде јављао да су њихове једииице пошле према
Коњицу тога јутра тражећи од нас обавјештење о ситуацији
као и о томе да ли могу рачунати на нас у случају напада
на Коњиц. Одговорили смо да Ке.мо у току ноКи 19/20 напасти Коњиц, доставили им распоред наших јединица и
захтијевалн од њи.х да упуте на Коњиц најмање два батал>она. Ради тога смо и ми пошли на Коњиц само са два
батаљона. 0 РачунајуКн да Ке V брнгада извршити главни
напад са лијеве обале Неретве, ми смо са два батал>она
обухватили дио града на десној обали и послије краКе
[борбе] успјели да овладамо њиме. Том приликом нам се
предало 50 милиционера а непријатељ је нмао 12 убијеннх Италијана и жандар.ма. Извјесне наше јединице, понесене првобитним успјехом, упркос томе да се на лијевој
обали није чула борба, извршиле су јурнш на мост и двије
чете су се пребациле на лијеву обалу, гдје су одмах у почетку заробиле 80 Италијана са два официра. Послије тог
првог успјеха непријатељ је концентрисао јаку ватру на
!мост 'И онемогуКио пребацивање осталих јединица, тако
да су двије чете остале нзоловане на лнјевој обали. Оне
су, налазеКи се V таквој ситуацији. побацале непријатељско оружје у Неретву, што је непријатељ 7 оцијенио као
знак слабости и отпочео бјежати. Наши су отворили ватру
на њих и поубијали знатни дио заробљеника, али је један
дио ипак успио да побјегне. Како се на сектору V бригаде није чула никакова борба, то смо издали наређење
за извлачење наших јединица. Повлачење преко моста ИЏЈЛО
је врло тешко услијед јаке непријатељске ватре. Једна
чета се пребацила преко моста и имала том приликом 12
рањених. Издали смо наређење другој чети да се пребаци
код с. Бијеле преко газа на Неретви. Она је тако и поступила, ликвидирајуКи успут један бункер, заробила је шест
Италијана, које је употријебила за пренос двојице рањеника преко Неретве. Све наше јединице повукле су се из
града око 4 часа ујутру 20 фебруара. Наши губици у
борбама на Коњицу: 1 мртав и 16 рањених, веКином лакше.
6
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Види том IV, кн>. 10, док. бр. 106, 173.
Заробљеници — Италијани

Непријатељ је имао до 50 мртви.х Италијана и 17 четника,
међу којима и командант батаљона Драгић и његов замјеник. 8 20 фебр. ујутру успоставили смо везу с јединицама
V брнгаде. Оне су биле упућене на Коњиц, али нису ступале у борбу. Дошле су до града са обје стране Неретве и
ту застале да би успоставиле везу па тек ступиле у борбу.
Везу, као што је већ раније речено, Јшсу успоставиле,
упркос томе што се водила жестока борба на нашем сектору.
Послије 'напада пребацили смо један батаљон 9 у с.
Брадина да служи као непосредна резерва батаљонима који
затварају правац од Сарајева. Други батаљон смо оставилн на линији Подорашац—Врбљани да одатле затвара
правац од Коњица, — о в а ј батаљон смо по доласку III (Санџачке) бригаде на т а ј сектор пребацили на линију Драгочај—Зукићи.
У току 20 фебр. обавјештени смо о концентрацији
непријатега 1 0 у с. Тарчин. Прије подне тога дана дошло
је појачање од 30 камиона н једног воза. Непријатељске
претходнице су у току послијеподнева кренуле од Тарчина
према Раштелици и Трзању. У сукобу са нашим претходннцама непријатељ је имао осјетне губитке. Заробили смо
једну непријатељску десетину, 9 војника са једним п.митраљезом. У току послијеИоднева, почев од 15 часова па
до 17,30 часова, наше положаје, првенствено Иван Седло
и околину, тукла је непријатељска авијација. 15 апарата
од којих 7 „Штука". Бомбардовање је било врло јако.
Мада је наше људство било распоређено на великом простору, мада смо имали доста добре ровове. ипак нам је
авијација нанијела велике губитке. Имали смо 5 мртвих и
11 контузованих.
Пошто су положаји на Иван Седлу—Раштелици неповољни за одбрану према Тарчину, наредили смо батаљонима да у току ноћи изврше напад на Тарчин. 11 У нападу
су учествовала два батаљона, обухватајући лучно са лијевим крилом од р. Лепенца до, десним крилом, друма
и пруге Тарчин—Пазарић. Како су јединице услијед претходног бомбардовања биле прнлично расуте, прошло је
доста времена док су се прикупиле и пошле у напад, тако
да је напад закаснно. Борба на Тарчину отпочела је у 24
часа. Лнјево крило било је јаком ватром спријечено да
пређе ријеку и да угрози непријатељев бок, центар је
истјерао непријатеља из утврђења и дошао до ж.ст., десно
I
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крило је такође успјело, мада прилично касно услијед рђавог терена, да се постави на одређени положај, оно је пресјекло пругу Тарчин—ПазариК и ручним бомбама одбило
један непријатељски воз из ПазариКа. Непријатељ је на
овом сектору имао неколико одбранбених појасева, а његове снаге су биле до 1.500 усташа и домобрана под њемачком командом, располагао је са двије хаубице, два брдска топа и више тешких бацача и другог аутоматског оружја. Послије жестоке петочасовне борбе наше јединице су
се повукле на полазне положаје. У овим борбама непријатељ је имао знатне губитке. Ми смо имали једног рањеног. 12 Од заробљених домобрана (њих -1) сазнали смо
да је непријатељ припремао офанзиву на нас 21 фебруара
и да је бомбардовање било припрема за офанзиву. Такође
смо обавијештени да су појачања стигла у ПазариК, веКином Њемци. Ради тога предузели смо нови распоред наших
јединица, посједајуКи са три батаљона линију Ораховица—
Раштелица—Трзањ—Оџак.
Око 11 часова 21 фебр. кренуо је непријатељ 1 3 из Тарчина у три колоне према нашим положајима. Истодобно
су бомбардери, 12, отпочели бомбардовање наших јединица. Једна непријатељска колона, јачине 6—800 Њемаца и
усташа, пошла је према Ораховици, друга, јачине до 1.000
Њемаца и мањи.м дијелом усташа са 4 тенка, пошла је
према Раштелици, и треКа, јачине 6—800 усташа и Њ е маца, веКином усташа, пошла је правцем Трзањ—Вијенац—
Мали Иван. Непријатељ је тукао брзом паљбом са три хаубице, два брдска топа и много т. бацача, а авијација је
непрекидно бомбардовала. Услијед тако јаке ватре из тешких оруђа и од авијације наше јединице нису могле одржати положаје, веК су се под борбо.м повлачиле. Борба
је трајала до 18 часова 21 фебр., када је непријатељ избио
на линију Иван Седло—Мали Иван. У току ноКи 21 22
фебр. посјели смо са батаљонима линију Вихор—Побратине
Велика—Јасен—ЗукиКи. На овој линији налазила су се четири наша батаљона са истуреним предњим одјељењима.
Један батаљон је употребљен за пренос, евакуацнју рањеника са положаја до с. Вишњевице. У току 21 фебр. имали
смо 4 мртва и 12 рањених.
22 фебруара око 9 часова непријатељ је отпочео да
туче артиљеријом наше положаје. Послије једног сата јаке
паљбе непријатељ је почео да се колонама спушта према
Брадини, док му је бочно осигурање, јачине 200 Њемаца,
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кренуло према Вихору, а друго бочно обезбјеђење, јачине
до 600 усташа и Њемаца, кретало се преко Малог Ивана
према Брадини. Наше јединице су пустиле непријатељску
десну побочницу на 100—150 м и тада дочекале јаком
ватром из аутоматских оруђа. Непријатељ је претрпио знатне
губитке и панично побјегао остављајући мртве на положају. Непријатељ није више покушао продор нашим правцем али је зато концентрисао ватру артиљерије и т. бацача,
као и авијације (9 бомбардера) на наше положаје. Маневрисали смо јединицама да би избјегли ефикасност артиљерије, остављајући на положајима само аутоматска оруђа
јако разријеђена. Међутим, непријатељ јеуспијевао да ућутка
свако наше оруђе кад год би .се појавило. Тако смО ,у
току дана изгубили 6 пушкомитраљезаца, од којих су 4
убијена. По доласку у Брадину непријатељ је покушао
продор цестом према Коњицу, међутим је био одбијен.
Тада је, око 14 часова, једна непријатељска колона, јачине
до 600 војника, пошла источно од друма Брадина—Коњиц
према с. Брђани, дијелом пругом а дијелом источно од
пруге. Успјели смо да и ту колону повратимо натраг, мада
дејство аутоматских оруђа није било тако .ефикасно услијед велике удаљености наших јединица, које су се налазиле на косама од Зилића до Јасена, западно од друма.
Уопште у току дана настојали смо да оне'мОгућимо на сваки
начин продор непријатеља према Коњицу услијед тога што
смо добили обавјештење да ће у току ноћи 22/23 фебр.
јединице 111 дивизије извршити напад на Коњиц, а наш
задатак је самим тим да упорно бранимо пролаз непријатељу за Коњиц. У току дана имали смо 6 мртвих и 14
рањених.
Међутим, око 17 часова добили смо обавјештење да на
наш сектор долази V -Црногорска- бригада, да у сарадњи
са нама и III -Санџачком- бригадом нападнемо непријатеља на линији Брадина—Иван Седло—Раштелпца. Истодобно смо добили наређење 14 од Штаба дивизије да извршимо напад на линији Иван Седло—Раштелнца, без обзира
да ли ће Коњиц бити нападан или не. У нападу је требало да учествује и III бригада источно од друма, почев
од Брадине, баталлни V бригаде требали су служити као
резерва. До пада мрака приспјела су свега два батаљона
V бригаде, један је постављен у с. Стојковић да затвара
правце од Битовње, а други је упућен у с. Реповце *да
служи као резерва нашој Бригади. У напад смо пошли са
три наша батаљона, један батаљон је био заузет евакуаци14
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јом рањеника, други батаљон је услијед повлачења пред
мрак изгубио везу са нама тако да је у акцију закаснио.
Два батаљона смо послали на Иван Седло, са једним ба~таљоном смо блокирали Брадину. Борба на Иван Седлу
је отпочела око 24 часа. Са стране сектора 111 бригаде
није се чула никакова акција. Непријатељ је тада концелтрисао са свих својих положаја сву ватру на наше јединице
које су упале у средину његових положаја. На Иван Седлу
наше су се јединице непримјетно подвукле до непри.јатеља,
који је у гомилама стајао окх) огњева. Већином су били
Њемци. Са растојања од 30 м наши су отворили ватру и
извршили јуриш. Непријатељ је претрпио велике губитке.
Велики број мртвих и рањених лежао је око огњева. Међутим, пошто је главнина неђријатељска била на Иван
Седлу а остали сектори мирни, непријатељ се окомио на
наша два батаљона. Тада смо са једним батаљоном, да
бисмо олакшали положај ових, извршили притисак на утврђене непријатељске положаје око Брадине. Борбу смо водили до 5 часова изјутра 23 фебруара, када смо донијели
рјешење да повучемо јединице, услијед тога што нисмо
били потпомогнути садејством осталих. Извлачење јединнца ишло је врло тешко услијед положаја батаљона који су
нападали на Иван Седло и који су самим тим били унутар
непријатељских положаја. Тада смо употријебили и батаљон V бригаде да у сарадњи са нашим једним батаљоном
врши бочни притисак на БрадИну да би се омогућило извлачење осталих батаљона. Батаљони су се повукли преко
Внхора и Лисина, странпутицама и по великом снијегу.
У борбама на Иван Седлу и Брадини имали смо 3 мртва
и 12 рањених. Наше јединице су тада заузеле неколико
непријатељских бункера на Иван Седлу, али, као што је
већ раније речено, отступиле су по наређењу, мада се нису
могле одржати, јер је непријатељ, чија је јачина на Иван
Седлу била до 1.500 Њемаца и усташа, непрекидно послије
јаке ватре из тешких оруђа предузимао контранападе. 15
23 фебруара држали смо раније полазне лоложаје с
тиме што је на положајима задржан 1 батаљон V бригаде
да би смо тако омогућили бар минималан одмор нашим јединицама које су биле потпуно исцрпљене. Овоме треба додати
да ниједна наша јединица није посљедњих дана добила
редовно ниједанпут оброк а камоли двапута. У току дана
непријатељ је тукао слабијом артиљернјском ватром наше
положаје. Од бомбардовања из ваздуха (7бомбардера) имали
смо 1 мртвог и 4 контузована. Истога дана увече повучен
15
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је батаљон V бригаде а ми смо добили задатак да извршимо демонстративни напад на Брадину. Задатак је извршен око 22 часа. Непријатељ је одговорио само из једноп
бункера на коси нзнад Брадине па до Јасена. Касније се
чула борба на нашем десном крилу. У току 23 фебр. једна
непријатељска колона, јачине до 600 војника, прошла је
преко Брадине, тј. преко сектора III Санџачке бригаде за
Коњиц. Изгледа да су прошла и 4 тенка.
24 фебруара непријатељ је послије артиљеријске ватреприпреме покушао око 9 часова стрељачким стројем продор
од с. Велика према с. Реповци. Наше јединице дочекале
су га јаком ватром из аутоматских оруђа и повратиле
натраг. У току ових борби везу са III бригадом, која је
затварала друм Брадина—Коњиц, готово нисмо имали.
Услијед тога што је непријатељ био технички у знатном
преимућству над нама (авијација, артиљерија, тенкови,
знатна тешка оруђа и друго) тактика наше борбе морала
се мијењати, тако да смо даље држали положаје са мањим
одјељењима спречавајући продор непријател>а на нашем
сектору, а ноћу смо почев од 23 фебруара па до 27 укључно
вршили непрекидно офанзивне акције на непријатељске положаје. У току тих акција редовно смо успијевали да потиснемо непријатеља са његових одбранбених положаја изнад
Брадине, тј. са коса код с. Велика и са планинског превоја
на Иван Седлу. У току овог вре.чена наше јединице биле
су сасвим исцрпљене будући да [ с у ј ноћу биле непрекидно
у акцијама а дању у снијегу по шумама због активне непријатељске авијације која је у овом времену уништила
Реповце ЈИ Трешњевицу, главне базе нашег смјештаја и
исхране, тако да је прехрана људства сведена на минимум.
Међутим и тн тешки услови не би били одлучујући да
нисмо морали држати велики сектор обезбјеђујући знатним
снагама правац од Битовње, тако да нисмо могли увести
цјелокупну нашу снагу у офанзивне акције. Осим тога,
у сви.м ови.м акцијама није било никаквог оперативног јединства између наше и III Санџачке бригаде. У току 28 фебр.
јединнце наше Бригаде, с обзиром на општу ситуацију, у
неколико су измијениле своје положаје тиме што је главнина
Бригаде пребачена на десну [обалуЈ р. Краљушчице. У току
дана непријатељ је у неколико наврата јачим снагама предузимао напад на наше положаје (Врањача, Брдо, Бикова
Коса). Међутим, наше јединице успјеле су да се одрже
на својим одбранбеним положајима и да одбију непријатеља наносећи му тешке губитке.
5*
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1 марта добили смо наређење 1 6 за покрет правцеи Загребчане—Шип—Чажањ—Шћипе—Цврче. У току покрета
добили смо у Солаковој Кули наређење од Врховног штаба
да форсирамо марш за с. Љубунци. 3 марта укључно до 12
часова јединице наше Бригаде поставиле су се на просторији Цврче—Мачкара. 17
О Ц Ј Е Н А У борбама на сектору Иван Седла наша Бригада
је показала високу борбену способност уништавајуКи непријатеља у првом налету послије напорног дводневног маршовања. Та борбена способност
очитовала се како у нападу на Коњиц, тако и у
нападу на жељезничку станицу Тарчин, у одбранбеним борбама на сектору Тарчин—Брадина као
и у офанзивним ноћним акцијама на сектору Брадина—Иван Седло. Борбена способност добила је
свој јачи израз у томе што су наше јединице водиле непрекидно борбу читавих десет дана под
врло тешким условима смјештаја и исхране, нападајући и одбијајући бројно и технички Много
надмоћнијег непријатеља. Међутим, акције наше
Бригаде на сектору Иван Седло показале су у свој о ј цјелости низ недостатака и грешака. Основни
недостатак је т а ј што Штаб бригаде, временски
самостално руководеће тијело, није развио даље
задатак Штаба дивизнје тиме да иницијативу и
операције развије у правцу Раштелица—Тарчин
и даље према Сарајеву, него се задовољио општом поставком: држање положаја на Иван Седлу.
То је било неопходно с обзиром на терен на сектору Иван Седла, гдје је била онемогућена свака
маневарска способност наших јединица, која је
главно оружје нашим јединицама у моменту када
имамо посла с технички и бројно много јачим
непријатељем. Прва штетна посљедица оваковог
становишта Штаба бригаде била је одлука за напад
на Коњиц, што потврђује једанпут више да се
наша оријентација није усмјерала у офанзивном
смислу према Сарајеву, што је било нужно да
бисмо у дефанзивн добили у времену, него смо
се задовољили релативно мирном ситуацијом на
сектору Иван Седла и усмјерили офанзивни дух
наших јединица на Коњиц. Одмах по извлачењу
" Види том IV, књ. 11, док. бр. 1 и докуменат у овој књизи бр. 140.
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наших јединица из Коњица увидјели смо тактичку
грешку и како смо у току дана обавијештени о
извјесним концентрацијама у Тарчину, извршили
смо у току ноћи 20/21 фебр. напад на Тарчин.
Може се поставити питање да ли бисмо са ТЈЗИ
батаљона успјели да се супротставиМо непријатељу који је брзо реагирао на појаву наших
снага на прузи Мостар—Сарајево. Тада би се
поставило и питање да ли је био сувише ран
излазак наше Бригаде на Иван Седло с обзиром
на закашњење јединица које су учествовале у
ликвидацији Прозора. Па ипак, ма какав одговор
услиједио, остаје горња чињеница да смо ми по
разбијању непријатељских снага на секто_ру Брђани—Лукач—Брадина—Иван
Седло—Раштелица
морали развијати иницијативу у правцу Тарчина
и Сарајева не задовољавајући се држањем одбранбених положаја на сектору Тарчин—Иван
Седло и не упуштајући се нипошто у напад на
Коњиц. Други основни недостатак било је апсолутно помањкање везе између наше и III Санџачке бригаде. Ми смо у току одбранбених борби
на сектору Иван Седло—Брадина изводили неколико ширих операција а да нисмо имали никакве
сарадње од стране једнница III бригаде. На крају,
питање исхране у овом периоду није било ријешено, тако да је, повезано са осталим тешким!
условима (непрекидне борбе, свакодневно бомбардовање, зима и др.), омогућило брзо исцрпљење
људства, што се одразило на каснијем маршевању
на сектору Горњег Вакуфа, а што је нарочито
имало одраза код новомобилисаних бораца из
Средње Босне, који су знатним дијелом отпочели
да траже рјешење у дезертерству.
II
(Горњи Вакуф)
ЗАДАТАК

Наређење 1 8 Штаба дивизије од 3 марта у 8
часова ујутру, по коме наша Бригада (у вези
заповијести Врховног Команданта од 3 III 1943
годнне) је требало да крене у 15 часова правцем:

с. Мачкара—Седло—Бераћ—Шкарино Брдо (к.
1127) — Сеоци — сјеверно од с. Ждримци, испод
Оштрог Врата (к. 1195) — с. Врси — изнад с.
Бистрице, са задатком да обухватним покретом
олакша и по потреби бочним дејством активно
потпомогне наступање Санџачке бригаде и да онемогући непријатељско извлачење на сјевер преко
с. Сарајвплић.
поступАК
Наређење смо добили око 14 часова, а како су јединице биле растресене на широком сектору услијед непрекидног бомбардовања од авијације пошли смо са простора
с. Мачкаре тек у 19 часова. Читава Бригада ишла је у
колони по један са унапријед постављеним распоредом:
три батаљона да се поставе на линију Бистрица—Ричица
а остала два на линију Врси—Крупа. Такав распоред је
и постигнут до зоре 4 марта .с тиме што посљедњи батаљон у колони с којим се кретао и Штаб бригаде није
стигао на одређено мјесто услијед тога што је мало закаснио при формирању колоне, а касније, логрешко.м водича, залутао у планину, тако да је у зору 4 марта стигао
тек на просторију села Ждримци. Батаљони који су извршили постављени задатак ликвидирали су успут непријатељске снаге у селима Ждримци, Врси, Бистрица и Ричица и одмах у току 4 марта, почев од јутра па до мрака,
водили непрекидне бојеве са непријатељем који је нападао
од Г. Вакуфа и Бугојна. У току ноћи 4/5 марта ови баталуони успјели су да потисну непријатеља са његових положаја које је освојио у току дана захваљујући активном садејству авијације и артиљерије. Међутим, услијед тога што
је непријатељ остао релативно миран, са сектора III Санџачке
бригаде могао је да упути знатне снаге на сектор Врси—
Крупа и да са тих положаја лотисне наш батаљон на косе
изнад ових села те да тако несметано главнином својих
снага удари бочно на наше јединице на сектору Бистрица—
Ричица, комбинујући т а ј напад са нападом од Бугојна, тј.
са леђа нашим јединица.ма. Наше јединице су тако биле
приморане да се послије вншечасовне жестоке борбе повуку на планински вијенац источно од поменуте линије,
тако да је непријатељ успио да извјестан дио својих снага
повуче преко Сарајвилића ка Бугојну. Непријатељ се у
току 5 марта и ноћи 5/6 повукао са положаја задржавајући
се код с. Грачанице. При његовом извлачењу наше јединице су дјеловале само у почетку, разбијајући једну не-

пријатељску колону која се кретала цестом Г. Вакуф—Бугојно. Међутим касније њихово дејство постало је неефикасно зато што су биле потиснуте од стране непријатеља.
У току ових дводневних борби непријатељ је претрпио
знатне губитке а наши губици били су такође велики. На
т о ј просторији остали смо до 7 марта, када смо добили
наређење Врховног штаба и Штаба дивизије да убрзаним
маршем пођемо правац село Грачац, гдје смо стигли у току
ноћи 7/8 марта, потпадајући под команду Штаба II дивизије. 19
оцЈЕНА

Наше јединице у операцијама на сектору Горњи
Вакуф, упркос томе што су у неколико окршаја
нанијеле непријатељу тешке губитке, водећи борбу под тешким условнма непрекидног бомбардовања, никакве исхране и друго, нису извршиле
постављени задатак. Наређење Штаба дивизије
„Понављамо да је задатак врло важан, треба дејствоватн са крајњом о д л у ч н о ш ћ у . . . " није извршено. Главни пропуст који је условио већину
каснијих грешака учинио је Штаб бригаде тиме
што је дозволио да буде оцијепљен од главнине
својих јединица за читавих 24 часа. Захваљујући
томе није постојало јединство акције батаљона на
сектору Врси—Бистрица—Ричица, тако да су се
поједина руководства батаљона послије вишечасовне борбе, немајући директне контроле, повела
утицају јединице и доносила одлуке по линији
најмањег отпора. Бригада тада већ није постојала као цјелина већ као прост збир батаљона
који су неовисно један од другог дјеловали на
свом сектору. Овакав став извјесних наших батаљона био је условљен знатним дијелом и неизвршењем задатка од стране III Санџачке бригаде, што је омогућило непријатељу да са тог
, сектора нападне бочно наше јединице. Но то још
не значи да су наше јединице и у таковој ситуацијн морале поступити по линији најмањег отпора — повући се пред непријатељем. Ту долази
до пуног израза тежина грешке Штаба бригаде,
чије би присуство и руководство омогућило повезивање јединица и настављање још упорније
" Опширније о борбама на овом сектору види у док. бр. 140.

и жилавије борбе у циљу максималног извршења
постављеног задатка. Чињеница је да је наша
Бригада била способна да изврши постављени задатак, тј. да спријечи повлачење непријатеља преко Сарајвилића. Она није могла ефикасно затворити и контролисати лијеву обалу Врбаса, али
зато десном обалом, да је Штаб бригаде био на
сво.м мјесту, непријатељ не би могао проћи. Све
касније предузете мјере: садејство са јединицама
III бригаде, напад на неПријатеља на нашем сектору послије повезивања јединица, нису могле
да поправе горњу грешку, која је довела до тога
да наша Бригада не изврши постављени задатак.
III
(Јабланица — Коњиц)
Од 9 до 13 марта наша Бригада је давала обезбјеђења
према Прењу, Острошцу и Коњицу. У току овог времена
имали смо мање окршаје са четницима који су држали
положаје на Прењу. У тим окршајима непријатељ је претрпио извјесне губитке, док ми нисмо имали жртава. По
наређењу 2 0 Врховнога штаба и Штаба II дивизије од 12
марта оставили смо два батаљона 2 1 на просторији Медасковић—Бјела са задатком затварања правца од Коњица а
са три батаљона извршили смо покрет на просторију с.
Борцн. Ова два батаљона ступила су у састав Бригаде 23
марта. О акцији ових батаљона достављамо у прилогу извјештај замјеника команданта Бригаде.
IV
(Чичево — Главатичево) '
3АДАТАК

Наређење 22 Штаба II днвизије од 14 марта у
15.30 часова по коме је наша Бригада требала 15
марта напасти непријатеља на линији Чичево—
Главатичево и на т а ј начин отворити пут лијевој
и десној колони за извршење задатка постављеног
истом наредбом.
"
Види том IV, №. 11, док. бр. 66.
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14 марта у 19 часова пошли смо са просторије Борци—
Језеро у правцу иепријатеља на линији Чичево—Главатичево. Распоред наши.х јединица био је сљедећи: један
батаљон (I Црногорски) пошао је правцем: Борачко Језеро—Кошута—Буковица, обухватајући својим једнницама
Чичево са сјеверозападне стране, сјеверне и источне, — два
батаљона (II Црногорски и III Крагујевачки) пошли су
правцем: Борачко Језеро—Кошута—Буковица—Мљетвине—
Главатичево, са задатком да се један батаљон (II) пребаци,
уколико то буде било могуће, преко Неретве у висини с.
Кашићи, тако да обухвати Главатичево, чистећи претходно
десну обалу Неретве, са сјеверне и сјевероисточне стране,
док би III батаљон напао Главатичево са западне стране.
Тако су акцију сачињавала два задатка које је требало
рјешавати неовисно један од другог. За резерву овим јединицама био је одређен један батаљон II Далматинске
бригаде. 23
Око 22 часа I батаљон ступио је у контакт с непријатељским засједама код Буковице. Засједе су брзо протјеране од стране патрола претходница. Око 24 часа батаљон је ступио у борбу с непријатељском главнином 24 у с.
Чичеву. Батаљон се благовремено развио по раније предвиђеном плану и у брзом наступу разбио непријатеља у
селу и овладао селом. У т о ј борби заробљено је 17 четннка
а убијено 12. Батаљон је имао два мртва и четири рањена. Заплијењено је нешто муниције и ратне спреме (одјеће). Међутим, тада се појавило ново непријатељско упориште, које није било предвиђено у наредби за напад. Наиме,
непријатељ је јаким снагама (око 7 бригада) посјео косе
нзнад села, почев од Ражишта, преко Пресјеке, Липете,
Плане, Грачанице до Тјемена. Јачина непријатеља на том
сектору била је до 2.000. Када је батаљон добио ватру
са коса, послао је једну чету да нападне на Липету почев
од Пресјека, рачунајући да непријатељске снаге ннсу тако
јаке. Једна чета је поднлазила фронтално уз Липету, а
трећа је остала као прихватница на Буковици. Чете које
су нападале Липету савлађивале су врло велике теренске
тешкоће. Борцн су се пели преко ртијена да би дошли
на отстојање одакле се могло бацати бомбе. Шта више,
било је и такових случајева да .се борац пео на рамена
друга да би могао иреко стијене бацити бомбу на непријатела. На такав начин је убијен и командир једне четничке
" Исто
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чете, познати шпнјун Радић Марко. Обје чете дочекане су
јаком ватром непријатељских бомби, међутим захваљујући
томе да су били под самим положајима, испод греде, бомбе
су пребацивале, тако да нисмо имали губитака. Пред зору
је чета извршила јуриш преко Пресјеке и успјела да ручним бомбама најури много надмоћнијег непријатеља и да
заплијени три тешка митраљеза и један тешки бацач. Али
непријатељ је брзо, по јачини ватре коју је давала наша
чета, оцијенио наше снаге и извршио снажан противнапад
са великнм снагама, тако да је успио да збаци' чету са
греде и да је одбаци низа страну. Чета је успјела да два
тешка митраљеза и бацач збаци низ стијене, а евакуисала
је само један тешки митраљез, пошто су сви борци били
заузети за грчевито брањење отступнице. У току ове борбе
чета је имала два мртва и лет рањених. Непријатељ је
имао тешке губитке. На положају је било 18 мртвих четника. При повлачењу чета је наишла на једну непријатељску тројку и ликвидирала је. Тако је у борби са овим
батаљоном непријатељ имао 33 мртва, 17 заробљених и
знатан број рањених. Борци I — Црногорског — батаљона
показали су максимум пожртвованости и пријегора и заслужили су сваку похвалу. Њ и х није помео број и јачина
непријатеља, они су упорно настављали и проширивали
постављени задатак, стре.мећи јуначки једном циљу: уништењу непријатеља. У томе је дошла до нарочитог израза 3 чета I бата.љона, која је јуришем заузела положаје на
греди и нанијела непријатељу тешке губитке. 25
За то вријеме II — Црногорски — и III — Крагујевачки — батаљон продужили су раније реченим правцем и
тек у с. Главатичеву ступили у контакт с непријатељем.
Напо.мињем да II батаљон није успно прегазити ријеку,
више због извјесног лежерног става према томе правцу,
г!его због неке реалне препреке; ма да је прелаз преко
газа био опстребљиван, 26 .ипак се одлучнијим наступом могло прегазити. III батат>он је упао у с. Главатичево а да
није био примијећен од непријатеља. У селу се налазио
ратни суд и омладински комитет за пропаганду линнје
Д р а ж е Михаиловића и за борбу против дезертерства, осим
осталих четничких снага. Батаљону је успјело, захваљујући постигнутом изненађењу, да похвата т а ј комитет а да
опколи зграду у којој се налазио ратни суд, док су осгале
четничке снаге бнле разбијене и најурене. Чланови суда:
" Опширније о борбама на овом сектору види у тому IV, књ. 11,
док. бв. 70, 72.

капетан Тодоровић, командант Калиновичке бригаде и претсједник ратног суда, Др. Андрић, из Београда, главни органнзатор Ј.Р.О. 2 7 и повјереник Драже Л\ихаиловића, и Сретен Шантић, ваздухопловни поручник, ађутант неког команданта корпуса (дошао из Француске у љето 1942 год.).
Ови се нису хтјели предати, услнјед чега су наше јединице
запалиле кућу у којој су се исти налазили, те су у истој
изгорјели (Шантић је извршио самоубиство на вратима
зграде). Заробљени омладински комитет сачињавало је 7
чланова, 28 већином нз Васојевића и других покрајина Црне
Горе, по један из Србије и Херцеговине. Том приликом
батаљон је имао једног мртвог и два рањена. Заплијењено
је 15 пушака, 2.000 метака, 1 револвер и друге ратне спреме. Заробљено је и 8 милиционера. 11 батаљон је по ликвидацији с. Главатичева прешао на десну обалу Неретве и
отпочео борбу с непријатељем 29 који је држао косе почев
од с. Рибари па даље уз Неретву. Послије краће борбе, захваљујући обухвату једном четом преко коте 1033, непријатељ је
натјеран у бјекство. Непријатељ је оставио 4 мртва. Међутим, број мртвих и рањених био је много већи, што је
касније провјерено. Непријатељ је отступио к с. Блаце
носећи собом рањенике. Том приликом заплијењено је нешто хране и два тешка митраљеза марке „Фијат". Заробљено је 23 милиционера и четника. По ликвидацији
с. Главатичева II и III батаљон смјестили су се на просторији с. Рибари — с. Главатичево.
У току 15 марта I батаљон, појачан са једним батаљоном II Далматинске бригаде, држао је положаје на косама
сјеве]Х>источно од с. Чичева и водио борбу с непријатељем који се задржао на косама раније посједнутим. Већ је
постало јасно да је непријатељ снажан и да га један батаљон не може ликвиднрати, поготову не фронталним нападом и то дању. Овдје је важно напоменути да су се за
читаво вријеме тих борби налазила два батаљона X бригаде на просторији с. Кула, тј. на таковим положајима
одакле је њнхова интервенција могла да услиједи брзо и да
буде потпуно ефикасна, ударајући непријатеља с бока. Ово
не наводи.м као аргуменат оптужбе, већ као чињеницу која
показује извјесну лежерност код тамошњих одговорних другова. Тек касније (пред мрак и у току ноћи 15/16 марта) X
Херцеговачка бригада, појачана једним батаљоном IV Про57
Југословенска радикална омладина — огранак Југословенске
радикалне заједнице Милана Стојадиновића.
29
Види том IV, књ. 11, док. бр. 81.
" Четници

Ј

летерске бригаде и потпомогнута акцијом два батаљона
II Далматинске бригаде успјела је да заузме Липету. 30 У
том међувремену наше јединице су се налазнле на просторијн с. Рибари — с. Лађаница — с. Забрђани.
ОЦЈЕНА

Наше јединице су у овој акцији посматране у
цјелости извршиле постављени задатак. Борци, нарочито I батаљона у цјелини, дали су све од
себе за извршење постављеног наређења. Међутим, било је пропуста и грешака. Није на вријеме уведен батаљон II Далматинске бригаде у
борбу, тј. није за вријеме ноћи уведен у борбу,
мада је за то постојала могућност, него тек у току
дана када је напад са нашег правца био не.могућ.
Даље, није постојало садејство јединица (X бригада), мада за то није постојало- неко изричнто
наређење, што ипак не оправдава. Међутим, основни недостатак био је у општој поставци. С обзиром на снаге непријатеља и његов распоред правац напада није смио бити Чичево—Главатичево,
већ се морало радити, поступнти по ранијој наредби Штаба дивизије, тј. нападатн са три правца
обухватајући тако непрнјател>а и ударајући га по
његовим најслабијим мјестима. Да с.мо тако поступили, непријатељ не само да би био разбијен,
већ би био потпуно уништен.
V
(Тјеме — Квањ)
3АДАТАК

Наређење 3 1 Штаба II дивизије од 16 марта у
15 часова по којем је наша Бригада требало са
два батаљона да нападне непријатеља на положајима Тјеме—Квањ—Грачаница и да, у садејству са X Херцеговачком бригадом, заузме Липету.
Један батаљон поста&ген је за обезбјеђење праваца Бјелимићи 32 —Главатичево.
50

80, 82.

Опширније о овим борбама види у тому IV. књ. 11, док. бр.

11
Види том IV, књ. 11, док. бр. 80
" Оџаци (Бјелемић).

Час напада са лнннје Крстац—Квањ—Лнпета—Пресјека, требало је да отпочне у 1 час, 17 марта.
Један батаљон (I Црногорски) упутили смо правцем
Главатичево—Међе—Тјеме (козјом стазом) да са тог правца
нападне непрцјатеља на Тјемену. Са другим батаљоном (II
Црногорски) пошли смо правцем Главатичево — кота 498,
западно 'од Змињаца, обухватајући Квањ са југоисточне
стране. Оба баталлна пошла су са просторије с. Главатичево 16 марта у 22.30 часова. Пут је био в р л о - н а п о ран, нарочито за I батаљон, који се пео странпутицом.
Са II батаљоном провукли смо се поред непријатељских
положаја на Крстацу и најахали на непријатеља на Квању.
На путу смо постигли, с обзиром на терен, рекордно ври,1'еме, захваљујући велико.м борбеном елану и политичкој
свијести бораца. Чињеница је да није било ниједног борца
који није био сав мокар од зноја. Значајно је подвући да
смо постигли савршено јединство оба батаљона мада с.мо
се кретали разни.м правцима, без икакове могућности одржавања везе за вријеме покрета, тако да смо отпочели1
напад на положаје Квањ—Тјеме 17 марта у 1.30 часова.
На свим осталим секторима владало је затишје. Будући да
смо напалн непријатеља са праваца одакле он није очекивао напад, са стијена — бочно и са леђа, захваљујући
силном ударцу оба батаљона и правилном руковођењу и
распореду јединица од стране руководећег кадра, све то
Повезано са биједним стањем непријател>а, који се смрзавао држећи положаје и који је већ ранијим акцијама био
деморалисан, — успјели смо да у кратком окршају разбијемо непријатеља у јачини од 400 људи (Пјешивички батаљон). У т о ј борбн заробили смо 17 четника. Тек пошта
смо ликвидирали Квањ и Тјеме отворила се борба на нашем лијевом крилу — на Крстацу, када су јединице IV Пролетерске бригаде ступиле у контакт са непријатељем. Такође се тада повела Оорба и на сектору X Херцеговачке
бригаде. Како сам непосредно пред акцијом био обавијештен да је Липета ликвидирана а како са.м оцијенио по
освајању Квања и Тјемена да ће се IV Пролетерска бригада задржати у ликвидацији Крстаца, ријешио сам да са
баталлнима пођем правцем предвиђеним за IV бригаду, да
бих спријечно непријатељу да се консолидује н покуша
са евентуалним контранападима, као и да потпомогнем акцнју X бригаде. Око 6 часова 17 марта оба батаљона у
колони по један посједала су косе источно и југоисточно
од с. Ћесим. То је бно управо мо.ченат када је непријатељ

јаким сиагама наваљивао на јединице X бригаде, када је
успио да их одбаци протјерујуНи их према Липети. Ми
смо се цриближили непријатељу на отстојању ватреног
дејства отварајуНи брзу паљбу из свих аутоматских оруђа, са т. митраљеза и 28 п.митраљеза. Непријатељ је био
изненађен, збуњен, не схватајуНи шта се дешава, и читавих
15 минута остаје главнином укочен трпеНи бочну и позадинску ватру а да не реагира ниједним метком. Тек каснијб
отпочело је масовно бјекство. Гомилале су се неорганизоване групе бјежеНи час у једном час у другом правцу,
не покушавајуНи да дају и најмањи отпор, или да организују повлачење. Тако смо читаво пола сата тукли пуном
паљбом из свих оруђа ту огроМну, обезглављену масу.
Непријатељ је панично бјежао према с. Г. Знмље. НастојеНи да га отсијече, наша лијева колона — побочница заробила је т. бацаче и тукла непријатеља у бјекству брзом
паљбом из три т. бацача. Нисмо успјели да отсијечемо
отступницу због великих јаруга које су нас раздвајале
као и због брзине којом је непријатељ р ј е ж а о послије
првог удара. На пола сата прнје нашег уласка у с. Ћеслм
побјегао је четнички Штаб на челу са Бајом СтанишиНем
и др. Непријатеља смо тјерали до с. Г. Зимље, он је бјежао даље а да ннје давао никаквог отпора. Тада смо предали сектор јединицама X бригаде, како је то било предвиђено наређењем, да би се у току истог дана, почев од 11
часова, пребацилн на просторију Главатичево—Лађенице.
У овим борбама непријатељ је имао око 100 мртвих и
знатан број рањених. Заробили смо 51 непријатељског војника, међу њнма 6 Италијана, који су били на т. бацачима, двојица од ових предати су Штабу II дивизије, а
четворицу је задржала Хируршка екипа II дивизије. ЗаПлијенили смо 7 т. бацача, од којих два неисправна, 1
т. митраљез и три п.митраљеза, око 5.000 п.метака клб.
7,9 и друге спреме, хране и одјеНе. Наши губици: један
лакше рањен. Јачина непријатеља на овом сектору била
је око 2.000 четника (7 бригада) под командом Баја СтанишиНа. 33

ОЦЈЕНА

Наше јединице у овој акцији не само да су у
потпуности испуннле постављени задатак, веН су
т а ј задатак, захваљујуНи правилном руководству,
развиле оцјењујуНи правилно ситуацију, наставља" О овим борбама види у тому IV, кн>. 11, док. бр. 81.

јући са уништавањем непријатеља без обзира на
то да ли ће се тиме мијешати у задатак и на правац осталих јединица. Непријатељ је на сјајним
стратешким положајима тешко поражен и прогнан
према Невесињу, трпећи велике губитке у људству и материјалу. Међутим и ова је акција показала извјесне недостатке наших јединица: припрема акције ннје била добро изведена, тако да
смо са поласком закаснили што је условило јаки
замор људства, даље, када смо ликвидирали прва
непријатељска упоришта, људство је, мада за
кратак период, остало ван контроле ти.ме што је
остављено да се грије поред ватри. То је уопште
редовна појава изражена мање или више у свим
акцијама, да се по паду првих непријатељских
упоришта олабави силно почетно стремљење на
извршење постављеног задатка и да је потребно
да прогје извЈестан период времена, ма како био
кратак, док се јединице организују и ловеду на
настављање извршења, т ј . на довршење постављеног задатка. То закашњење, мада незнатно, допринијело је, тј. омогућило је бјекство Штаба
Баја Станишића, управо тако је изгледало, што
не мора бити тачно. Али је једно сигурно, да
такова закашњења, ма како била минимална, могу
имати врло рђавих посљедица.

VI
(Калиновик)
3АДАТАК

Наређење 3 4 Штаба II дивизије од 19 марта у
у 10.30 часова, по коме је наша Бригада, формирајући заједничку колону са II Далматинском бригадом, требало V току 19 20 марта да избије на
линију с. Поље — с. Грујићи, 3 5 а у току 20/21
на линију с. Кута — с. Грајсалићи, прикупљајући са тих просторија податке о непријатељском
гарнизону у Калиновику у циљу ликвидације истог.

м

Види том IV, кн.. 11, док. бр. 70, 97.
" На карти 1:100.000 није пронађено.

Као командант колоне издао сам наређење 36 I Пролетбрнгадн за покрет правцем Бјелимићи—Врховине—Куте, а
II Далматинској бригади правцем Бјелимићи—Диндо—Бојићи—Грајсалићи. Подјела у двије колоне извршена је из
слиједећих разлога: ради брже покретљивости јединица, ради
лакшег <смјештаја и, шт$> је најглавније, ради добијања
могућности таковим распоредом обухвата непријатеља, уколико се буде појавио на правцу нашег кретања. Међутим,
овакав распоред покрета није извршен услијед тога што је
Штаб I бригаде добио обавјештење да се горњим правцем
не може прећи због снијега, ради чега је I бригада пошла
правцем II Далматинске. 20 марта у 6 часова јединице
наше Бригаде приспјеле су на просторију с. Хотовље — с.
Бојићи. Непријатељ се тада налазио на источној страни
р. Завале, главнином на Оштриковцу и В. Гложцу. Наше
су јединице убрзаним маршом посјеле положаје на коси
Присоје, к. 1346 и Ковачеву Главу. Док су наше јединице
запосједале те положаје, непријатељ 3 7 се рокирао у десно
и посјео јачим снагама к. 1403, Сиљевац к. 1447 и Честаљево к. 1334, а јаким колонама је пошао према Трескавици
постављајући се на линију Лукавац—Орла Кук—Кутски
Град. Са таковим распоредом непријатељских снага полож а ј нашнх јединица био је врло тежак. Непријатељ је држао
доминантне положаје, затворио наш положај према Калиновику и ефикасно тукао наше положаје на којима није било
никаковог заклона — отворена снијежна коса. При првом
контакту с непријатељем видјело се да су његове снаге
јаке и упорне. Непријатељ је већ прије подне отпочео
са напади.ма на цијелом сектору. Први напади са јуришима извршени су на јединице II Далматинске бригаде,
које су успјеле да одбију непријатеља уз велике губитке
по !њега. Други напад непријатељ је лренио на лијево
крило II Далматинске и успио да потисне тамошњи бата.љон. То је био одлучујући тренутак, јер овлађивањем тих
положаја непријатељ би одбацио све наше снаге, набацујући их у јаругу, тако да би посљедице биле врло тешке.
Тада је наш II — Црногорскн — батаљон са невиђеним
херојством читаве јединице као цјелине, под руководством
Штаба. батаљона, на челу са замјеником команданта другом
Војом Грујићем, извршио јуриш на непријатеља који је
излазио на положаје напуштене од стране IV батаљона II
Далматинске брнгаде. Једна чета 11 батаљона извршила је
30
Види том IV, кн,. 11, док. бр. 97.
37 Четници под командом Павла "Буришића

бочни покрет тако да су се остале двије чете у моменту
јуриша нашле пред непријатељем на 30 метара. БатаљоН
— читав — извршио је силовити јуриш, обухватно са три
стране. Борци су се сударили прса у прса. Непријатељ
је сломљен и натјеран у бјекство. На мјесту је остало 42
мртва четника, међу којима трн командира. Ми смо и.мали
7 мртвих и 8 рањених. Тада је погинуо Воја Грујић, замјеник команданта, погинуо је у моменту када је на челу батаљона, у јуришу, пуцао на непријатељску масу из машингевера. Непријатељ је у о в о ј борби имао страховите
губитке. Његова јачина била је око 600 — јуришни одред
Павла Ђуришића. О в а ј моменат је у ствари одлучујући у
борби са четницима на Калиновику. Послије тога јуриша
борбена способност непријатеља је ослабила, његова упорност нестајала. НеприЈатељ је касније на положаје наших
јединица извршио у току ноћи Ј"ОШ пет јуриша, али ниједном приликом није успио да напредује ниједне стопе.
Ми смо извршили четири јуриша и успјели да овладамо
котама 1447, 1334 и 1403. Но нисмо се задржавалн на тим
котама услијед тога што смо били тучени од непријател>а
са греде на Трескавици. Како је непријатељ пред зору
отпочео рокирање својих снага према с. Врховина, што
је изазвало бојазан да не продужи за с. Бјелимиће, как)о
је људство било потпуно исцрпљено, људи су падали у
несвијест ради тога што су читавих 24 часа лежали у снијегу без хране, како су наше .снаге ослабиле услијед великих губитака, оцијенили смо да би .се требало повући
на боље дефанзивне положаје. Т а ј предлог прихватио је
Штаб II дивизије, те су се тако 22 ујутру наше јединице
повукле на десну обалу р. Врховине, затварајући на т а ј
начин правац према Оџацима.
О Ц Ј Е Н А

Борба на сектору Калиновика спада међу најтеже
борбе које је наша Бригада имала до сада. И у
таковој борби са одморним и упорним непријатељем, бројно много надмоћнијим, наше јединице
су оправдале повјерење. А II — Црногорски —
батаљон је, једном ријечју, превазишао самог себе.
У т о ј борби он је био велнчанствени примјер
масовног херојства од руководећег кадра до посљедњег борца, до нишанџије на тешком: митраљезу који се налазио у стрел>ачком строју и у
моменту јуриша скида митраљез са постол>а, устаје
и туче с руку непријатеља на 50 метара. II ба-

таљон је заслужио сваку похвалу. Одбио је 6
узастопних јуриша и извршио четири успјела. И
у овој акцији направили смо извјесне лропусте
и грешке. Наша Бригада је морала лроћи правцем предвиђеним у наредби, што би омогућило
обухват непријатеља, те би на т а ј начин непријатељ, а не ми, био у теренски јџеповољнијем
положају, што би знатним дијелом допринијело
његовом поразу. У том мијењању правца огледа
се извјесна лежерност према постављеном задатку,
боље рећи извјесна површност. Даље, није лостојало координације међу јединицама у нападу,
нарочито не са II Пролетерском бригадом. Питање координације и везе је константан проблем
наше војске, унутар мањих јединица више или
мање савлађиван, а унутар већих јединица стално
актуелан. Осим тога што немамо техничких средстава за везу, осим тога што оперишемо на терену јако испресијецаном, чиме је веза ртежана,
изгледа ми да се није предузело све да би се т а ј
проблем ријешио са средствима и могућностима
којима располажемо. Т а ј проблем је врло важан
јер не бисмо смјели даље давати могућности непријатељу да се појединачно обрачунавају са нашим снагама. Мислим да би требало предложити
В.Ш., као једну од могућности одржавања везе,
да изда наређење за образовање по свим јединицама једнообразних одјељења за везу путем
сигнализације (сигнални барјачићи, џепне лампе,
обнчних фењера и друго), са јединственим кључе.м и т. сл. Уколико би се т а ј предлог прихватно,
ми бисмо могли предложити конкретан план. Даље,
један од недостатака у општој поставци био је
т а ј што нисмо познавали непријатељске снаге.
Додуше те снаге (четири васојевићке бригаде,
јуришни одред Павла Ђуришића, двије Санџачке
бригаде, двије босанске и др.) су дошле у Калиновик непосредно пред наш долазак, али то
не умањује горњу чињеницу. На крају, наша процјена ситуације у зору 22 марта била је погрешна. Ми нисмо схватили јачину ударца нанесеног,
непријатељу (на сектору наше Бригаде непријатељ је имао око 70 мртвих и много већи б р о ј
рањених), нисмо осјетили прелом у наступу непријатеља, тако да је недостајао само још један
напор до његовог потпуног пораза, јер је непри-

јатељ већ био деморалисаи и знатним дијелом
бјежао, — тако се догодило да смо се пред потученим непријатељем повукли (нека ми се це
замјери на примједби: поновила се у минијатури
Бородинска битка). Међутим, у цјелини битка је
успјешно завршена. Разбијени су и поражени елитни непријатељски одреди на којима су почивале
све његове наде.
VII
(Трново)
Од 23 до 26 марта наша Бригада налазила се на сектору: с. Шивоље — с. Крбљине — с. Руђице (према Трнову), са задатком обезбјеђења правца Трново—Калиновик.
У току тог времена нисмо и.мали никакових акција. На
тОм терену предало нам се око 20 четника. 26 марта извршили смо покрет на сектор: Миљевина—Текеушићи—Сокола.
VIII
(Устиколина)
3АКЉУЧАК

Наређење 3 8 Штаба дивизије од 26 марта, по
коме је наша Бригада требало да нападне и разбије непријатеља на линији с. Слађеновићи — с.
Кремин—Креминско Брдо—Котка—Љешник—Јабука, у цнљу што бржег овлађивања Устиколином,
да би се пресјекао друм Фоча—Горажде и чса
задатком стварања мостобрана на сектору Устиколине.
ПОСТУПАК

У напад на горње положаје пошли смо, како је то
предвиђено наредбом Штаба дивизије, 27 марта ујутро. На
сектору Срботина—Градац читава Бригада је формирана у
једну колону и пошла на најближе непријатељске полож а ј е у такво.м распореду. Овакова тактика била је нужна
услијед недостатка у времену да вршимо неке веће обухвате, као и услијед помањкања конкретнијих података о
непријатељу и његовом распореду. Тако је челни батаљон
ступио у борбу са непрнјатељем на сектору Слађеновићи—Г.
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Кремин, наредни батал>он је наставио пут и сукобио се са
непријате.Ђем на положају Креминско Брдо, слиједећи батаљон је наставл>ајућн марш отпочео борбу на положају
Котка, а зачелни батаљон (с обзиром да је један з а д р ж а ^
у резерви) сукобио се са непријатељем на линији Удовичићи—Јабука. Јачина непријатеља на овим положајима била
је до 2.000 четника. Борба је т р а ј а л а до 16 часова укључно,
када је непрнјатељ на читавом сектору био разбијен и нат ј е р а н у панично бјекство. Наше јединице .су наставиле
са гоњењем непријатеља, тако да је наше лијево крило овладало Јабуком и Превилом, а десно крило угрозило Устиколину. У току ових борби непријатељ је нмао 12 убијених и већи б р о ј рањених (што ^е касиије тачно утврђено). У току 28 марта овладали .смо Устиколином, коју је
непријатељ напустио. 29 марта покушали смо насилно пребацнвање код Устиколнне. Брзом паљбом из свих наших
тешких оруђа успјели смо да потпуно разбијемо непријатеља на сектору Цвилин—Братовчићи. Непријатељ је био
просто обезглављен, бјежао је на све стране тражећи индивидуални спас, неИоћан да да макакав организовани отпор.
Таково стање код непријатеља, који је трпио страховите губитке услијед наше ватре, корнстили смо да, помоћу неколико бораца — пливача, пребацимо скелу .са десне на
лијеву обалу. Међутим, с л у ч а ј је хтно да куршум погоди
у ж е којим клизи скела те да тако онемогући даљу употребу скеле. Наиме, у ж е је погођено тачно на средини ријеке, ту се формирао чвор преко којега котурача није могла
да пролази. Док смо покушавали са оправком пао је првн
мрак, непријатељ се средио и извршио противнапад, тако
да нам је онемогућио рад на рправљању скеле. Од тада
до 1 априла задатак наше Бригаде .састојао се у давању
обезбјеђења према Јабуци и Превили, гдје смо у неколико
наврата имали мање сукобе са бандама које смо врло брзо
рјешавалн у нашу корист, — у давању обезбјеђења преМа
Горажду и Фочи, на којим правцима није долазило ни до
какових борби, и на активном, ужурбаном припремању превозних средстава за прелаз преко Дрине.
О Ц Ј Е Н А

У акцији на Устиколину направили смо сљедећи
пропуст: послије првог разбијања непријатеља на
лннији с. Слађеновићи—Кремин, наше десно крило
наставило је са гоњењем непријатеља, тако да је
у 17 часова угрозило ватром саму Устиколину.
Међутим, како је наша главнина тада водила борбу
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на сектору Котка—Превила, будући да нисам нмао
никакових обавјештења о непријатељу на десној
обали р. Колуне, као ни на л и ј е в о ј обали р.
Косовске, наредио саи повлачење нашег десног
крила услијед бојазни да не буде обухваћено од
непријатеља у маказе. Ма да нисмо имали неких
већнх снага за ПЈЗихват нашег десног крила, ипак
бојазан није постојала услијед тога што је непријатељ био обезглављен, тако да је без икакове организације наваљивао на скелу да се што
прије пребаци на десну обалу Дрине. И тек послије читавог сата затишја нашег десног крила
непријатељ је образовао неко обезбјеђење за пребацивање једнница преко Дрине. Тако сМо испустили дивну прилику да разбнјеног непријатеља
дотучемо.
З А К Љ У Ч А К

Услови под којима смо се у овои периоду борили
били су врло тешки: чести убрзани маршеви, слаба исхрана, недостатак смјештаја, скоро непрекидне борбе са техннчки и бројно надмоћнијим
непријатељем итд., и посматрана са тог становишта борба наше Бригаде у овом међувремену
у цјелости је била плодоносна. Мада смо нмали
велике губитке (поготову када се узме у обзнр
број обољелих другова у овом периоду), ипак
смо непријатељу нанијели много веће жртве а у
неколико махова успјели смо да непрнјатеља потпуно разбнјемо. Но када се узие у обзир ситуација
у којој се налазила болннца и остале наше снаге,
ситуација која је захтијевала иаксииуи пожртвовања, Умјећа и активности од сваког појединца до
Бригаде као цјелине, посматрано са тог (уствари
једино исправног становишта) наша Бригада није
задовољила. Грешке: Коњиц, Г. Вакуф и пропусти у наредним акцијаиа у оваковој ситуацији
нису се смјели догодити. Напомнњем да те грешке и пропусти не леже у борбеној способности бораца, њиховом моралу и политичкој свијести, већ у неправилном руковођењу, боље рећи
моменталном несналажењу старнјих или млађих
руководстава. А чињеница је да сио грешке Коњица
и Вакуфа настојали да у наредним акцијама поправимо и мислим да смо бар дјеломично у томе

успјели. Један од основннх проблема наше Бригаде у овом међувремену био је проблем дезертера, који се заоштравао повеНавањем тежине
услова и прилика. Но осим тога један од разлога
појаве дезертерства је и у секташком, неправилном односу старијих бораца према новомРбилисаним борцима из Средње Босне, по чему ће
друг политком Бригаде поднијети исцрпан извјештај. Даље, питање болести. Наиме, у нашим;
јединицама појавио се пјегавац и друга обољења
од којих нам је избачен из строја знатан б р о ј
бораца. У ту сврху предузели смо извјесне хигијенске мјере, које још нису показале видније
резултате. Питање војне обуке у читавом рвом
периоду је скоро запуштено. Предузели смо мјере
да сваки минут слободног времена користимо, између осталог, и на војничком подизању. Услијед
заморености и других разлога осјетило се извјесно расплињавање јединица, лабављење дисциплине и будности, губљење војничке форме и формирање неке фамилијарности и т. сл. И у овом
погледу предузели смо одговарајуће мјере: активизирали политички рад, дали сваком појединцу
конкретне задатке, развијајући тако код њега максимум одговорности за додијељени посао.
Било је и других проблема који су искрсавали
и рјешавани унутар Бригаде у овом међувремену.
Настојимо да те проблеме ријешимо у њкховом
зачетку, прије него што постану општа појава,
стање. И на крају: настојимо да наше грешке, недостатке и пропусте увидимо благовремено и да
их у процесу живота и борбе поправимо, савладамо, превазиђемо.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Командант

ИЗВЈЕШТАЈ ИОЛИТОДЈЕЛА
НОУ БРИГАДЕ ОД 5 АПРИЛА
КОМИТЕТУ КОМУНИСТИЧКЕ
О СТАЊУ И РАДУ

ТРЕЋЕ ДАЛМАТИНСКЕ
1943 ГОД. ЦЕНТРАЛНОМ
ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
У БРИГАДИ 1

ПОЛИТОДЈЕЛ III ДАЛМ.
Н. О. У. БРИГАДЕ
IX ДИВИЗИЈЕ

Извјештај о раду
ЦЕИТРАЛНОМ

КОМИТЕТУ КОМУНИСТИЧКЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ

ПАРТИЈЕ

Од нашег нзвјештаја 3/П 2 па до данас наша Бригада
се налазн у сталном покрету и борби, од Врлике па до
Невесиња. 3 У току овога времена могли смо послати извјештај, али смо сматрали да није упутно јер је настала
евакуација, велике борбе, пренос другова рањеника итд.
С друге стране, у том периоду су искрсли многи проблеми чију цјелину и резултате тек данас можемо да сумирамо.
Организационо стање
I

батал^он чланова 38 кандидата 15 скојеваца 45
„
„
35
„
11
„
53
Ш
„
„
35
„
23
„
52
IV
„
„
19
„
7
„
57
Штаб бригаде, санитет, интендантура, бацачи: чл. 12,
канд. 13, скојев. 19
Укупно: чланова 139 кандидата 69 скојеваца 221
Погинулих:
„
11
„
16
„
35
Основно по овом питању састојало се је у томе да се
организација ојача новим члановима. Ми смо прије нагласили да друговн овом важном питању нису умели да
приђу. Није се на састанцима расправљало организационо
стање, какви су чланови, какви кандидати, чврстина н дисцнплина у Партији итд. Тако се н догађало да су ван
Партије били извјесни добри другови који заслужују да
буду чланови. С друге стране било је кандидата који су

II

1

Оригинал,
ЦК КПЈ под бр.
2
Редакција
3
Види док.

писан на машини, латиницом, налази се у архиви
5493.
није пронашла поменути извјештај.
бр. 4.

мјесецима „провјеравани", т ј . парт. организација није се
бринула о њиховом развитку и није их на вријеме учлањавала.
Данас можемо рећи да су бирои и ћелије ово питање
схватили. Послије два мјесеца ванредних напора, губитака
руководећих другова и чланова можемо констатовати да
партијска организација у нашој Бригади не само да је
Очувана него и видно бројчано порасла. Увлачење у Партију
нових бораца оданих нашој борбн постало је задатак који
се схвата и благовремено рјешава.
Рад Партије
За дротекло вријеме рад Партије није се могао развијати успјешно на свим линијама због великих покрета и
непрестаних борби које је наша Бригада имала. Наши батаљони по први пут су напустили свој терен и кренули
на нове задатке. У току самога покрета вршена је мобилизација. Новопридошли елеменат, Политички скоро потпуно неваспитан, колебљив и везан за .свој крај, — разводнио је ионако не баш чврсте редове наше Бригаде.
Требало је рјешити проблем новомобилисаних у условима
сталног покрета. Уз то ти новомобилисани нису с в о ј и ^
доласком у Бригаду добили оружје — јер га није било —
те се нису могли осјећати војницима.
Доласком новомобилисаних, у покрету, при условима
нередовите исхране, искрсле су разне ружне појаве: халапљивост, заостајање из колоне, лутање по кућама, пљачка
и слично. Стари борци су моралн водити низ борби које
су нови гледали из цивилске перспективе. Разумљиво, у
борби се гине и рањава. Појавили .су се резонери а са
њима и дезертерство и рањавање у лрст. За неколико
дана појавио се проблем „палчика". 4
То је објективна ситуација за протекло вријеме. Када
се узме у обзир слабост Партије (наш извјештај од З/П)
јасне су све тешкоће које су се испријечиле у раду Партије, јасни су такође и нови задаци који су се хитније
од свих других поставили и од чијег рјешења је буквално
зависио опстанак Бригаде. У далеко мањој мјери рјешење
тих проблема и данас је актуелно.
Сав наш напор у ово.м времену усмјерен је на то да
помогнемо Партији да научи да рјешава и да ријеши ове
задатке у току самога покрета, у тешким условима, кад
треба имати и искуства и знања и пуно партијности. Сав
рад Партије био је усретсређен на рјешење питања ново-

(лобилисаних и свих оних појава које су они унијели а покрет појачао и избацио као непосредну опасност за развитак и опстанак Бригаде.
150 је дезертирало на граници Далмације и Херцеговине, али с друге стране да^нас можемо утврдити да је
цјелина Бригаде сачувана, масовно осипање заустављено,
Бригада може да рјешава борбене задатке и рјешавала их
је у низу борби до данас. Партија је у току свладавања
ових проблема, (стални покрет, борбе, ношење рањеника)
ојачала и донекле научила да као Партија ради у овим
условима.
Војни рад
Због оваквих прилика војнн рад се није развијао како
треба. Користио се сваки час ван борбе и покрета да се
нарочито новодошли науче руковању пушком и основним
знањима: развијање у стрелце, заклони, напад, повлачење,
пребацивање, употреба бомби и сл. Формиран је IV батаљон, који је у 9 8 % састављен од новодошлих. Пребачен
је у њега дио партијског кадра и СКОЈ-а. Овај батаљон
је највише војнички радио јер је имао највише услова и
јер је њему то био главни задатак. Међутим, немање оружја
(од 217 бораца 100 је ненаоружано) омета правилно војничко подизање овог батаљона. Он данас .служи као резерва. Друга три батаљона, који имају војничког искуства,
непрестано су ево већ два мјесеца без смјене и одмора на
положајима и у борбама. Борци су физички сасвим исцрпени. Заиста, узевши у обзнр све слабости, чињеница је да
су другови јуначки издржали све досадашње тешкоће. Морално стање поред свега није рђаво.
Бригади је потребан одмор јер постоји опасност да се
добар дио бораца онеспособи за покрет и борбу. Већ су нам
умрла 3 друга од изнемоглости.
Нижи војни кадар је неискусан. Прилика за војннчко
сређење Бригаде било је врло мало. За IV батаљон нарочито биће теже рјешење питања нижег војничког кадра.
Од 750 бораца, колико их сада има на лицу, наоружано
је 500, не рачунајући особље око тешких оруђа. А за
положај моментално способних око 400.
Нарочита брига посвећена је патролној служби и служби везе.
Да би се издигао нижи војни кадар, поред конфереНција и рада у оквиру батаљона, потребно је држати курсеве.
У том смислу смо предложили друговима да се при Штабу
организује .војни курс од 10 дана интензивног рада са

добри.ч борцима који врше или могу да врше старјешинске
дужности. Било би добро да се из старијих бригада извуку
неколико водника, који замјеник командира и извјестан б р о ј
бораца Далматинаца који би својнм искуством и борбеним
особинама врло корнстили Бригади, а донекле би се ријеб1иле најнужније потребе нижег војног кадра и попуне баталуона. Старије бригаде то не би сигурно ни осјетиле.
Констатујемо да Бригада у погледу војничке организације и војне администрације заостаје за развитком партијско-политнчког рада. Централно питање код нас сада је
побољшати војну организацију Бригаде, јер смо увјерени
да Не ти.че резултати партијско-политичког рада бити чвршћи
и бољи.
Политички рад
Упркос свих тешкоћа полнтички рад је прилично ннтензиван и усмјерен у правцу широког васпитања бораца, нарочито у вези са многим ружним појавача које су углавном резултат ниске политичке свијести.
I батаљон

Одржано је 10 политичких часова по четама. (О избјегличкој влади, Офанзива
нас је ојачала, Заповијест друга Тита,
О новомобилисаним друговима из Косовске долине и Цетинске Крајине и
односу према њима. О вањској и унутрашњој ситуацији, Вијести и дискусија неколико пута).
Одржано је 7 четних конференција.
(О дисциплини, О дезертерству, О исхрани, О покрету, О колективу, О ношењу рањеника).
Одржано је 6 батаљонских полит. часова и
конференција.
(О уласку наше Бригаде у састав Дивизије, 'Пљачка руши углед наше Н.О.
борбе и подрива војску, Војно-полит.
ситуација, О великом значају пребацивања рањеника, Наредба В.Ш. о конфискацији, Наш долазак у нове крајеве
и однос према народу).
Одржана су 2 састанка са комесарима чета
и делегатима.
(О дужностима комесара и полит. делегата, Штетне појаве и рад на њиховом уклањању).

// батаљон

Одржана 3 четна часа од 10/111 до 31/Ш.
(О четницима, Избјегличка влада, Однос
према народу, Вијести и дискусија).
Одржано 5 четних конференција.
(О дисциплини у маршу, О културнопросвјетним одборима л дописима за
Бригадни лист, О другарству, О иолективу, Борба против пљачке).
Одржане 2 батаљонске конференције.
(О дисциплини у маршу, Борба против
пљачке, Однос према народу ових крајева).

/// батаљон Одржано 18 полит. часова по четама.
(Избјегличка влада и домаћи издајници,
Из историје Руске револуције, Црвена
армија, Издајничка улога Х.С.С.-а, О
СССР-у, Војно-политичка ситуација, Читање „Борбе", Политички значај ношења рањеника, О важности да заузмемо
Вележ, Вијести и дискусија неколико
пута).
Одржано 16 конференција.
(О реду и чистоНи у чети, О извршавању војне дужности и дисциплини,
Покрет, Пренос рањеника, Пљачка, Изостајање из колоне н забушавање, Понашање према старјешинама, О псовању
и другарском односу, Савјесно патролирање, Колектив и дружељубље, Зашто
смо отишли из Далмације, Недостаци
приликом борбе код Кочерина, Зашто
морамо заузети Невеснње, Критика акције на Невесиње).
Одржане 3 батаљонске конференције.
(Држање бораца приликом борбе, Дисципли::а, 25-годишњица Црвене армије, О народним обичајима у крајевима
кроз које Немо пролазити и њиховом
поштовању).
IV батаљон Одржан 21 политички час по четама.
(25-годишњица Црзепе армије, Народноослободнлачка војска и њено стварање, Избјегличка влада, Пљачка, Однос
према народу, Проглас Стаљина поводом 25-годишњице Црвене армије, „Не-

ће успјети" — чланак из „Борбе", Значај доласка Владимира Назора, Свјесна
днсциплина, Како је дошло до данашње борбе и чија је побједа, Домаћи
и страни непријатељи, Какав мора бити
борац НОВ, Избјегличка влада, КПЈ као
предводник Н.О. борбе, Однос према
старјешинама).
Одржано 5 батаљонских политичких часова.
(Другарство у НОВ, Црвена армија,
Стаљинград, Ослобођење дјеце у Јасеновцу, Борба Црвене армије).
Одржано 8 четних и 5 батаљбнских конференција.
(О халапљивости, Исхрана, Дужности,
Пљачка, Понашање бораца у селима и
однос према народу, Марш, Живот у
логору, Однос фронта и позадине).
Уз све ово одржана је прослава 25-годишњице Црвене
армије у цијелој Бригади и извршене опште политичке
и партијске припреме за напад на Невесиње.
Како се види, политички рад је за ово вријеме усмјерен на широко политичко васпитање бораца, лостављајућн
нај^онкретније проблеме који су у току покрета искрсли.
У IV баталону су постављена широко васпитна питањз,
јер је т а ј батаљон састављен од новодошлих бораца.
Културно-просвјетни рад
Формнрани су култ.-просвјетни одбори по четама и
батаљонима. Одржано је неколико састанака. Спремали смо
приредбу и развили широку акцију за дописе и оживљавање
културног рада. Појавиле се зидне новине, џепне новине,
аналфабетски течајеви. Али је дошао покрет те је о в а ј
рад заостао. И ми смо у току рада стекли неколико искустава о чему ћеИо говорити.
СКОЈ

Рад СКОЈ-а у току овога времена доста је узнапре'довао. 'Унијета је јасноћа по органнзационом питању и
чланству у СКОЈ-у. На састанцима проучено директивно
писмо ЦК СКОЈ-а и по њему .се рад организује. Прнје
неколико дана формиран је Бригадни комитет, само је засада питање секретара отворено док се не види који ће од
чланова Комитета најбоље одговорити.

Рад на терену
У неколико села (око Широког Бријега и Доње Рабине) формирани су привремени Народно-ослободилачки одбори и држане конференције са сељацима. И даље је питање
широког политичког васпитања и других мјера да се борци
наше Бригаде науче правилно односити према народу. У
том погледу има ружних појава по којима је Партија предузела мјере да се спријече. Можемо само рећи д а * с е
много више говори о пљачки код бораца из Далмације него <
што је истина. Има тих појава, и то ружних до краја, али
то није масовно како смо чули да извјесни, често и одговорни другови говоре. Тако напр., приликом поновног узимања Невесиња много се говорило да Далматинци пљачкају
по куКама. Међутим, наша Брнгада је прва ушла у град и
осим дватри, али заиста дватри, случаја наши батаљони
су продужили на даље положаје, три до четири сата далеко од Невеснња. Свн наши другови схватају сву штетност пљачке и свим средствима боре се против ње.
Дошли смо у везу са Среским комитетом КПЈ за Невесиње. Откад су четницн у овом крају Партија није постојала. Прије неколико дана формиран је СК КПЈ. Они Ке
за 3 дана имати састанак па Ке неко иКи од нас на њега.
Прнпремили смо им политичког и партијског материјала
у коме они оскудијевају.
Теоретски рад
Прорађиван је пројект Устава СССР-а, Национално питање из „Основа лењинизма", Национално питање у свјетлости Н.О.Б. од Тита, Шта значи пропаганда о посљератном уређењу Европе, Шта значи бити члан КГ1 и које су
његове дужности. Теоретски рад је из познатих разлога
заостао. Овом Кемо посветити највеКу пажњу према приложеном писму.
Такмичење које смо поставилн поводом 25-годишњице
није остварило предвиђени план, али је било резултата
нарочито по војном раду и дописима за Бригадни лист.
Важно је то да је такмичење продрмало организацију из
оне првобитне учмалости и данас је обогатило искуством
за слично организовање убудуКе.
Брнгадно савјетовање нисмо због покрета могли одржати, али Кемо предложити да се одржи чим прилике дозволе.
У Бригади има 20 партијскнх ћелија.

У току овог ^ременаодржана су: 52
16
17
1

радна састанка ћелија
теоретских састанака
састанака бироа
састанак свих бироа
заједно
3 батаљонске партнјске
конференцнје
Најактивнија је организација I и III батаљона. IV батаљон је партијски сасвнм млад и тек од скора свака чета
има партијску ћелију.
Основни смисао рада Партије и наших напора кретао
се у два правца:
1) Ојачати Партију новим члановима, објаснити друговнма важност, провјеравање чланова и кандидата, важност бриге за рад и борбу сваког борца,
тј. непрестан рад на чврстом везивању уз Партију
најбољег и најоданијег елемента у нашој Бригади. Ово из разлога које смо навели у тачки
,,Организационо стање".
Можемо казати да се т а ј задатак са успјехом
рјешава, водећи строго рачуна да у Партију не
улазе људи који би на било који начин слабили
чврстину Партије.
2) Подићи политичку свијест интензивним политичким радом. Ту смо морали водити рачуна о
разлици која постоји између наших батаљона.
У Вашем одговору на наш извјештај од 3/11 дали сте
нам чврсте смјернице које имамо стално у виду. Између
осталога је речено да треба пазити да се организација
не преоптерети многнм задацима и да се води курс на
развитак рада по свим секторима. Ту се поставља питање
правилног организовања рада Партије у покрету. То питање смо продискутовали ми као и на састанци.ма кроз
организацију, о чему је замјеник комесара бригаде 5 упутио
једно писмо као директиву и потсјетник. То писмо Вам
достављамо. Молимо Вас да нам одговорите а нарочито
у вези тачке о кандидатима. Ми смо мишљења, на основу
искуства, да је такав рад кориснији за партијско подизање кандидата, мада се у неким бригадама кандидати држе
на појединачној вези. Ми ћемо се држати овога што је у
писму изнијето док не добијемо од Вас одговор. Дијелови
о организацији војног и политичког рада само су најгрубљи
лотсјетник јер је то питање расправљено у организацијн.
Мислимо (то је искуство о коме смо говорили) да ће се

пуном прнмјеном овога писма омогућити пуни рад Партије
по свим секторима и да ће се Партија моћи бавити свим
питањима без опасности оптерећења са пуном могућношћу
остварења предвиђеног плана.
Кадрови
У борбама нам је изгинуло неколико добрих руководилаца. Затим, извјеснн другови на руководећим мјестима
нису одговорили. Ми смо предлагали измјене које су усвојене и ко'је су знатно унаприједиле рад Партије. Међутим,
кадрови су и даље најтеже питање. Велика већина чланства истог је политичког нивоа и рада у Партији. У усло[вима покрета морала су се рјешавати горућа питања. Дошли смо до закључка да морамо пронаћи начин да кадар
уздигнемо. У том смислу сложили смо се да без обзира
на покрет и борбе морамо држати курсеве као главни облик
теоретско-политичког подизања, уз то нарочито развијајући активан теоретски рад бироа и ћелија, како се и из
писма види.
Мислимо овако: уз Штаб бригаде организовати два
курса:
1) Војно-политички курс. Узети из сваке чете по
једног, или десетара, или водника, или замјеника
командира (дакле 12 другова). Циљ курса је углавном војничко уздизање нижег командног кадра.
2) Партијски курс. Исто — из сваке чете по једног.
Циљ курса је теоретско уздизање и организаторско оспособљавање. Оба курса једновремено, јер
је хитно. Са курсевима стално настављати. Теме
за партијски курс које смо Вам прије јавили.
Предавачн да се мијењају из многих разлога.
Један курс смо одржали који је дао добре
резултате.
На курсу је било свега 6 другова, што је грешка коју
ћемо исправити.
Услијед ниског политичког нивоа, комесари и даље не
задовољавају а у извјесним четама за.чјеници комесара врше
комесарске дужности. Кроз ове курсеве оспособићемо потребан број другова који ће моћи вршити дужност комесара.
Комесар бригаде друг Миро 6 Вншић добар је и одан
друг. Труди се много. Али никако не може да се саживи
са својим задацима. Улажемо сви напоре да му помогнемо,
указујемо му на грешке и недостатке итд. — али с.чо
дошли до увјерења да је задатак лрерастао његове мо-

гућности. Знамо да је тешко сада вршити измјене, али
морамо реНи (то смо саопштили и комесару Дивизије) 7 да
његово несналажење — веН два мјесеца он не може да се
снађе и среди — претставља с.метњу за развитак Бригаде и сили остале чланове Штаба бригаде да редом врше
његове дужности. Штета [због] овога је очита, зато мислимо
да је врло важно да ви по овоме укажете хитну помоН.
Рад политодјела
У току овог времена од када се налазимо у III Далмат. бригади добро смо упознали кадар, стање и могућности које се могу очекивати при садашњем стању. Обиласцима бироа и Нелија, личним додиром са одговорним друговима итд., а нарочито најпунијнм споразумом са замјенико.м комесара Бригаде, још од почетка, држеНи се Вашег
писма, настојимо учврстити организацију и подиНи личну
одговорност.
У току овог времена установили смо што је организацији потребно и приликом инструктивних обилазака ломажемо друговима да уоче у томе часу главне задатке. У
овом извјештају видн се шта смо сматрали главним. У том
см.јеру смо и радили. Уз то смо извукли извјесна искуства,
резултат чега је ово писмо које Вам достављамо а које
се сада у пракси спроводи.
Чврсто Немо развијати Вашу директиву у писму које
сте нам упутили.
Бригаднн лист нисмо могли до сада издати 1) због
опште ситуације, 2) због технике. Сада смо ово друго ријешнли а и веНина материјала је спремљена и у редакцији.
Надамо се да Не изаћи за који дан.
Ради теоретског, војног и политичког васпитања средили смо дио материјала из „Борбе" и ,,Војно-политичког
прегледа" и издали у малим брошурама.
1) Лењин—Стаљин (из „Борбе")
2) Новн број „Пролетера", ново о р у ж ј е у борби за
линију Партије.
б) Брнга за нове кадрове у војсци.
в) Учимо се лењинистичком стилу у раду.
г) За бољи агитационо-ћропагандистички рад (свв
из „Борбе" — намијењено партијској ррганизацији).
3) Органнзационо питање КПЈ и Н.О.Б. А. РанковиН.
4) Шта значи бити члан КПЈ и које су његове дужности.

5) Савез комунистичке омладине у суровој школи рата.
6) Пар.тизански командант — част старјешине — једна
књижица за војни кадар и борце.
Осим тога неколико ствари за културно-просвјетни рад
(пјесме, скечеви, хорске рецитације).
Наша грешка у вези писама која смо упутили организацији и Вама доставили јасна нам је и, мислимо, потпуно
исправљена. Желимо само подвући да од доласка у ову
Бригаду све радимо у најпунијем споразуму са замјеником
(комесара и да се ни за час нисмо извргли у руководство,
мада нам је јасно да се овим писмима могло отклизати.
*

»

*

Наша Бригада је носила рањенике, па је због остављања
рзњеника била наређена истрага од стране В.Ш.-а. Парторганизација је такође водила истрагу. Међутим, борци наше
Бригаде су донијели и више рањеника него су узели. Тачно
је да је било остављања па враћања, услијед авиона и артиљерије, али су сви прикупљени и донесени. Није ниједан
намјерно укриван. Било је пуно неорганизованости у санитету, онда улазак у колону, час коМора, час бораца, час
коњаника итд. ометао је ношење рањеника. Иначе, борци
су јуначки донијели рањене другове. Не знамо да ли је
у којој другој бригади дошло до остављања, али код нас
није.
Поенос се могао боље организовати и са војне стране.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

5/1У-1943
П.С. Извјештај о СКОЈ-у слиједи.
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Добривоје

За политодјел
Видић 8

НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ШЕСТЕ КРАЈИШКЕ НОУ БРИГАДЕ
ОД 5 АПРИЛА 1943 ГОД. ШТАБОВИМА БАТАЉОНА ДА
ПОВЕЋАЈУ БУДНОСТ 1
ШТАБ
VI К. Н. О. У. БРИГАДЕ

Бр. Службено
Дне 5. IV. 1943 год.
Положај

ШТАБУ I, II, III И IV БАТАЉОНА И ВОДУ ЗА ВЕЗУ
VI КНОУ БРИГАДЕ
Положај
У везн промијењене ситуације

наређује

се:

1) Чете којима располажу батаљони да буду припремне,
како дању тако и ноћу. Истурати јаче патроле и то шт*о
дубље у непријатељску територију, а нарочито послије
пола ноћи, тако да не би дошло до изненађења, као што
[је биоЈ случај [код] XII бригаде, гдје је непријатељ пришао на 20 метара и гдје [је] пријетила опасност да уништи
сав Штаб бригаде. Чланови штабова батаљона нека се налазе стално са војском на гтоложају. Непријатељ је дрзак
и примијенио је нашу тактику и упада на нашу ослобођену територију са клиновима, обично практикује ло ноћи,
гдје пљачка и врши насиље и убиства над нашим цивилним
становништвом. За. сваку небудност и изненађење узимаће
се на одговорност чланови штабова батаљона и команде
чета.
2) Потребно је да интенданти батаљона снабдију батал л н е са резервном храном за 5—6 дана (кукурузним брашном, пасуљом, кромпиром и месом). Интенданти ће добити још потребна упутства од интендантуре Штаба бригаде.
3) Наша бригадна амбуланта већ сада је пуна, стога
ћрактикујте да у бригадну амбуланту упућујете само тешке болеснике, док лакше задржите у вашим покретним
амбулантама. Потребно је задужити једног члана Штаба
са бригом око болесних другова. У случају покрета кре1
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 4/8, к. 774.

нути собом и болесне другове. Извијестите нас колики
б р о ј болесника имате у батаљонским амбулантама.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Политком
Роца®

За

команданта
Миланчић 3

БР. 30
ОБАБЈЕШТЕЊЕ ШТАБА ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ ОД 6 АПРИЛА 1943 ГОД. ШТАБУ ПРВЕ БРИГАДЕ
О ФОРСИРАЊУ РИЈЕКЕ ДРИНЕ 1
ШТАБ
I ПРОЛЕТЕРСКЕ УДАРНЕ Д[ИВИЗИЈЕ]
НО ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

6 - 1 \ М З у 6.30

ШТАБУ I ПРОЛЕТБРИГАДЕ
1. — Примили смо ваше извештаје од 4 и 5 о.м. 2
2. — Синоћ у 23 ч. јединице под командом Штаба II
дИвизије имале су да започну пребацивање преко Дрине
на свом сектору. Борба је трајала до јутрос у 3 ч. Исход
нам још није познат. 3
Обавештење о нападу добили смо тек синоћ, у 22 ч.,
те зато за предвиђене демонстрације нисмо могли упоггребити и ваше јединице, него смо само наредили VII "бригади да интервенише у смислу ранијег наређења са једним
батаљоном. Интервенисао је и наш Хаубички дивизион са
12 зрна.
Чим будемо дознали исход операције и добили директиве од В.Ш., издаћемо потребно наређење.
3. — III Крајишка бригада још није стигла, сигурно
због закашњења јединица VII дивизије које је требало да је
смене. 5
2
8

Урош Богуновић
Миљевић
1
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 21/1, к. 707.
2
Редакција није пронашла поменуте извјештаје.
3
Оппшрније о форсирању ријеке Дрине види у док. бр. 31, 32 и 33.
4
Седма крајишка НОУ бригада
5
Види док. бр. 9.

4. — Упућујемо вам хоџу ХавиК Захида, који је родом
из Слатине — преко Дрине — до сада са радом у Херцеговачкој бригади. в Но он Ке за .сад бити уз вашу Бри Ј
гаду, за политички рад и за мобилизацију на терену око
Фоче. 7
5. — Прилажемо вам знаке распознавања и неколико
примерака позива одбеглим четницима, којима се рок за
повратак продужава до 7 о.м.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Комдив
Коча

ШТАБ
I ПРОЛЕТБРИГАДЕ

Бр. 408
6/1У-1943

у архиву

К-т
Д-Л.8

БР 31
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ
ОД 6 АПРИЛА 1943 ГОД. ШТАБУ ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ
БРИГАДЕ ДА ЗАВРШИ ПРИПРЕМЕ ЗА ФОРСИРАЊЕ
ДРИНЕ 1 '
ШТАБ
VII КРАЈИШКЕ НОУ БРИГАДЕ
I ПРОЛ. ДИВИЗИЈЕ

6 април 1943 г.

ШТАБУ I ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ
Штаб I Пролетерске дивизије издао вам је следеКе
наређење:
„1) Извршите све припреме како бисте сутра навече
извршили предвиђени задатак, 2 тј. пребацивање јединица
' Десета херцеговачка НОУ бригада
7
Од редног броја 4 до 5 у оритиналу је прецртано мастилом.
8
Данило Лекић
1
Оригинал, писан на машини, ћирилицом, налази се у архиви
Војноисториског
института под рег. бр. 40/1—1, к. 709.
8
Види док. бр. 32.

преко р. Дрине. У међувремену Не вероватно стићи и Карановић. 3
Накнадно ћемо вам издати наређење 4 о самој акцнји.
2) Овде се налази другарица Вера из ПолитОдјела
XVI бригаде, ако је друг Зоговић слободан, нека дође још
вечерас и нека пбнесе обећани материјал".
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

За Штаб VII КНОУ бригаде
командант,
Марјанац 5
(М. П.)

БР. 32
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ
ОД 6 АПРИЛА 1943 ГОД. ШТАБОВИМА ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ И СЕДМЕ КРАЈИШКЕ НОУ БРИГАДЕ ДА ИЗВРШЕ
ПРИПРЕМЕ ЗА ФОРСИРАЊЕ РИЈЕКЕ ДРИНЕ 1
ШТАБ
I ПРОЛЕТЕРСКЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ
НО ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Бр. 6 - П М 8 Ч.

ШТАБОВИМА: I ПРОЛЕТБРИГАДЕ
VII КРАЈИШКЕ БРИГАДЕ
1. — II Далматинска бригада успела је у току прошле
ноћи да се пребаци преко Дрине, у висини с. Мјешаји—
јужно од с. Трбушча — и гони непријатеља према с.
Бунови. 2 У то'ку данашње ноћи и сутрашњег дана пребациће се све три бригаде које су под командом Штаба
II дивизије. Санџачка ће кренути према с. Узлуп, а II
Пролетерска и II Далматинска рашчистиће просторију Бунови—Челебић—р. Ћеотина—Фоча.
3
4
5

Никола Карановић, командант Треће крајишке НОУ бритаде
Види док. бр. 35.
Народни херој Раде Марјанац. Погинуо 1943 год. као командант Седме крајишке НОУ бригаде.
1
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
Војноисториског института под рег. бр. 41/1, к. 709.
2
Види док. бр. 33 и 298.

2. — Сматрамо да су овим успехом јужне групе створени нужни предуслови и за пребацивање делова северне
групе, чак независно од доласка III Крајишке бригаде.
У вези са таквом ситуацијом Штаб I Пролетерске бригаде извршиће све материјалне и тактичке лрипреме за
пребацивање преко Дрине на свом сектору, које треба да
уследи у току ноћи 7—8 ом.
VII Крајишка бригада имаНе задатак да демонстрацијама и непосредним дејством обезбеди прелаз јединнца I
Пролетбригаде.
Штаб дивизије преНи ће са јединицама I Пролетбригаде.
По завршеном прелазу VII Крајишка бригада, поред
затварања правца Фоча—Калиновик, преузеће и затварање
праваца Јабука—Превила и Горажде.
3. — Ово наређење сматрати као авизо наређење. Наређење за саму акцију издаће о в а ј Штаб накнадно. 3
4. — На осталим секторима без лромене.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Полкомдив
Фића

Комдив
Коча

П.С. 4 — Упућујемо вам Шестића Спасоја, наводно борца
из VI батаљона, друга чета, ваше Бригаде, осумЉиченог
за дезертерство. Прилажемо спроводне списе команди места Бјелемић и Калиновик.
ШТАБ
I ПРОЛЕТБРИГАДЕ

Бр. 413
6-^-1943

О 'предњем су обавештени сви
наши батал>они.
У архиву.
Зам К-та
Милоје 5

5
4
5

Види док. бр. 35.
Сљедећи текст дописан је накнадно машином, латиницом.
Милојевић
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