IV.

БЕОГРАДСКА

ОПЕРАЦИЈА

1. И З Б И Ј А Њ Е 1. А Р М И Ј С К Е Г Р У П Е НА П Р И Л А З Е
БЕОГРАДА И У Д О Л И Н У ВЕЛИКЕ МОРАВЕ
Првих дана октобра 1. армијска група је била спремна да непосредно приступи операцији за ослобођење Београда. Њ е н а главнина, која је последњих четрдесетак
дана водила жестоке борбе у западној Србији и Шумадији, успевши да зада јак ударац немачкој 7. СС дивизији »Принц Еуген«, деловима оклопне гренадирске дивизије »Бранденбург« и борбеној групи пуковника Јунгенфелда, да разбије делове полицијских пукова, белогардејског Руског заштитног корпуса и Српског добровољачког корпуса и да потпуно растроји остатке најјачих четничких јединица — није више била везана неким крупнијим операцијама које би је и даље задржавале у Мачви, Поцерини и долини Тамнаве, Љига и Колубаре. Објективна ситуација је била таква да више није
било потребно да се 12. ударни корпус 78 задржава око
Шапца а 1. и 6. пролетерска дивизија на простору Уба,
Лајковца и Лазаревца. Штабови и борци су то осећали
и већ су показивали све мање стрпљења да и даље чекају. Свима је било јасно да су четничке и српске квислиншке јединице разбијене, да оне више не могу пружати озбиљнији отпор. Београд је био ту, надомак руке.
181

а у њему је још увек био непријатељ. У јединицама је
владао оптимизам: сви су нестрпљиво очекивали сусрет
са трупама Црвене армије и заједнички напад на Београд.
Штаб 1. армијске групе је држао дивизије 1. и 12.
корпуса на даљим прилазима Београду, очекујући заповест за наступање. Пошто је операције 1. и 12. корпуса
с југа и југозапада требало ускладити с операцијама совјетских трупа и 14. корпуса Народноослободилачке војске с истока и југоистока, маршал Тито!, који се по повратку из Москве задржао у близини Команде 3. украјинског фронта, наредио је Штабу 1. армијске групе да
не креће на Београд пре него што добије посебно наређење.
Ноћу уочи 6. октобра 1944. године стигло је и то
жељно очекивано наређсње за даљи покрет ка Београду. Маршал Тито је наредио да 1. армијска група буде
спремна за напад на Београд. »Предузмите мере за ликвидацију Обреновца« — стајало је у његовој депеши.
»Напад на Београд је везан с операцијама Црвене армије и очекујте нашу дефинитивну заповест. . . Читава
ваша група од девет дивизија мора да учествује у нападу на Београд. Наша је жеља, а и Руси су тог гледишта,
да у Београд уђу прво наше јединице«. 79
У Штабу 1. армијске групе није се морало чекати на
израду планова, јер је све већ унапред било припремљено. Штабу је било јасно да до непосредног напада на
Београд своје тежиште треба да концентрише на пут и
железничку пругу Београд—Крагујевац, јер су они били
необично важни за непријатеља, с обзиром на извлачење немачких снага из Грчке, Македоније и Србије. Због
тога је он, поред 5. и 21. ударне дивизије, које су се већ
налазиле око друма Крагујевац—Младеновац, тамо упутио још две дивизије: 1. пролетерску дивизију на одсек
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Младеновац—Раља и 17. ударну дивизију на одсек између Крагујевца и Тополе. Задаци осталих снага су бил и : да 12. ударни корпус ослободи Обреновац и напада
десном о б а л о м Саве ка Београду, а 6. пролетерска дивизија продире према Београду с југа, у зони између 1.
пролетерске дивизије и 12. ударног корпуса.
У међувремену су и последњи делови немачке 7. СС
дивизије »Принц Еуген« напустили Т о п о л у и, преко Параћина и Бољевца, кренули ка Зајечару, где се, као што
смо то већ видели, због продора совјетског 64. стрељачког корпуса и дејстава 45. дивизије Народноослобдилачке војске, положај Немаца јако погоршао. У Тополи је
остао само један батаљон за осигурање. Ова околност је
створила погодније услове за дејства деснокрилних делова 1. пролетерског корпуса на друму Београд—Топола, тим више што су управо тада и преостали четници
напуштали тај крај, повлачећи се у правцу Крагујевца
и долине Западне Мораве. У Тополи су, додуше, већ 7.
октобра пристигли из Крагујевца делови немачке 117.
ловачке дивизије и 18. есесовског полицијског пука с неколико тенкова и две батерије топова. Међутим, те јединице су биле само у пролазу, журећи се да што пре
стигну у Београд. За њима су се кретали и остали делови 117. дивизије, која је била развучена дуж пута од
Скопља, преко Приштине и Краљева, до Крагујевца, али
су они пристизали у већим временским размацима. 80

Блокада Шапца и напад на Обреновац
Избијање јединица 12. ударног војвођанског корпуса на Саву веома се неповољно одразило на ионако већ
незавидан положај немачких снага у Србији. Врховна
команда Југоистока је сматрала да је за повлачење Гру183

пе армија » Е « потребно обезбедити више прелаза преко
Саве. Као најповољније место прелаза, поред Београда,
био је Шабац, где се већ налазио мост, као и Обреновац, где су постојали погодни услови за подизање понтонског моста. У ситуацији кад су трупе 2. украјинског
фронта Црвене армије претиле да овладају Банатом и
пресеку комуникације које из Београда, преко Војводине, воде на север и северозапад, прелаз преко моста у
Ш а п ц у је д о б и о већи значај. Н е п р и ј а т е љ је овај град^
који су Н е м ц и називали мостобран »Југ«, морао држати
и

ради обезбеђења јужног бока сопствених трупа које

би се из Београда, преко Срема, повлачиле на запад у
ситуацији

када је

постала реална могућност да трупе

совјетског 2. украјинског фронта из Баната пређу преко Дунава, а снаге 12. корпуса Н а р о д н о о с л о б о д и л а ч к е
војске из западне Србије пређу преко Саве и тако у Срему потпуно затворе обруч окружења око Београда. Због
тога је генерал Ф е л б е р ојачао борбену групу пуковника
Јунгенфелда и ставио ј о ј у задатак да упорно брани Ш а бац и

Обреновац.

Тринаестог октобра потчинио је ту

групу дивизији »Бетхер«, да би је, потом, упутио у Београд, а о б е з б е ђ е њ е мостобрана у ширем рејону Шапца
преузела

је

борбена

група

»Линденблат«

из

дивизије

»Бетхер«. 8 1
Увидевши

безизлазност

положаја

после

пораза

на

Ц е р у и немогућност даљег задржавања у рејону села Д е брца, Ушћа и Бањан^, притешњени уза Саву, четници су
о д л у ч и л и да се преко планина Влашића и Медведника
пробију на југ, у планинску област око Ваљева и Ужица,
одакле би се, с остацима четничких јединица из осталих
крајева Србије, пробили

у Ц р н о г о р с к о приморје, рачу-

најући да се тамо повежу с англо-америчким трупама, у
чије су искрцавање веровали и у чему су видели свој
спас, а онда заједно с њима крену натраг, »да о с л о б а ђ а ј у
184

Србију од комуниста«. Међутим, тај задатак превазилазио је њихове могућности. Користећи се околношћу да
је територија у позадини 12. ударног корпуса Народноослободилачке војске остала незаштићена 82 , Штаб четничке 4. групе корпуса, чије су се десетковане јединице нашле на простору југоисточно од Шапца, одлучио је да
30. септембра предузме пробој преко Влашића, Осечине и Пецке ка Медведнику. У међувремену је у рејон Коцељева|, Каоне и Владимираца стигла 6. пролетерска дивизија 1. пролетерског корпуса Народноослободилачке
војске у намери да затвори друм Шабац—Ваљево и код
Дебрца и Ушћа избије на Саву. Сутрадан су делови ове
дивизије, у покрету ка Дебрцу, ушли у сусретну борбу
против четничке 4. групе корпуса, која је такође кренула у напад. Д о ш л о је до оштре борбе са бројно надмоћним четничким снагама. Не знајући за међусобне намере, обе противничке стране су биле изненађзне. Четнички 2. корпус је успео да делове 2. личке пролетерске
бригаде потисне из села Крнића. Међутим, ту се није
дуже задржао, јер је снажним противнападом био одбијен и присиљен да се повуче. Четници су онда поново
кренули у напад, решсни да по сваку цену изврше пробој. Њихова команда је у окршај на том правцу убацила и ваљевски 7. јуришни корпус, тако да је деловима 2.
личке бригаде 6. пролетерске дивизије требало много
труда и напора да одоле снажном притиску надмоћног
непријатеља. Личани су се огорчено бранили најпре ручним бомбама, а затим прса у прса. Штаб бригаде морао
је да у борбу уведе и своју резерву. Она је форсирала
напад у десни бок четника. Овај маневар је унео пометњу међу четнике, те су се све њихове јединице панично и
у највећем нереду повукле. После тога су делови 2. личке бригаде кренули у напад на Дебрц. С великим полетом они су брзо освојили непријатељске положаје, при-
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силивши и немачке војнике да се, уз заштиту тенкова,
повуку у Шабац.
У борби код Дебрца Личани су испољили велику храброст и упорност у одбрани, вешто користећи ватру и
активна дејства.
Пораз код Дебрца је још више растројио четничку
групу јуришних корпуса. Њ и х о в Штаб је и 2. октобра,
користећи се ангажовањем 2. личке пролетерске бригаде у борби против немачких делова који су нападали из
Шапца и Обреновца, безуспешно покушавао да преостале јединице поведе у пробој ка Медведнику. Пошто ни
овај пробој није успео, деморалисане и разбијене четничке снаге повукле су се ка Шапцу и Обреновцу, претрпевши тешке губитке у погинулим, рањеним и заробљеним. Тиме су четничке формације у западној Србији
потпуно десетковане и сведене коначно на мање групе
које су се криле по планинама, а бригу за њихово чишћење преузели су војнопозадински органи и органи службе државне безбедности.
Иако је главнину својих снага конценгрисао око Шанца, Штаб 12. ударног војвођанског корпуса иије се могао одлучити за напад пре него што добије тешко наоружање које му је Врховни штаб био обећао. А дотад треб а л о је порушити и минирати комуникације и мостове,
како би се непријатељ спречио да врши испаде и да се
користи друмом за Обреновац. Због тога се Штаб 12.
корпуса оријентисао на блокаду овог утврђеног немачког гарнизона, око којег су се првих дана октобра водиле
оштре борбе, јер су немачке јединице покушавале да
разбију блокаду и успоставе непосредну везу с Обреновцем и Београдом.
Опсада Шапца није дала очекиване резултате. Било
је очигледно да се око тог непријатељског мостобрана на
десној обали Саве не треба дуже задржавати. Немачки
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командант Србије генерал Фелбер био је^ судећи по свему, упоран у својој намери да Шабац држи и брани по
сваку цену, све док се немачке трупе из Грчке, Македоније и Србије не повуку, иреко Београда, у Срем. Уосталом, више се није могло чекати ни на прикупљање
југословенских ослободилачких јединица за напад на Београд, јер су већ совјетске трупе прелазиле југословенско-румунску и југословенско-бугарску границу. Због дејстава у Мачви и Поцерини 12. корпус је био приморан да
се задржава даље од Београда, а развој догађаја је захтевао да се све снаге 1. армијске групе Народноослободилачке војске прикупе што је могуће ближе глвном граду Југославије ради заједничких дејстава са совјетским
трупама. Врховни командант маршал Тито је стога наредио да Војвођани обуставе блокаду Шапца и да се помере на исток, ближе Обреновцу.
Пошто је пристигла 28. ударна дивизија из источне
Босне у састав 12. ударног војвођанског корпуса, дошло
је до померања снага у центру 1. армијске групе. Шеста пролетерска дивизија је враћена ка селу Вреоцима и
Великим Црљенима, а снаге 12. корпуса су померене према Обреновцу|, на који је, по наређењу Штаба 1. армијске групе од 6. октобра, требало извршити напад. Док
се тај напад припремао, Штаб 1. арммјске групе је, 8.
октобра увече, од врховног команданта маршала Тита
примио радиограм с наређењем да Војвођански корпус
оријентише ка Београду, а да Обреновац блокира слабијим снагама. Сутрадан, 9. октобра, Штаб 1. армијске
групе је наредио 12. ударном корпусу да делом снага покуша заузети Обреновац, а да се главнином најхит шје
упути према Београду да би, продором у град, евентуално спречио разарања.
Тада су се у Обреновцу налазили: делови немачког
5. СС полицијског пука, јединице 1. батаљона 146. дотур187

ног пука, 6. чета Војнопривредног батаљона за оеигурање »Хрватска« и делови 628. муницијско-управне чете. Поред тога<, непријатељ је у току борбе ојачао посаду са око 2.000 других војника. Укупно је било око 3.500
наоружаних војника (око 1.500 војника више него што
је било у ангажованим деловима 12. корпуса). Њ и х су,
поред једне артиљеријске батерије, подржавали неколико оклопних возила и два тенка. Сем Немаца, у граду су
се налазили недићевци и четници. Град је био утврђен
и припремљен за дужу одбрану.
Планом је било предвиђено да 11. ударна крајишка
дивизија напада Обреновац с југа и истока, а да 16. ударна војвођанска дивизија упути две бригаде у напад са
западне и северозападне стране. Тридесет шеста дивизија
је повучена према Обреновцу. У рејон Уба је упућена 28.
ударна славонска дивизија. Напад на Обреновац је изведен у ноћи између 9. и 10. октобра. Једна крајишка бригада 11. дивизије кренула је да затвори пут Обреновац—
—Умка, друга је нападала друмом Уб—Обреновац, док
се трећа бригада налазила у дивизијској резерви. Шеснаеста дивизија је нападала са западне и северозападне стране. Њена 1. војвођанска бригада наносила је удар кроз
село Скелу, ослањајући се лево на Саву, а 2. војвођанска
бригада је добила задатак да надире преко села Ор?шца
и Звечке. Како није било довољно времена за солидншу
припрему, обе су дивизије тако рећи из покрета, без потребног извиђања и осматрања непријатељских положаја, прешле у напад. Под таквим околностима веза и садејство међу јединицама нису могли бити добро организовани, тако да су неусклађено дејствовале све три
бригаде које су нападале непосредно на град, што је непријатељу, који је спремно очекивао напад, олакшало
одбрану. Због свега тога, напад на Обреновац није успео.
Постигнути су само мањи резултати на појединим прав188

цима. Сматрајући да би било ризично кренути ка Београду а за леђима оставити јак гарнизон у Обреновцу,
Штаб 12. корнуса је одлучио да 10. октобра увече обнови
напад. У снажном јуришу, делови 16. и 36. дивизије су
пробили јаке положаје пред градом и ушли у жестоке
уличне борбе. У међувремену су јединице 11. ударне
крајишке дивизије силовито навалиле и овладале селом
Мислођином, али, и поред неколико снажних јуриша, у
којима су претриеле знатне губитке, оне ипак нису могле да заузму упорно брањено село Барич и запрече
пут Београд—Обреновац. Непријатељ је из бетонских бункера и из фабрике давао снажан отпор,
а пред зору му је пристигла и помоћ из Срема.
Да не би
била запетљана у непотребне борбе и
изложена убитачној артиљеријској ватри, Крајишка
дивизија је обуставила даљи напад. Пошто нису успели
да до сванућа сломе отпор непријатеља у Обреновцу,
и делови 16. и 36. дивизије су,, 11. октобра, такође прекинули напад и повукли се на полазне положаје. Немци су
успели да одрже комуникацију Београд—Обреновац и
да на Сави код села Забрежа подигну понтонски мост.
Дванаести ударни корпус се још истог дана померио ближе Београду, избивши у рејон села Вранића и Мале и Велике Моштанице, одакле су његови делови нападали на
комуникацију Београд—Обреновац у циљу ометања саобраћаја. Тешке борбе водили су делови 16. дивизије у
М а л о ј Моштаници против немачких снага које су се огорчено браниле из железничке станице и бункера на улазу у тунел. Упркос интервенцији два оклопна воза и немачких тенкова, ови војвођански делови су, после ,'ишгчасовне борбе, успели да начну одбрану и протерају непри;атеља из М а л е Моштанице, а затим и да избију пред
Умку.
Напад на Обреновац није успео из више разлога.
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П р е свега, требало би имати на уму да се морало журити
ка Београду и да је ириирема за напад извршена набрзину, у току наступног марша, ноћу, у условима непознавања терена и стварне ситуације код противника. Сматрало се да ће тако напад што дуже остати у тајности.
Јединице 11. дивизије нису успеле да се одрже на положајима код Барича и Забрежа, те је непријатељ могао
слати појачање из Срема и Београда. Међутим, за овладавање Обреновцем од пресудне је важности било да се
Немцима онемогући веза са другим гарнизонима,, а нарочито са Београдом, а за то су биле потребне снаге
веће од бројно слабе 12. крајишке бригаде 11. дивизије. Најзад, напад је почео неједновремено и касно, кад
су, преко моста код Забрежа, Немцима већ стизала ојачања. У првом нападу, јединице Народноослободилачке
војске су се после неколико часова борбе морале повући,
јер је дању на равном земљишту и отвореном простору,
поготову без укопавања и природних заклона, било немогуће издржати непријатељску артиљеријску ватру и противнападе његових тенкова и пешадије. Из истих разлога, ни поновљени напад у ноћи између 10. и 11. октобра није могао бити крунисан очекиваним резултатима.
Поред тога, ангажовани делови 12. корпуса нису имали
ниједно тешко оруђе за рушење тврдих армиранобетонских бункера и за борбу против тенкова, а баш су тенкови највише спречавали продор у граду.
У току напада на Обреновац, спасавајући рањенике
испред немачких тенкова код Великог Поља, пала је
јуначком смрћу Вера Мишчевић, болничарка у 3. батаљону 3. војвођанске бригаде. Рођена је у селу Белегишу,
код Старе Пазове, 7. априла 1925. године, члан СКОЈ-а
постала је 1942. а члан КПЈ априла идуће године, када
је ступила у Фрушкогорски партизански одред. О њеној
погибији је записано:
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»Посебно тешку борбу водио је наш Трећи батаљон
према којем је непријатељ упутио тенкове из правца
циглане, где га је бригада нападала. У неравноправној
борби батаљон је морао да се повуче. На бојишту су остала два рањеника. Референт санитета тога батаљона
Вера Мишчевић, чувши њихово запомагање, сама се вратила према тенковима. Извлачећи рањенике смртно је
погођена метраљеским рафалом из једног тенка. Неки
борци су јој притрчали у помоћ, али за њу је већ све било
касно«. 83
Вера Мишчевић је била омладинка која се много
воли и поштује. Сви у њеном батаљону, па и шире, могли су само пожелети такав ауторитет какав је она имала. Све своје квалитете изражавала је пре свега као четна
болничарка, кроз свој однос према рањеницима и болесницима. Постала је тако и остала појам легендарне Сремице-партизанске болничарке. За њу је рањеник и брига
за рањеника била светиња. Истакла се храброшћу у многим борбама и окршајима које су имали њени Војвођани.
Негде у источној Босни, да би избегао велике губитке, командир једне чете наредио је повлачење. Вера се
однекуд изненада појавила, сва усгшахирена од беса.
— Друже командире — викнула је — нису извукли
једног рањеника.
Тек што је командир рекао да га треба обавезно
извући, она је вриснула као тигрица:
— Не »треба«, већ мора, бог те материн!
Одмах је појурила испред вода који је кренуо да
извуче рањеника. Својим неустрашивим и одважним држањем просто је као на крилима понела вод који је изненадио и разбио истурене делове непријатеља, нанео му
губитке, а рањеника спасао. Међу Војвођанима причало
се, после, у шали, када је густо да треба само Веру разљу191

тити. А њу је било најлакше довеети у такво стање кад
су у питању рањеници. По њеном схватању, рањеник не
сме никад и ни под каквим условима пасти непријатељу
у руке. Била је најпре обичан борац, с пушком у руци,
па тек онда, када се уверила да је можда најтеже бити
болничарка, прихватила се тога и постала ненадмашна.
За народног хероја Југославије проглашена је 27.
септембра 1953. године. Она је званично најмлађи народни херој Војводине.
Неуспех напада :на Обреновац није спречио 12. ударни корпус да у одређено време избије пред Београд.
Пошто су пресекле пут Београд—Обреновац, његове дивизије су 12. октобра стигле пред Остружницу, Железник и Сремчицу, на западне прилазе Београду, спремне
да у пуном замаху, заједно с пристиглом 28. ударном дивизијом и 1. пролетерским корпусом, учествују у борбама за његово ослобођење.

Ослобођење

Уба

и

Вреоца

Док је Војвођански корпус водио борбе око Шапца
и Обреновца, 1. и 6. пролетерска дивизија 1. пролетерског корпуса убрзано су се кретале из долине Колубаре
ка Београду. ГТошто су Уб и Вреоци представљали јача
упоришта, из којих су Немци обезбеђивали Обреновац
с југа и спречавали ангажовање снага Народноослободилачке војске ка Сави и Београду, то је Штаб 1. пролетерске дивизије још 30. септембра наредио својим бригадама да заузму та места и одбаце непријатеља ка Обреновцу и Београду. За напад на Уб су одређене 1. пролетерска и 3. крајишка пролетерска бригада, док је 13. пролетерској бригади »Раде Кончар« стављено у задатак да
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ликвидира непријатељску посаду, која је бранила електричну централу и рудник лигнита у Вреоцима.
Уб су бранили: око 200 немачких војника и неколико
стотина четника Колубарске групе корпуса, које су подржавали четири тенка и батерија топова, а посаду Вреоца су сачињавали: немачки 6. војно-привредни батаљон
безбедности и 1. и 2. чета 26. моторизованог техничког
батаљона »Рударство« 84 .
До 1. октобра 1. пролетерска дивизија заузела је распоред за напад на Уб и Вреоце. Њ е н а 1. и 3. пролетерска бригада припремиле су полазни положај и образовале борбени поредак за напад на У б : 1. бригада западно и
северно од Уба, а 3. бригада јужно и југоисточно од Уба,
док је 13. пролетерска бригада, за напад на Вреоце, посела полазни положај на левој обали Пештанске реке.
Саобразно усвојеном плану рано ујутру 2. октобра
отпочео је напад на Уб. Непријатељ је посео и утврдио
све околне висове и оближња насеља. Огорчени отпор
давао је нарочито на Вучјаку, с којега је успешно тукао
јужне и западне прилазе Убу, и код Механе Кладнице и
села Црне Јабуке.

Пошто варошица није могла у пр-

вом налету бити ослобођена, јер су се Немци и четници,
уз подршку тенкова, жестоко бранили,, борбе су настављене у току читавог дана. Штаб 1. пролетерске дивизије
није одустајао од намере да баш тада ослободи Уб, а
близина Београда и жеља да се што пре нађу на његовим улицама давали су пролетерима подстрека да истрају
у јуришима и да, заузимањем овог упоришта,

отворе

пут за Београд. Док су се водиле борбе за Уб, део снага
је, обилазним маневром, успео да избије на пут У б — О б реновац и да поруши Ћеманов мост на Тамнави. Око
17 часова Немци су интервенисали из Обреновца, покушавајући да се пробију до окруженог Уба. Не слутећи
13 Битка за Србију IX
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опасност, њихова моторизована колона је код Ћемановог моста упала у заседу делова 1. пролетерске бригаде
и притешњена убитачном ватром ту задржана, трпећи
велике губитке. Око 20 часова делови 1. пролетерске и
3. крајишке бригаде су поново извршили снажан јуриш
на Вучјак, и после жестоке борбе, заузели га. Тиме су
одбрану непријатеља начели на најосетљивијем месту.
Затим су обе бригаде продрле у варошицу. Непријатељ
је био принуђен на повлачење ка Обреновцу. Бежећи из
Уба према северу, код Ћемановог моста су и ове непријатељске снаге упале у заседу 1. пролетерске бригаде. Развила се огорчена блиска борба која је завршена сутрадан, 3. октобра око 15 часова, када је непријатељу коначно пошло за руком да се, уз велики број погинулих, заробљених и рањених, одлепи од својих гонилаца и пробије у Обреновац.
У исто време извршен је напад на Вреоце и Велико
Црљене, где се бранио добро утврђен непријатељ. У Вреоцима су се немачке снаге биле утврдиле у електричној
централи и у рудничким становима,- око централе су подигли бетонске бункере и препреке од наелектрисане
бодљикаве жице. Ту је непријатељ располагао, поред већ
поменуте немачке посаде, и с пет батаљона четничког
Авалског и Колубарског корпуса.
Другог октобра рано ујутру извршен је напад на
оба непријатељска упоришта и већ у првом налету сломљена је непријатељска одбрана у Великом Црљену. Међутим, први јуриш на Вреоце није успео!, јер одређене
снаге пролетера, зато што су биле нападнуте с леђа од
четника, нису стигле да прекину електричну струју пуштену кроз жичане препреке. У обновљеном јуришу делови 13. пролетерске бригаде »Раде Кончар« брзо су разбили четнике и кроз отворе у жичаним препрекама
упали у ровове и бункере. Непријатељ је истеран из го194

тово свих зграда око централе. Немци су, најзад, напустили и неке бункере које су избушиле нишанџије популарним ручним реактивним бацачима »џон-булима«.
Немци су наставили отпор из саме

електричне централе

и околних утврђења која су одолевала и »џон-булима« и
топовској ватри. Жилава борба за преостале бункере и
јаче утврђене зграде је вођена све до спуштања ноћи 5
октобра, када је немачка посада, забарикадирана у централи и две утврђене зграде радничких станова, спасена
интервенцијом

четника и јаке тенковске колоне из Об-

реновца, куда се одмах затим пробила, напустивши Вреоце. Група од 20 Италијана коју су Немци користили
за рад у руднику — предала се и одмах се јавила да се
бори у 13. нролетерској бригади.
Чим је непријатељ одступио из Вреоца, јединице 13.
пролетерске бригаде су предузеле гоњење непријатеља. У
селу Степојевцу »кончаревци« су разбили делове четничког Колубарског и Авалског корпуса. Такође су у кратком и оштром сукобу код села Јунковаца разбили три
четничка батаљона. Био је то последњи отпор четника
пред 1. пролетерским корпусом Народноослободилачке
војске на његовом незадрживом путу ка Београду.
За то време су 5. и 21. ударна дивизија 1. пролетеоског корпуса појачале своја дејства према комуникацији
Београд—Крагујевац. Поред осталог, у ноћи уочи 5.
октобра 1. крајишка бригада 5. дивизије нападала је немачко-четнички гарнизон у Тополи. У нападу су учествовала четири батаљона те бригаде. Напад је почео око
поноћи и у пуном темпу трајао око 3 часа. У почетку напад је доста обећавао. Прва бригада је успела да заузме
град и потисне непријатеља на Опленац. Међутим, када
је изгледало да је нротивник разбијен и да више није способан за отпор, у помоћ му је стигла јача моторизована
13«
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колона 117. ловачке дивизије из Крагујевца. У измењеној
ситуацији, напад Крајишника није могао бити изведен
до краја, и они су се повукли на полазни положај.
Јединице 17. ударне босанске дивизије, заједно с 37.
ударном санџачком дивизијом, вршиле су притисак на
Пожегу и Ужице. Истовремено је 6. пролетерска дивизија, која је из рејона Коцељева повучена ка Вреоцима, упућена према Космају, у међупростор између 1. пролетерског и 12. ударног корпуса. Тиме је фронт 1. армијске групе Народноослободилачке војске, који се раније
протезао од Дрине до Велике Мораве, био знатно учвршћен и скраћен.
Растројени и деморалисани, са искиданим нервима,
остаци четничких и Недићевих формација бацали су оружје, бежали својим кућама или се предавали јединицама Народноослободилачке војске. Они најупорнији и најокорелији злочинци, који нису смели да се предају, повлачили су се према Београду. Тада су четнички официри, поступајући у духу директиве Драже Михаиловића,
прикупили око 2.500 четника и недићеваца који су били
решени да се пробију у Црногорско приморје, споје с
четничким јединицама Павла Ђуришића и тамо, у Црној Гори, организују неки свој фронт ради обезбеђења
неометаног искрцавања западних савезника.

Пошто су

немачкој команди изнели свој план пребацивања у рејон
Чачка и Ивањице, она им је одобрила превоз железницом од Рипња до Краљева, с циљем да тамо појачају
одбрану комуникације Краљево—Ужице, јер је већ било
очевидно да ће то бити једини правац извлачења снага
Групе армије »Е«. Ово транспортовање четника и недићеваца до Краљева извршено је од 5. до 8. октобра^, а одавде су наставили пешице до Чачка 83 . У међувремену је
Србију напустила и главнина Српског добровољачког ко196

рпуса, која се, преко Саве, пребацила у Срем. Тако у оперативиој зони Београда у време приближавања снага
Народноослободилачке војске и Црвене армијс више није било ?начајнијих четничких и недићевских јгд шица.

Продор

у

Поморављ

У духу наређења Врховног штаба од 3. и 5. октобра,
1. пролегерски корпус је приступио померању снага с циљ е м да још чвршће поседне положаје око пута Крагујевац—Београд, да успостави непосредан контакт са деловима 14. корпуса Народноослободилачке војске и 3.
украјинског фронта Црвене армије, који су, у офанзиви
кроз источну Србију, продирали ка Великој Морави, и
да заузме повољнији положај за напад на Београд. Шестог октобра је 17. ударна дивизија из рејона Ужица и
Пожеге привучена на простор између Аранђеловца и
Рудника, с тим што је једна њена бригада задржана на
затварању праваца Чачак—Рудник и Крагујевац—Горњи
Милановац, који изводе у позадину снага што су припремале напад на Београд. Сутрадан је и 1. пролетерска дивизија кренула с простора Уба и Лазаревца према железничкој прузи и друму Београд—Младеновац и још исте
вечери стигла у села Венчане и Даросаву, а предњим деловима у близину Младеновца. У међувремену је 6. пролетерска дивизија кренула према Београду и продрла до
села Степојевца, Соколова, Бељине и Мељака, а извиђачким деловима у непосредну близину Авале. Њена 2. личка пролетерска бригада је 9. октобра потукла непријатеља на положајима Соколова и Багрдана, а 3. личка
пролетерска бригада два дана и ноћ тукла је Немце у
селу Мељаку и после жестоких окршаја натерала их на
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повлачење. Према наређењу Штаба 1. армијске групе,
21. ударна српска дивизија се 9. октобра почела померати
ка истоку, до линије села Чумићи—Рамаћа.
Било је очигледно да се догађаји у Србији крећу ка
свом потпуном расплету и да ће, за само који дан, доћи
и до непосредног напада на Београд. Штаб 1. армијске
групе Народноослободилачке војске је желео да у предстојеће догађаје уђе што спремнији. О непријатељу и
његовим намерама није имао довољно података, а требало је по сваку цену дознати намеравају ли хитлеровци
бранити упорно тај град — кад се совјетске трупе већ
налазе у Банату, на левој обали Дунава, између Земуна
и Панчева, и када је на Великој Морави предстојало непосредно спајање трупа совјетског 3. украјинског фрснта
и 1. армијске групе Народноослободилачке војске — или
ће га, пак, уз слабији отпор благовремено евакуисати.
Штаб 1. армијске групе, који се тада налазио у ЛаЈксвцу,
предузео је мере да прикупи податке о снагама и намерама немачких делова и квислиншких јединица у Београду, о војним објектима и о расположењу грађана. Међу осталим, тада је у Београд упућен обавештајни официр 1. пролетерског корпуса мајор М и л о ш Вучковић, са
групом бораца и радио-станицом. 86 . Група је успела да
илегално уђе у Београд заплењеним путничким аутомобилом марке »мерцедес« и да постави радио-станицу у
раније припремљену илегалну базу у кући Даре Анђелковић у Улици војводе Бране 50, у близини пријаце Ђерма. Радио-станица је смештена у приземље, а антена развучена кроз двориште. Личила је на жицу за веш. Тако
су у Штаб 1. пролетерског корпуса свакодневно, у заказано време, непосредно пред напад на Београд, стизала
драгоцена обевештења о непријатељу и расположењу у
граду. Поред тога, овај Штаб је формирао неколико извиђачких одреда и упутио их у непријатељску позадину
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са задатком да открију јачину и распоред утврђења око
града и да прикупљају податке о броју непријатељских
снага и наоружању, о правцима кретања његових колона и будућим намерама. Уз та, он је 1. пролетерској и 5.
ударној дивизији наредио да се свом силином баце на
пут Београд—Младеновац и железничку пругу Београд—
—Велика Плана и заузму Т о п о л у и Младеновац, како 5и
спречилс, непријатеља да се користи тим комуникг,:;ијама и, на основу његовог реаговања, откриле његове намере.
У Штаб 1. армијске групе је 9. октобра од врховног
команданта стигло обавештење да совјетске трупе држе
леву обалу Дунава у читавој дужини низводно од Земуна, да ће њихови делови који су заједно са 14. корпусом
Народноослободилачке војске надирали кроз источну
Србију за дан-два стићи на Велику Мораву, у рејон Велике Плане, одакле ће кренути ка Београду, и да снаге
1. армијске групе оријентисане према Великој Плани треба усмерити према Београду, тј. према Раљи, Младеновцу, Кусатку, Паланци и Великој Плани.
Нова ситуација је наметнула и нове, хитне задатке:
ослободити Младеновац и Тополу, затим, не губећи време, продужити ка Великој Морави, у сусрет совјетским
трупама, и напасти Велику Плану и Смедеревску Паланку, како се непријатељу не би дала могућност да организује одбрану и спречи форсирање Мораве од стране совјетских трупа. За овај задатак требало је ангажовати јаче
снаге, које би биле у стању да та места не само ослободе већ и одрже. Због тога је решено да Младеновац нападају делови 1. иролетерске дивизије, а Тополу делови
5. ударне дивизије, и да у сусрет совјетским трупама,
поред делова 5. ударне дивизије који су били најближи
Морави, крену и снаге 21. ударне дивизије. IIа друмску
саобраћајницу Крагујевац—Топола, по одласку 21. удар199

не дивизије, упућена је 17. ударна дивизија, а на обезбеђењу правца Чачак—Горњи Милановац, уместо 21. дивизије, остављен је Чачански партизански одред
На напад делова 1. пролетерске дивизије 9. октобра
на Младеновац и на железничке станице у Ђуринцима и
Влашком Пољу, Немци су енергично реаговали упућивањем јачег одреда, који је осујетио заузимање поменутих
места 87 . Јединице 5. ударне дивизије су 9. октобра кренуле на простор Смедеревске Паланке и према железничкој прузи Смедеревска Паланка—Младеновац, којом
су управо пролазиле композиције војника и артиљерије
из немачке Групе армија »Е«. Сутрадан су те јединице у
селу Наталинцима ухватиле везу са деловима 21. ударне
дивизије 1. пролетерског корпуса, заузеле железничку
станицу Ковачевац и код села Кусатка разбил? мгторизовану колону непријатеља која се из Смедеревске Паланке повлачила ка Младеновцу. Тако су комуникације Смедеревска Паланка—Младеновац и Смедеревска Паланка
— Т о п о л а већ од 10. октобра углавном биле у рукама јединица 5. ударне дивизије.
Журба 5. ударне и 21. ударне дивизије 1. пролетерског
корпуса да што пре стигну у Велику Плану и Смедеревску Паланку није, међутим, била тако потребна, јер су
предњи делови совјетског 3. украјинског фронта већ били прешли Велику Мораву и, 10. октобра, заузели Велику Плану и Марковац. Па ипак, њихов долазак у Смедеревску Паланку, Наталинце и Рачу (крагујевачку), управо кад су предњи делови Црвене армије стварали мостобран, а немачке снаге се превозиле од Београда и Крагујевца ка Великој Морави, створио је услове да се совјетске групе пребацују на леву обаву Мораве без бојазни
да ће непријатељ из Крагујевца, Тополе или Младеновца
моћи да изврши озбиљнији противудар на мостобран.
Јединице 1. армијске групе већ су водиле жестоке
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борбе на прилазима Београду када је у уторак 10. октсбра врховни командант маршал Тито иг.дао директиву
команданту групе:
г-Најкасније 11, а ако је икако могуће и данас, 10
овог МЈесеца, твоје јединице требало би да се сретну с
ј е д и н и ц а м а Црвене армије код Паланке, Велике Платс.
Доње Раче или код Брзана, где су се већ јуче пребациле
преко Мораве јединице Црвене армије. Једно одељење
Црвене армије налази се на пола пута између Крагујевца и Брзана, као побочна заштитница. Једно одељење
налази се код Мале Плане, а главнина ће већ данас стићи
у ово мјесто.
Овдје ће твоје јединице бити посађене на камионе и
брзо кренути у правцу Београда. У том правцу крећу
крупне снаге Толбухина (командант 3. украјинског фронта Црвене армије — прим. П. В.) с једним ојачаним тенковским корпусом (4. гардијски механизовани корпус —
прим. П. В.). Једна твоја дивизија мора по сваку цпјену
братити комуникацију Крагујевац—Топола. Ш а љ л т е хитно брза извиђачка одељења напред радк контакта са дијеловима Црвене армије. Све ове операције су у сгшра:.уму са Толбухином с којим држимо тијесни контакт.
Политички је важнО|, а то је и моја жеља, да наше јединице прве уђу у Београд«. 88
У ноћи између 10. и 11. октобра дошло је до првог
додира делова 5. ударне дивизије 1. пролетерског корпуса и совјетских извиђачких јединица. Следећег јутра,
у среду 11. октобра, 1. батаљон 1. крајишке бригаде 5.
ударне дивизије, под командом Љубомира Јајчанина Белог, ушао је у Смедеревску Паланку и ту се спојио с
предњим јединицама 68. стрељачког корпуса Црвене армије, којим је командовао генерал Николај Николајевич
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Шкодунович. И друге јединице 1. армијске групе успоставиле су везу са Црвеном армијом на сектору Т о п о л а —
•—Младеновац. Одмах затим дошло је и до првих заједничких борби око Тополе и Младеновца. Кракови клешта су тиме били затворени. Преостале снаге немачке
Армијске групе »Србија« биле су раздвојене на два дела.
Све немачке трупе јужно од линије Топола—Велика Плана биле су одсечене и спречене да се преко Београда
и Срема извлаче на север.
Сусрет бораца 1. армијске групе Народноослободилачке војске и 3. украјинског фронта Црвене армије био
је веома срдачан. Бео је то за све њих изузетан догађај. Толико се у јединицама Народноослободилачке војске тешко преживљавао сваки пораз Црвене армлје и
искрено славила свака њена победа. Од пораза Хитлерове солдатеске код Стаљинграда (данас Волгоград), мерило се из дана у дан и препричавало о томе колико се
помакао фронт Црвене армије према западу. Давале су
се прогнозе, често и више него оптимистичке. Неретко
су та оштроумна предвиђања »четних стратега« била више израз жеље бораца него реалне могућности Црвене
армије.
Али, ето, чекало се и дочекало. Многи борци нису
имали срећу да доживе тај догађај. До сусрета 2. пролетерске бригаде 21. дивизије са тенкистима Црвене армије дошло је у Рачи и селу Вишевцу. Са овог терена је
била 1. рачанска чета 3. батаљона 2. пролетерске бригаде, па су Шумадинци, додуше, у малом броју преживели,
имали ту срећу да се са црвеноармејцима сретну баш у
свом најужем завичају. Сурови рат је учинио да од њих
41 из строја у Чајничу 1. марта 1942. приликом формирања 2. пролетерске бригаде, у животу остане још само
седам другова. Осталих 34 је заувек остало на попришту
борбе и окршаја широм земље. Преживели Предраг С1202

ојковић Баџа из Вишевца морао је да саопшти болку
вест за пале другове. Био је то његов најтежи задатак током целог рата. Радост коју носи слобода заменили су
туга и бол за изгубљеном децом. Мајка Драгољуба Петровића Пује, скрхана болном вешћу, да јој је син погинуо, бацила се у бунар. За родбину и пријатеље палих,
није више било никакве наде, ни оне притајене. Црни,
црвени и тробојни барјаци вијорили су се на кућама.
Борци Народноослободилачке војске су се припремали за овај сусрет са борцима Црвене армије. У наредби
коју је 11. октобра Штаб 12. корпуса Народноослободилачке војске упутио својим јединицама стајало је: »Треба
припремити борце за тај сусрет. Наша браћа црвеноармејци треба да осете сву топлу љубав коју носимо у
својим срцима, да осете у нама своју братску армију«. 80
Ево како је један борац 3. крајишке пролетерске
бригаде Народноослободилачке војске описао у батаљонском листу сусрет са совјетским тенкистима:
»Било је око три часа по подне, а борба још није престајала. Из даљине се зачу фијук артиљеријских зрна),
затим су свуда одјекивали узвици: 'Руси, Руси су стигли!'
Радост, али још увек сумња, читала се на лицима бораца. Зар је могућно да ћемо угледати дуго очекивану
браћу. Сви су борци узнемирени. Сви очекују тај радостан тренутак.
Многобројне експлозије на друму заглушују ваздух.
Из немачкног тенка куља дим, ено и други се запалио.
Приближавали су се руски тенкови Политички дд
легат вода отрчао је до друма: он је говорио помало руски. У сусрет њему приближио се руски тенк. Нисмо приметили одакле се пред нама створио руски војник. Кратак разговор, и ту, под кишом пушчаних зрна, загрлише
се браћа по крви и оружју.«
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Црвеноармејци су били изненађени снагом савезника са којима су се срели. То је изразио и један совјетски
поручник тенкиста, приликом сусрета с једним батаљоном 5. српске бригаде 21. дивизије. Окићен цвећем, с
јабуком коју му је у руке тутнула једна старица, говорио
је групи србијанских бораца и старешина:
— Одавно већ знам за Титове партизане, знам да се
јуначки борите, али нисам знао да вас толико има и да
сте тако дсбро организовани.
А л и за митинге., славља и изливе одуп;евл,ења у тим
драматичним ратним данима није било времена, јер је
требало тући и гонити непријатеља у стопу и не дозволити му да се среди и још боље организује одбрану Београда. Одмах се главнина 5. ударне дивизије пребацила
преко железничке пруге и иута Смедеревска Паланка—
—Младеновац да би што пре избила на Дунав и пресекла пут Смедерево—Београд, док су 17. и 21. ударна дивизија остале према Крагујевцу, штитећи леви бок и позадину совјетских трупа и оних дивизија Народноослободилачке војске које су већ биле оријентисане ка Београду.

2. О С Л О Б О Ђ Е Њ Е Б Е О Г Р А Д А
Подилажење Београду
Када је у долини Велике Мораве дошло до с/срета
између јединица 1. армијске групе Народноослобсдил-зчке всјске и 3. украјинског фронта Црвене армије, врХОЕНИ командант маршал Тито јз даље о п е р г ; и ј е 1. армијске групе усмерио директно на Београд са задатком:
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заједно с ојачаним 4. гардијским механизованим корпусом и другим деловима Црвене армије ослободити главни град. На другој страни, Немци су настојали да организују отпор што даље од Београда, на Великој Морави
и код Тополе, Младеновца и Смедерева, покушавајући
да из источне Србије извуку своје јединице, а затим спрече даље наступање Народноослободилачке војске и Црвене армије док с југа не стигну главне снаге Групе армија »Е«, које су се налазиле у одступном маршу долином
Ибра,, преко Краљева и Крагујевца, ка Београду. Због
тога је немачки командант Србије генерал Ф е л б е р планирао да свим расположивим деловима изврши противудар у правцу Лапова и сломи мостобран совјетских трупа на Морави, а затим, нападом 1. брдске дивизије према југоистоку или западу, поново затвори насталу брешу између ове дивизије и 7. СС дивизије »Принц Еуген«,
као и саобраћајницу Бор—Петровац, код Злота.
Да би остварио ову замисао, генерал Фелбер је наредио да Милеров корпус, из простора Крагујевца, изврши противудар на совјетске делове који су били прешли Велику Мораву, а да Шнекенбургеров корпус,, снагама прикупљеним код Младеновца и Мале Крсне, напада преко Тополе и Велике Плане ка Лапову и да, у садејству са трупама Милеровог корпуса, разбије делове
Црвене армије и Народноослободилачке војске западно
од Велике Мораве, а затим, неодложно и по сваку цену, одржи мостобран Пожаревац—Мала Крсна ради прихвата 1. брдске дивизије и осталих немачких делова који су се с њом налазили. Предвиђено је да, после сједињавања снага ова два корпуса, генерал Милер преузме команду над тим јединицама и отвори пролаз за оне
немачке делове који су били заостали у приобалном делу Дунава у североисточној Србији. После тога требало
је: да 117. ловачка дивизија преузме обезбеђење вели205

коморавског и дунавског одсека од Велике Плане до
Гроцке, а по пристизању нових снага прошири зону одбране даље на југ до Велике Плане; да тврђавски пук
»Родос« преузме дунавски одсек од Гроцке до Великог
Села и сломи мостобран делова совјетске 109. стрељачке дивизије и 12. војвођанске бригаде Народноослободилачке војске код Ритопека и Новог Села; да се 1. брдска
дивизија препотчини генералу Шнекенбургеру и повуче
правцем преко Мајданпека и Кучева, а затим напада
преко Петровца на Млави ка Великој Плани и на левој обали Велике Мораве, од села Марковца до ушћа
Мораве у Дунав, образује одбрану; да се група генерала
Фишера повуче на леву обалу Велике Мораве и, ојачана
снагама пристиглим из Крагујевца, организује одбрану
на линији село Обреж (код Варварина)—Марковац; да
се борбена група пуковника Паула Дизнера прикупи код
Младеновца и да обезбеди град и евакуацију тамошњег
великог армијског складишта.
Немци су 10. октобра брзо интервенисали и извршили противудар на истурене делове совјетске 57. армије који су успоставили мостобран на Великој Морави код
Велике Плане. Око 13. часова 1. брдска дивизија је део
снага упутила правцем преко Кучева и Петровца на Млави да напада десни бок совјетских трупа код Петровца
и продре у рејон мостобрана. Како су немачке јединице
биле у првом тренутку далеко бројније и јаче развила се
жестока борба. Претила је опасност да се заустави главнина Покретне групе 3. украјинског фронта Црвене армије — њен ојачани 4. гардијски механизовани корпус
— на самој реци. Ипак, овај силовит напад су до 18 часова сломиле јединице 68. стрељачког корпуса Црвене
армије. Нарочито су тешке борбе вођене северно од Велике Плане, на положајима код прелаза преко Велике
Мораве, где су предње јединице 68. стрељачког корпу206

са држале мостобран, не дозвољавајући непријатељу да
се пребаци на леву обалу. Немачка противтенковска групација, јачине око 1.500 људи, с тенковима, противтенковском и противавионском артиљеријом, која је из Београда избила у рејон села Трновча и Великог Орашја,
жестоко је нападала делове 73. гардијске стрељачке дивизије који су осигуравали прелаз. Главне снаге ове совјетске дивизије, којом је командовао генерал-мајор Семјон Антонович Козак, налазиле су се у то време на маршу а део снага је био ангажован у одбијању напада немачке 1. брдске дивизије на правцу Кучево—Петровац
на Млави. У борбу су убачени и делови 236. стрељачке
дивизије, два ловачка противтенковска пука и пук гардијских минобацача (»каћуша«) Црвене армије. После
драматичне борбе, напад непријатељске групације која
се пробила до Трновча и Великог Орашја био је разбијен. Нападач је претрпео осетне губитке, а преостале
групе непријатеља су заробљене.
Истовремено је продор немачке пуковске борбене
групе »Франк« (делови 522. и 737. пешадијског пука и
морнаричке и позадинске јединице) из Крагујевца ка
Великој Плани био укочен неколико километара југозападно од Марковца. Брзим налетом група совјетских
авиона, бомбардовањем и митраљирањем из ваздуха, и
отпором два батаљона 15. мајевичке бригаде 17. ударне
дивизије Народноослободилачке војске ова борбена група је присиљена на узмицање и растурена је. У неколико
мањих делова она је панично побегла према Крагујевцу, уз велике губитке.
Пошто су ови покушаји да се сломи мостобран јединица Црвене армије на средњем току Велике Мораве
пропали, командант Армијске групе »Србија«!, уз одобрење Команде Југоистока, одлучио је да се изврши поседање новог одбрамбеног фронта на левој обали Велике
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Мораве. У том циљу он је, као ојачање делова 117. ловачке дивизије код Смедерева, упутио 92. моторизовану
бригаду (два јуришна пука), 1. батаљон 4. пука оклопно-гренадирске

дивизије

»Бранденбург«,

противавионски

дивизион 88 милиметара есесовске 4. полицијске моторизоване дивизије (12 тешких и девет лаких нротивавионских оруђа, један артиљеријски дивизион, једну лаку
противавионску батерију 38. противавионског пука, једну
тешку противавионску батерију, једну противтенковску
батерију, 11. чету Тврђавског пука »Родос« и једну инжињеријску чету, и потчинио их 117. ловачкој дивизији).
Истовремено је наредио 14. брдском ловачком пуку есесовске дивизије »Принц Еуген« и борбеној групи генерала Фишера да се поставе на леву обалу Велике Мораве источно од Крагујевца,, а 1. брдској дивизији — да,
уз прихват 117. дивизије, на западној обали Велике Мораве брани

одсек између Велике Плане и

Смедерева.

При том је 1. брдска дивизија требало да обнови напад
на совјетске снаге које су се налазиле на десној обали
Велике Мораве, с тим да левим крилом продре преко
Петровца и пресече пут Жагубица—Велика Плана. Други пук дивизије »Бранденбург« је добио задатак да брани Пожаревац, а снаге борбене зоне Крагујевца су добиле задатак да поново нападају ка Лапову и да врше
нритисак на делове Црвене армије на левој обали Мораве. Да би добио више снага на фронту ка Морави и
јужно од Београда, генерал Ф е л б е р је наредио да се
обустави напад на мостобран код Ритопека и Новог Села, с тим да пук » Р о д о с « блокира мостобран, а да се 116.
извиђачки батаљон и противтенковска батерија 117. дивизије упуте ка Смедереву, у састав дивизије. Одбрана
Београда је поверена генералу Вилију Шнекенбургеру.
Командант 3. украјинског фронта маршал
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Совјет-

ског Савеза Фјодор Иванович Толбухин поверио је 75.
стрељачком корпусу, 299. и 236. стрељачкој дивизији из
резерве и 5. гардијског самосталној моторизованој стрељачкој бригади да спрече покушај непријатеља да из рејона Пожаревца нанесе удар у позадину 4. гардијског
механизованог корпуса. У извршавању овог задатка требало је да садејствују и јединице 14. корпуса Народноослободилачке војске.
Ради проширења мостобрана на западној обали Мораве била је, моторним чамцима и дереглијама, превезена 113. стрељачка дивизија, која је затим предузела
проширење мостобрана наступањем у правцу југозапада.
После ослобођења Велике Плане и Смедеревске Паланке и пресецања железничке пруге Краљево—Београд,
јединице Групе армија »Е« могле су, уз велике напоре и
жртве, да се користе једино друмом преко Тополе и Младеновца. Међутим, и овај пут се налазио под све снажнијим ударцима делова 1. армијске групе Народноослободилачке војске, и било је само питање часа када ће и
та последња саобраћајна веза бити прекинута дефинитивно и избачена из употребе за немачке јединице. Због
тога су према Младеновцу и Тополи биле упућене моторизоване јединице београдске оперативне зоне. Особито
оштре борбе око тих места вођене су 11. октобра. Делови
17. ударне дивизије 1. пролетерског корпуса Народноослободилачке војске, на положају Чумићко брдо—Светиња, снажном одбраном и примерним хероизмом спречили су два покушаја немачких снага да помоћу јаких моторизованих колона преотму пут Крагујевац—Топола и
поново успоставе саобраћај између та два града, док су
јединице 5. ударне дивизије 1. пролетерског корпуса овладале линијом села Рајковац—Границе, пресекле комуникације које долину Мораве спајају, преко села Кусатка, с Младеновцем, и, преко села Наталинаца,, са Топо14 Битка за Србију II
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лом, избиле на простор села Ковачевца, Велике Крсне и
Азање и део снага упутиле на север да пресеку и пут
Смедерево—Београд. Слабије снаге ове дивизије које су
и даље блокирале утврђени непријатељски гарнизон у
Тополи ојачане су деловима 1. пролетерске дивизије Народноослободилачке војске.
Тог дана увече обновљени су напади на Т о п о л у и
Младеновац, али су, после огорчене борбе, отпором борбене групе пуковника Паула Дизнера и интервенцијом
противтенковског одреда » Ш м у ц л е р « из Београда оба
гарнизона спасена.90
Војни савет 3. украјинског фронта Црвене армије је
11. октобра одлучио да 4. гардијски механизовани корпус следеће ноћи пређе Велику Мораву и да 12. октобра
продужи ка Београду, с тим да овлада градом најкасније до подне 14. октобра. Овај корпус (састава: 36. гардијска тенковска бригада, 13, 14. и 15. гардијска механизована бригада и јединице ојачања) био је до 11. октобра
концентрисан на простору Петровац на Млави — Табановац — Ждрело. Било је предвиђено да он ка Београду наступа у две колоне: десна правцем иреко Петровца, Жабара, Великог Орашја, Смедерева, и лева правцем преко Табановца, Марковца, Тополе, Младеновца. За
подршку из ваздуха предвиђен је 9. мешовити ваздухопловни корпус 17. ваздухопловне армије.
Пред сумрак 11. октобра 4. гардијски механизовани
корпус је избио на Велику Мораву и одмах почео пребацивање у рејон села Доње Ливадице. Његова дејства
су из ваздуха подржавале јединице 295. ловачке дивизије 9. мешовитог ваздухопловног корпуса, а пребацивање је од напада из ваздуха осигуравала, с ватрених положаја у рејону моста, главнина снага 22. противавионске артиљеријске дивизије. Увођење у бој обезбеђивало
је преко 300 топова и минобацача.
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Прелазак је вршен преко гвозденог моста дужине
око 135 метара, ширине свега 3,5 метра и носивости до
30 тона, који су совјетски пионири капетана Ј. П. Лискова освојили на јуриш, у тренутку кад је непријатељ са
западне о б а л е реке био упалио штапин да га дигне у
ваздух, и испод моста извукли 350 килограма експлозива.
С обзиром на малу носивост и ширину, преко моста су
могли прећи само аутомобили и артиљерија. Средњи и
тешки тенкови и самоходна артиљерија готово да нису
могли прелазити. Водостај реке је био висок, а газа није било, па се прелазак тенкова и самоходне артиљерије
на газу није могао извршити. Понтонских средстава није било, а 5. самостална понтонирско-мостовска бригада
у то време се налазила далеко у позадини. У таквој ситуацији командант корпуса генерал-потпуковник тенковских трупа Владимир Иванович Жданов одлучио је да
се преко моста пребаце и средњи тенкови, а да се 352.
гардијски тешки самоходни артиљеријски пук и тешки
тенкови пребаце после успостављања понтонског моста.
У почетку су стубови, уздужне греде и патос моста подвргнути најбрижљивијем испитивању. Код сваког стуба
је постављена специјална стража, која је пратила понашање моста у тренутку његовог оптерећења. До краја
је прецизиран редослед пролаза тенкова и артиљерије.
На мосту се могао истовремено налазити само један тенк
којим је требало да управља само возач или механичар
возач. Брзина кретања: 3—5 километара на час. Сваки
командир је свој тенк спроводио крећући се испред њега
пешице на удаљењу 5—10 метара. Иако је мост био мање носивости, шири само 30 сантиметара од ширине
тенка, а пребацивање је вршено ноћу, без фарова, прелазак је успешно извршен. Средњи тенкови, аутомобили
и артиљерија пребацивани су преко моста, а тешка самоходна артиљеријска оруђа превожена су преко реке
14»

211

понтонима. До ионоћи је цела 36. гардијека тенковска
бригада била на мостобрану, а за њом су, преко овог
узаног моста, 12. октобра, прешле и све остале јединице.
Непријатељ је по дану покушавао да бомбардује мост
и онемогући прелазак преко реке, али су га авијација и
противавионска одбрана у томе спречили. Противавионска артиљерија и митраљези и ловачка авијација, садејствујући са трупама на земљи, штитили су јединице
4. гардијског механизованог корпуса од напада немачке
авијације из ваздуха. Тиме је гардистима генерала Жданова, после савладавања ове препреке, био отворен пут
ка Београду.
У борбама за мостобран на Великој Морави дошло
је до садејства трупа Црвене армије и 1. армијске групе
Народноослободилачке војске. У току дејстава против совјетског мостобрана немачко фашистичко командовање
није могло да издвоји већа ојачања из Крагујевца или
Младеновца и упути их у помоћ својим јединицама које су безуспешно покушавале да спрече прелазак делова
Црвене армије преко реке. Снажни и упорни напади јединица 1. пролетерског корпуса Народноослободилачке
војске на комуникације које из Крагујевца и Младеновца воде ка Великој Морави нису дозвољавали да Немци
издвоје макар и једну нову јединицу. Одбрана мостобрана и систематски напади јединица Народноослободилачке војске омогућили су да ударна снага Покретне групе
3. украјинског фронта — 4. гардијски механизовани корпус — брзо форсира Велику Мораву. Прошавши кроз
борбени поредак предњих делова 68. стрељачког корпуса на левој обали Мораве, 4. гардијски механизовани
корпус је 12. октобра у 9 часова продужио да надире ка
западу, главним снагама од Велике Плане, преко Тополе и Младеновца, ка Београду, а помоћним снагама правцем, преко Велике Плане, Смедерева ка Београду. Еше212

лони су били тако организовани да је сваки могао самостално да води борбу. Његов леви бок су од удара непријатеља с југа штитиле 17. ударна дивизија Народноослободилачке војске с положаја села Крчмар—Страгари и 21. ударна дивизија Народноослободилачке војске с положаја Рача—Наталинци.
Истог дана, 12. октобра, јединице 1. пролетерског
кориуса Народноослободилачке војске и 4. гардијског
механизованог корпуса Црвене армије окружиле су немачку групацију у рејону Топола — Младеновац. Тога
дана је дошло до непосреднијег борбеног садејства ових
јединица Народноослободилачке војске и Црвене армије. На тражење команданта 4. гардијског механизованог
корпуса, командант 4. српске бригаде 21. дивизије 1.
пролетерског корпуса мајор Гајо Војводић одредио је
свој 4. батаљон као десантну јединицу на тенковима совјетске 36. гардијске тенковске бригаде приликом њиховог наступања ка Тополи. 9 1
Кад се 4. српска бригада тога дана у селу Наталинцима срела са совјетском механизованом колоном, команданта Војводића је један црвеноармејски официр замолио да пође с њим у штаб генерала Владимира Ивановича Жданова, команданта корпуса. Генерал је тражио
везу с неким југословенским штабом. Возили су се мотоциклом у смеру супротном кретању колоне док нису стигли до великих штапских кола.
У штабу, после срдачног пријема, Жданов је тражио
од Војводића да своју бригаду укрца на тенкове и камионе и пође за Београд. Изненађен тим захтевом, Војводић је одговорио да би он то радо учинио, али да не
може без одобрења команданта своје дивизије. Жданов
је|, међутим, и даље, упорно захтевао да добије бригаду, па је, рачунајући, ваљда, на осетљивост партизанског
команданта, рекао:
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— Вама, малађец, као да се не иде на Београд. . .
Задржавајући поштовање према ауторитету совјетског генерала, Војводић је природно реаговао:
— Товаришч генерал, ја сам београдски студент. Борио сам се у Београду. У њему се развијао. Београд је
мој град и желим и те како да се борим за њега.
Тада је Жданов пристао да причека Војводића док у
свом штабу покуша да успостави везу с претпостављенима. Како у томе није успео, Војводић је одлучио да
бар делимично удовољи Ждановљевом захтеву: пристао
је да му уступи 4. (расински) батаљон којим су командовали М и ј о Јовановић, командант, и Радован Бркић,
политички комесар.
Жданов је то прихватио. Одмах је, без оклевања, почело укрцавање у камионе и на тенкове 4. батаљона. С
батаљоном је пошао и Војводић.
На Т о п о л у су поред делова 5. и 17. дивизије Народноослободилачке војске, истог дана око подне напали и делови 36. тенковске бригаде совјетског4. гардијског
механизованог корпуса, у садејству 4. батаљона 4. српске бригаде. Претходно су челне јединице бригаде, на
положају источно од Жабара, уништиле немачку заседу
коју су чинила два јуришна артиљеријска оруђа и неколико противтенковских топова. За подршку совјетских јединица у нападу на Т о п о л у привучени су 1963. противтенковски и један дивизион 527. минобацачког пука. Њ и хов је задатак био да јуриш тенкова припреме петнаестоминутним ватреним ударом. Под њиховом заштитом
требало је да два тенковска батаљона 36. гардијске тенковске бригаде, из покрета, нападну непријатеља у Тополи, координирајући дејство са дејством јединица 5. и
17. ударне дивизије 1. пролетерског корпуса. Један тенковски батаљон је добио задатак да напада град са истока, а други — с југоистока, преко Опленца.
214

Око 13 часова, после кратког али снажног ватреног
налета неколико артиљеријских дивизиона, који се завршио плотуном импресивних »каћуша«, совјетски тенкови
и пешадијске јединице Народноослободилачке војске силовито су се сручили на немачке положаје и врло брзо
продрли у Тополу. Непријатељ је био онеспособљен за
организованији отпор. Не могавши да издржи тако оштар удар, непријатељ се дао у бекство. Напуштајући тешко наоружање и тенкове, његови разбијени делови су се
у неколико група пробили из Тополе према Крагујевцу
и ка Младеновцу, трпећи уз пут губитке које су им наносили делови 2. крајишке бригаде 17. ударне дивизије
и 13. пролетерска бригада 1. пролетерске дивизије, као
и групе авиона 9. мешовитог ваздухопловног корпуса Црвене армије.
Борба за ослобођење Тополе била је прва заједничка
борба јединица 1. армијске групе Народноослободилач
кс војске и 4. гардијског механизованог корпуса Црвене
аЈмије у којој су југословенски пешаци и совјетски тенкисти и артиљерци заједнички јуришали на непријатеља. Заузимањем Тополе био је у правом тренутку потпуно пресечен друм који с југа, од Краљева и Крагујевца,
води ка Београду. Тако је коначно била спречена последња могућност за извлачење немачке Групе армија » Е «
према Београду и за њено избијање у Подунавље, на
фронт према Црвеној армији. Десило се — и то сувише
брзо — оно чега се командант Групе армија »Е« највише прибојавао. Сада је, с обзиром на преостали правац
њеног извлачења долином Западне Мораве у правцу
Ужица и, даље, за Босну, Краљево добило пресудан значај, јер је кроз овај град на ушћу Ибра у Западну Мораву требало да прође главнина трупа. Од држања Краљева зависио је успех операције извлачења Групе армија »Е«. Због тога је командант Југоистока наредио 34.
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армијском корпусу да организује одсудну одбрану Краљева, Крагујевца и Чачка и знатно га ојачао упућивањем
јединица из Грчке. 92
Страх-овање команданта Југоистока да би трупе 3.
украјинског фронта и 1. армијске групе могле напасти
његов 34. армијски корпус било је, међутим, неоправдано, бар за извесно време. У том тренутку главни циљ и
једних и других био је Београд. Тамо се упутила главнина снага, а према Краљеву и Крагујевцу су кренули слабији делови, да би обезбедили позадину трупа које су
наступале ка Београду.
После заузимања Тополе, ојачани 4. гардијски механизовани корпус, са 36. тенковском бригадом на челу, кренуо је на север, ка Младеновцу, за чије су ослобођење делови 1. пролетерске и 5. ударне дивизије Народноослободилачке војске већ водили борбе. За обезбеђење левог крила и позадине 4. механизованог корпуса одређен је један мотострељачки батаљон 13. механизоване бригаде, после њеног доласка у Тополу, као и делови 93. стрељачке дивизије. Нужност те мере диктирало је присуство јаче немачке групације код Крагујевца
која је улагала напоре да продре на север, али су је у
томе спречавале јединице 17. дивизије Народноослободилачке војске.
Гонећи непријатеља из Тополе, 36. гардијска тенковска бригада Црвене армије, којом је командовао пуковник Никитин, и јединице 1. пролетерске дивизије нешто после 14 часова сломиле су немачки отпор код села
Белосаваца, затим код села Грабовца и села Међулужја.
Немци су напустили већину топова, возила и друге опреме и повукли се у Младеновац. Затим су ове јединице
из хода извршиле продор у Младеновац. Не обазирући
се на дејство противтенковских оруђа, совјетски тенкови
су јурнули кроз противтенковску ватру организовану на
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јужној ивици Младеновца, сломили одбрану и упали у
јужни део града. Ношен жаром борбе, самоиницијативно
и превремено, 1. батаљон 4. крајишке бригаде 5. ударне
дивизије Народноослободилачке војске улетео је у северни део града баш када је совјетска артиљерија тај део
тукла да би омела извлачење немачких јединица. Крајишници су претрпели осетне губитке: осам је погинуло,
а 16 рањено.
У првим вечерњим часовима борба за ово место достигла је врхунац у тренутку када су совјетски тенкисти
и делови 1. пролетерске и 5. дивизије 1. пролетерског
корпуса извршили заједнички налет. Непријатељ се жилаво бранио, али је постепено напуштао жаришта отпора. Борци, командири, команданти и политички комесари били су се измешали у стрељачком строју. У стрељачком распореду чак се налазио и политички комесар 5.
крајишке дивизије И л и ј а Матерић. Ж е л е о је да се на посебан начин освети Немцима, који су 12. априла 1941.
овде разбили 121. пешадијски пук бивше краљевске југословенске војске у којем је Илија био војник. Изненађен и узнемирен јаком артиљеријском ватром и силином
удара, непријатељ је око 23 часа, у највећој журби, напустио град, гоњен у стопу у правцу Раље и Авале.
Још у току борби за Т о п о л у и Младеновац, две бригаде 1. пролетерске дивизије свом силином су се сручиле на комуникацију Младеновац—Раља у намери да је
пресеку и спрече извлачење немачких трупа из Младеновца ка Београду. Задатак је био доста сложен, јер је
било наређено да се не руши друм, да се тиме не би
отежало наступање совјетских моторизованих делова.
Настала је грчевита трка с временом: Немци су се повлачили покушавајући да заштитницама и рушењем
спрече брзо наступање јединица Црвене армије и Народноослободилачке војске које су их у стопу следиле, а
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снаге 1. пролетерске дивизије, постављене са стране дуж
пута од Младеновца до Раље, тукле су немачке моторизоване колоне не дозвољавајући им да за собом руше објекте на комуникацији. Борци су силазили на друм и
ручним

бомбама

и

противтенковским

пушкама

тукли

тенкове и камионе, излажући се опасности од дејства
совјетске артиљерије и авијације која је бомбардовала
немачке колоне на путу.
У борбама за Младеновац Немци су имали тешке
губитке у људству и материјалу. Ту је заплењено армијско муницијско складиште, које Немци нису успели да
униште. И мост на речици Л у г у је разминиран и сачуван.
Борци Народноослободилачке војске и војници Црвене
армије су, уништавајући хитлеровце у Младеновцу, осветили смрт једног младог јунака, потпоручника старе
краљевске војске Петра Бајтајића и његових војника. На
дан већ поменутог 12. априла 1941. године Бајтајић је
са својим водом бранио ово место од хитлероваца који
су надирали од Тополе ка Београду. Потпоручник је, поред прозора, на билијару кафане »Балкан« наместио митраљез. Немачка извидница на мотоциклима била је покошена,

а онда су нацисти нагрнули. Потпоручник Бај-

тајић је погинуо на свој рођендан заједно са свим својим војницима.
Овде код Младеновца, на Селтерсу, тог априла 1941.
године задржавао је тенкове немачке 11. оклопне дивизије и артиљеријски капетан прве класе М о м ч и л о Мирковић са својом моторизованом батеријом. Он и његови
храбри војници уништили су седам тенкова и били опкољени. Многи су изгинули и рањени. Капетан Мирковић
је тешко рањен у десну руку, која му се осушила. Године
1942. ухватио га је Гестапо, иако је био тежак инвалид,
и затворио у ообу смрти у логору на Бањици. Идуће го218

дине убијен је на стратишту у Јајинцима. Немачки подофицир му је из пиштоља пуцао у главу.
Код Младеновца је доживео срамну капитулацију
краљевске југословенске војске и војник Ђуран Ковачевић, који је сада на челу 2. батаљона 3. крајишке пролетерске бригаде незадрживо наступао са осталим јединицама 1. пролстерске дивизије Народноослободилачке
војске. Сећајући се априлских дана издаје, предаје и понижења, Ђуран Ковачевић је својим друговима говорио:
»Овде је наше разбијене и залутале војнике хранила
хлебом српска мајка. Ту сам видео сузе у очима многих
стараца, који су говорили: ,Војници, децо, па зар тако
брзо да Немци дођу до Београда.' Ови старци сигурно
су били војници српске војске који су се борили на Церу,
Колубари, Кајмакчалану.«
За јединице Народноослободилачке војске које су
учествовале у борбама за ослобођење Тополе, а затим и
Младеновца, било је веома значајно да су стекле нова
допунска искуства — посебно искуства из сарадње са савремено опремљеним оовјетским трупама.
Пратећи непријатеља у стопу и гонећи га ка Београду, 36. гардијска тенковска бригада совјетског 4. механизованог корпуса и делови 1. пролетерске и 5. ударне дивизије Народноослободилачке војске у освит зоре
13. октобра стигли су пред Раљу, где су ојачане борбене
групе под командом пуковника Дизнера и пуковника
Јунгенфелда (упућена из Београда) покушавале да организују отпор.
Раља је, после губитка Тополе и Младеновца, одређена да буде брањена по сваку цену. У априлском рату
1941. овде је изгинуо веома велики број југословенских
војника и официра, који су пушкама и бомбама настојали да задрже немачке тенкове. Тада је то бојиште названо »пакао код Раље«, а народ је спевао песму » Д о ш ' о
219

Швабо све до Раље, а од Раље никуд даље«. Сада су
борци Народноослободилачке војске и Црвене армије
приредили Немцима такав »пакао«.
Да би спречили продор преко Раље, хитлеровци су
испред ње изградили појас утврђења, који се наслањао
на село М а л у Иванчу а преко села Умчара везивао за
Смедерево.
Ујутру 13. октобра започела је борба за Раљу. Претходно су совјетски топови и минобацачи јаком ватром
засули немачке положаје. Челни тенковски батаљон 36.
гардијске тенковске бригаде, ојачан батаљоном аутоматичара, уз помоћ снага 4. крајишке бригаде 5. дивизије
Народноослободилачке војске, нападао је са истока, а
један тенковски батаљон и 62. самостални мотоциклистички батаљон нападали су с југа. Са запада и југозапада су на немачка утврђења јуришали делови 1. пролетерске дивизије Народноослободилачке војске. Заједничким концентричним нападом сломљена је одбрана
Раље. Око 7 часова и 30 минута непријатељ се повукао
према Авали. Њ е г о в о повлачење је штитила авијација.
У току преподнева биле су нарочито активне ескадриле
немачких »штука« и »фоке-вулфова«, најмодернијих нацистичких ловаца. На вису Ковиони, испред села Рипња,
и на брду Љ у т а страна, пред Авалом, Немци су покушали да организују нов отпор, али без успеха. За то време
две бригаде 5. дивизије Народноослободилачке војске
продирале су на север, према Дунаву, и избиле у долину
Раље и на железничку пругу Мала Крсна—Београд, уништивши немачке посаде на железничким станицама Сува
Чесма, Умчари и Мали Пожаревац. Тиме је била прекинута и друга железничка веза која из долине Велике
Мораве води за Београд. Сутрадан су на прилазу Смедереву јединице 5. дивизије успоставиле везу с 15. гардијском механизованом бригадом 4. гардијског механи220

зованог корпуса Црвене армије, која је, ојачана ловачким

противтенковским

артиљеријским

пуком,

против-

авионским артиљеријским пуком, дивизионом гардијских
минобацача (»каћуша«), дивизионом минобацача 120 милиметара и двема четама пионира, наступала одвојено
од главних снага 4. гардијског механизованог корпуса
правцем преко Велике Плане, Смедерева ка Београду са
задатком да немачким снагама пресече одступницу из
оперативне

зоне

Пожаревац—Смедерево

ка

Ова специфичност ситуације захтевала је од

Београду.
Команде

бригаде да добро организује борбено обезбеђење, а у
првом реду ефикасно извиђање. Под командом гардијског пуковника Михаила Андријанова, ова бригада је из
Велике Плане кренула ноћу уочи 12. октобра. После жестоких судара код села Сараораца и Лугавчине, где су
се немачки Извиђачки батаљон 117. дивизије, 2. пук дивизије »Бранденбург« (осим 1. батаљона), 1. батаљон 4.
пука дивизије »Бранденбург«, Противавионски дивизион
4. СС оклопне гренадирске дивизије (ојачан оруђима за
противтенковску одбрану),

786. туркменски батаљон и

друге јединице, под командом Штаба 117. ловачке дивизије, чије се командно место налазило у Смедереву,
одлучно бранили, она је, под веома неповољним теренским условима,

извршила продор према селу Михаји-

ловцу и избила на друм Смедеревска Паланка—Смедерево. Пошто је овладала Михајиловцем, одмах је продужила наступање на север, ка Смедереву. Њ е н и предњи
делови су из покрета напали немачке снаге утврђене у
рејону Раље — железничке станице и насеља (2 километра југозападно од села Вранова), али су били задржани
и приморани да пређу у одбрану. Одмах затим у борбу
је уведена њена главнина. Пред вече је почео концентричан напад целе бригаде. Артиљерија и минобацачи су
извршили снажан петоминутни ватрени налет по насе221

љеном месту, а дивизион гардијских минобацача (»каћуша«) испалио је баражни плотун. Наступајуће јединице су брзо извршиле свој ближи задатак, окружиле Раљу и приступиле уништењу непријатеља. После вишечасовне оштре борбе сломљен је отпор у Раљи. Бригада је
у зору 13. октобра доспела до раскрснице путева који
од Велике Плане и Смедеревске Паланке воде ка Смедереву. У том рејону непријатељ је јаком одбраном задржао њене челне делове. Да се не би исцрпљивала у дуготрајнијој борби за пробој непријатељске одбране у
овом рејону, 15. бригада је заобишла Смедерево са западне стране и избила на пут Смедерево—Београд у
рејону западно од села Удовице и на десну обалу Дунава, где се око 1 час 14. октобра повезала са деловима 1.
крајишке бригаде 5. дивизије Народноослободилачке
војске који су нешто пре ње пресекли пут Смедерево—
—Београд. У том тешком напорном маршу, кроз блато
и јако расквашено земљиште, совјетска моторизација се
тешко провлачила. Велику помоћ совјетској 15. гардијској механизованој бригади пружало је становништво тамошњих села и партизанске јединице. До колена у блату,
народ је помагао војницима да трасирају колске путеве.
Љ у д и , жене и деца су сноповима шаше и прућем застирали пут, извлачили из блата аутомобиле и артиљерију
и гурали их напред. Док су пролазиле селима, у борбеном и маршевском поретку, совјетским јединицама су се
прикључивали и дечаци са дрвеним пушкама. Прихватали су их црвеноармејци и дивили им се: та наша деца
нису имала других играчака и других занимањаЗбог избијања 1. крајишке бригаде 5. дивизије 1.
пролетерског корпуса и 15. гардијске механизоване бригаде Црвене армије на пут Смедерево—Београд, немачка корпусна група »Штетнер« нашла се на простору Пожаревца и Смедерева одсечена од Београда. Ту групаци222

ју су потискивали: с фронта јединице 75. стрељачког
корпуса и Дунавске речне флотиле Црвене армије и делови 14. корпуса Народноослободилачке војске, с југа
делови совјетске 5. гардијске самосталне моторизоване
стрељачке бригаде, који су већ били избили пред Пожаревац, и с југозапада и запада совјетска 15. гардијска механизована бригада и 1. крајишка бригада 5. дивизије
Народноослободилачке војске.

Пошто више није било

ништа од намераване одбране прелаза преко Велике М о раве код Велике Плане, сада тој одсеченој групацији није преостајало ништа друго сем да се преко Пожаревца
пробије у Смедерево, а онда уз Дунав ка Београду.
После ослобођења Раље (на путу Младеновац—Београд), продужено је гоњење немачких трупа на целом
фронту у правцу Београда, у зони између Дунава, Велике Мораве и Саве. Амбициозни немачки генерал Фелбер је настојао да повлачење својих јединица подеси тако да се оне, без великих губитака, постепено извуку и
прикупе код Београда, и то: са десне о б а л е Саве, из рејона Обреновца, и са десне обале Велике Мораве, са простора Пожаревца.

Међутим,

наглим избијањем десног

крила 1. армијске групе Народноослободилачке војске и
помоћних снага 4. гардијског механизованог корпуса Црвене армије с југа у долину реке Раље и даље на север,
у правцу Смедерева, као и пробојем јединица 2. украјинског фронта Црвене армије са севера, кроз Банат, на леву обалу Дунава, према Смедереву и Београду, успорено
је повлачење ка Београду корпусне групе генерала Штетнера, која је одступала из источне Србије десном обалом
Дунава, и наступање снага које су биле упућене за њен
ирихват. Сада је тим снагама, с 1. брдском дивизијом
на челу, за повлачење ка Београду стајао на располагању једино пут поред Дунава, али су и овај пут већ биле
прекинуле 1. крајишка бригада Народноослободилачке
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војске и 15. гардијска механизована бригада Црвене армије.
На левом крилу 1. армијске групе, 12. ударни корпус је, с југозапада, из долине Колубаре, убрзано наступао ка Београду. Док су његова 36. ударна дивизија и
једна бригада 11. ударне дивизије остале на блокади Обреновца, 11, 16. и 28. ударна дивизија су ломиле упорност немачке одбране на својим правцима, упркос јакој
немачкој артиљеријској ватри са Бановог брда, Аде Циганлије и с леве обале Саве, из Срема, а 13. октобра су
избиле левим крилом до Умке и Остружнице, које је непријатељ без отпора напустио, а десним, до краја дана,
приближиле се предграђима Београда: Жаркову, Рушњу
и Рипњу, одакле су наставиле надирање према Макишу
и Бановом брду, повезујући се са 6. пролетерском дивизијом 1. корпуса, чије су јединице водиле борбу за железничку станицу у селу Рипњу, на коју је, 13. октобра
око подне, стигао оклопни воз да би спасао опкољену
посаду.
Идућег дана, 14. октобра под све јачим притиском
јединица 36. дивизије, и после неуспелих покушаја да се
пробије у Београд преко Умке, немачка се посада, уништивши сва складишта муниције, под борбом повукла из
Обреновца и код Забрежа скелама пребацила на леву
обалу Саве у Срем, где је додељена одбрани Београда.
Искористивши то, снаге 36. дивизије су ушле у Обреновац. Ослобођењем Обреновца био је осигуран леви бок
1. армијске групе.
Четрнаестог октобра, код села Забрежа, у противнападу немачких тенкова и пешадије, Анка Матић-Грозда, партијски руководилац батаљона у 2. војвођанској
бригади, доживела је свој велики, последњи тренутак.
Тенкови и пешадија су кренули на чету, у којој није
било ниједног борца из старијих стројева бригаде. Сто224

тинак бораца ту је посустало, посумњало у своју снагу,
можда и у оно о чему су им Грозда, комунисти и старешине говорили. Таква колебљивост у тој ситуацији била
је веома опасна, не само за батаљон у којем је Анка
била партијски секретар. И када је било најтеже, када
је добар део чете с тог положаја окренуо леђа хитлеровцима, Грозда је стигла, покушала да поправи што се у
том тренутку у борбеном распореду и расположењу те
чете могло поправити. Да би примером показала да и
тенк има слаба места, кренула је у јуриш, повукавши за
собом чету. Сачекала је један тенк и бацила противтенковску бомбу под његове гусенице. Експлозија је учинила своје. Челични колос је стао. Истовремено је митраљески рафал смртно ранио Анку Матић-Грозду.
На домак родног и дуго прижељкиваног Срема, умрла је на носилима на путу за болницу.
Рођена је у Иригу 9. августа 1918. године. Априла
1940. постала је члан СКОЈ-а, септембра 1941. члан КПЈ.
Од првих дана оружаног устанка радила је за народноослободилачки покрет, да би јуна 1942. ступила у Подунавски партизански одред. У 2. војвођанској бригади
била је политички комесар чете, а затим партијски руководилац батаљона.
Као необично храбар борац истакла се у многим
борбама. За народног хероја проглашена је 2. октобра
1953. године.
Ломећи отпор непријатеља, фронт трупа Црвене армије и Народноослободилачке војске приближио се Београду у следећем распореду: 16. ударна дивизија код
Остружнице, 11. ударна дивизија код Железника, 6. пролетерска дивизија код Кнежевца и Рипња, 1. пролетерска дивизија и совјетски ојачани 4. гардијски механизовани корпус, иза којег су се у ауто-транспорту кретале
73. и 236. стрељачка дивизија, код Авале, 5, ударна ди15 Битка за Србију II
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визија код Врчина, а њена 1. крајишка бригада у рејону Гроцке, заједно са совјетском 15. гардијском механизованом бригадом. У другој линији, 21. ударна дивизија се налазила код Кусатка и Ковачевца, 36. ударна дивизија око Обреновца и 28. ударна дивизија код Сремчице, док су 17. ударна дивизија и совјетски 68. стрељачки корпус били и даље према Крагујевцу, ради затварања правца Крагујевац—Београд. Београду се, правцем преко Велике Плане, приближавала и 23 ударна дивизија 14. корпуса Народноослободилачке војске, која
је, по наређењу маршала Тита, била одређена да узме
учешћа у борбама за ослобођење Београда. Резерве 3.
украјинског фронта Црвене армије такође су се налазиле на маршу правцем преко Велике Плане ка Београду,
а 75. стрељачки корпус и 5. гардијска мотострељачка
бригада, са деловима 14. корпуса Народноослободилачке
војске, водили су тешке борбе код Кучева, Пожаревца и
Петровца.
Спајањем југословенских и совјетских трупа код Велике Плане онемогућено је повлачење Групе армија » Е «
правцем од Краљева према Београду, док су већ дезорганизоване снаге Армијске групе »Србија« биле преполовљене: један део морао се пробијати из источне Србије ка Београду, а други повлачити према Крагујевцу
и Краљеву. Овако раздвојене, немачке снаге нису биле
у стању да спрече јединицама Народноослободилачке
војске и Црвене армије да тежиште операција пренесу
непосредно на Београд. Због тога се командант Југоистока генерал-фелдмаршал Вајкс морао одрећи намере
да на Великој и Јужној Морави успостави ново јужно
крило немачког источног фронта. Армијска група »Србија« је у тактичком погледу потчињена Команди 2. оклопне армије, која је сада добила задатак да заустави
југословенско-совјетску офанзиву најкасније на линији
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Дрина—Сава—Дунав—Тиса, а Београд да држи док то
буде целисходно у оквиру опште ситуације. Уместо спајања с Армијском групом »Србија« на Великој Морави
и око Београда, Група армија » Е « морала је да убрза
темпо извлачења с југа на север уз безобзирно напрезање људства и материјала до крајности, да би себи отворила и одржала отвореним пут Велес—Скопље—Косовска Митровица—Краљево—Ужице—Вишеград и пут Косовска

Митровица—Нови

Пазар—Пријепоље—Више-

град. Поред тога она се делом снага морала пробијати
знатно тежим правцем: преко Скадра и Никшића ка Мостару. Граница између Групе армија » Е « и 2. оклопне армије одређена је линијом Бајина Башта—Топола—Марковац—Жагубица.
Пошто није имао довољно снага непријатељ је био
приморан да одбрану организује претежно на путевима
и у рејону већих насељених места. У таквим условима
целисходно је било вршити маневар, обилазити брањена
насељена места и нападати са бокова и из позадине. Такав начин борбених дејстава широко је коришћен. Примењиване су разне тактичке методе, настојећи да се што
боље ускладе ватра и маневар.
Увођењем у бој покретне групе 3. украјинског фронта, ојачаног 4. гардијског механизованог корпуса, дејства
совјетске 57., армије добила су извесне специфичне облике. Раније, кроз источну Србију, ова армија је савладавала непријатељски отпор ради проширења пробоја и
избијања на Велику Мораву. Сада, међутим, она је имала
још један задатак: да са деловима Народноослободилачке војске учвршћује успех 4. гардијског механизованог
корпуса и да га осигурава од могућих удара с југа, од
Крагујевца и Краљева.
У овој етапи операције јединице Црвене армије су
дејствовале на одвојеним правцима, без међусобне так15'
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тичке везе, с великим одстојањима по дубини. Нападна
дејства снага Народноослободилачке војске и Црвене
армије, иако јединствена по замисли, извођена су путем
извршавања низа оперативно-тактичких задатака на самосталним правцима. Овакав карактер напада захтевао
је од више команде напрезање у раду, високу способност,
одговорност и велику умешност у вођењу јединица; од
команданата оперативних снага (дивизија и корпуса) —
велико искуство у организацији и вођењу борби на одвојеним правцима; од јединица — смела, одлучна и иницијативна дејства на бојишту.
Због свега тога, виши штабови су штабовима бригада и батаљона препоручивали да стваралачки прилазе организовању борбе, да не раде шаблонски.

Организација

одбране

града

За ослобођење Београда Врховни штаб Народноослободилачке војске везивао је своје одлучујуће војностратегијске и политичке замисли. И немачка Врховна команда је огроман значај придавала одбрани Београда,
сматрајући га важним политичким центром и стратегијским чвором који повезује Балкан с Европом и М а л о м
Азијом. Желећи да Београд, по сваку цену, што дуже
одржи у својим рукама, она се, још далеко пре београдске операције, постарала да га учврсти и организује за
одбрану и у њему прикупи што јаче снаге.
Оперативну зону Београда бранила је корпусна група генерала Вилија Шнекенбургера, укупне јачине: преко 30.000 наоружаних војника, око 400 разних артиљеријских оруђа и минобацача и око 70 тенкова и оклопних
аутомобила. Групу су чинили делови 117. и 118. ловачке
и 20. противавионске дивизије, те бројни самостални пу228

кови, пуковске борбене групе и самостални батаљони различите намене. На левој обали Саве налазила се новоформирана дивизија »Бетхер«, названа по презимену њеног команданта генерал-лајтнанта Карла Бетхера, новоформираног 9. СС брдског армијског корпуса и борбена
груиа »Килвајн«. 9 3 У одбрану Београда су такође укључени: Недићева градска полиција, заостали делови Српске
државне страже, Српског добровољачког корпуса и белогардејског Руског заштитног корпуса. Ове снаге су се
налазиле под непосредном командом Штаба корпусне групе генерала Шнекенбургера, који је 5. октобра у 12 часова, после повлачења немачких снага из Баната, примио
одбрану Београда. Њ е г о в о командно место се налазило
у Београду, а оперативни део његовог штаба био је у Бел о м Потоку, јужно од града. Руковођење свим снагама
одбране Београда је 13. октобра увече, после генерала
Шнекенбургера, који је био смртно рањен у борбама код
Авале, фиктивно преузео генерал Фридрих Штефан, ранији командант одбране Београда и Обласне команде —
фелдкомандантуре 599, а стварно преузео генерал Фелбер, командант Армијске групе »Србија«. Његово командно место је 14. октобра с Калемегданске тврђаве у Београду премештено у Сурчин, а дан касније у Руму, а помоћно командно место је уређено у Батајници, да би, по
могућству, било ближе трупама у борби.
Посебну групацију која ће учествовати у борбама
код Београда чинила је корпусна група генерала Валтера Штетнера, која се под борбом пробијала из источне
Србије узаним коридором уз десну обалу Дунава. У њеном саставу су биле снаге јачине преко три дивизије,
укупно преко 30.000 људи. Главнину ове групе су чиниле
јединице 1. брдске дивизије и дивизије »Бранденбург« и
92. моторизована бригада. 94
Према замисли немачког врховног војног командан229

та Југоистока фелдмаршала Максимилијана фон Вајкса,
требало је да корпус генерала Шнекенбургера у оперативној зони Београда упорном одбраном веже што више
јединица Црвене армије и Народноослободилачке војске и створи могућност и потребно време за извлачење и
прихват Штетнерове корпусне групе из доњег тока Велике Мораве, преко Београда, којој је био намењен задатак да образује фронт у Срему између Дунава и Саве и
на левој обали Дрине у њеном доњем току. За извлачење Штетнерових снага преко Београда постојале су две
могућности: или краћи пут кроз град, преко моста »Принц Еуген« (данашњег старог Савског моста), или прелаз
на понтонима и скелама западније од града, између Чукарице и Обреновца. У случају да пробој у Београд не
успе и да се Савски мост и понтонско-скелски прелаз морају пре времена разорити, било је планирано да се ова
корпусна групација пробије простором јужно од Београда, преко Колубарског басена, до шабачког мостобрана, који се морао држати по сваку цену. Међутим, пошто
је требало извући и преостала моторна возила и тешку
артиљерију, ова последња могућност је готово била искључена. У вези с тим, велики је значај за Немце добио
и мост на Дрини код Зворника. Напуштање Београда
представљало је за Немце, врло крупан проблем. Желели су да га задрже и бране до последњег часа. За напуштање Београда морало се добити одобрење лично од
Хитлера.
Немачка Војноуправна команда за територију Управе града Београда још од 1941. године вршила је функцију команде Београда и била обавезна да се брине за
његову одбрану. У периоду 1941—1943. у граду и на његовим прилазним путевима били су подигнути поједини
одбрамбени објекти.

На кључним раскрсницама улица

код мостова и испред важнијих објеката изграђени су
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армиранобетонски бункери, а зграде у којима су били
смештени штабови и установе, касарне и болнице припремљене су за самосталну кружну одбрану. Од пролећа
1943. убрзано су грађена склоништа противваздушне заштите, нови бункери и друга утврђења у првом реду испред војних објеката код Ауто-команде, на Мостару. Звездари и на важнијим раскрсницама. Међутим, то све још
није било повезано у јединствен систем. На томе се интензивније радило у 1944. години. Број бункера и других
утврђења убрзо је растао, а зграде су повезиване у утврђене блокове и рејоне. Најзначајнији од тих рејона су
били: Калемегдан са Савским пристаништем, где су се
налазила складишта муниције, хране и опреме,- рејон
Кнез-Михаилове и Васине улице са Студентским тргом и
данашњим Тргом Републике, који је обухватао немачке
установе у зградама Ратничког дома (данас Дом Ј Н А ) ,
Призада, Управе града на Обилићевом венцу, Риунионе
(данас Истра), Универзитета и Немачког кредитног завода (данас Народни музеј); рејон Немањине и Милоша
Великог улице са зградама министарстава, Железничке
дирекције и Генералштаба; рејон Ташмајдана са зградама Окружног суда, Народне скупштине, Народне банке,
Поштанске дирекције, Правног и Техничког факултета
и Студентског дома код Вуковог споменика; рејон клиничких и војних болница,- рејон Ауто-команде; рејон Топчидера, укључујући касарне и станове на Дедињу, зграде
у Румунској (данас Ужичкој) улици и низ других мањих
блокова и појединачно утврђених зграда. Зграде Народне скупштине, Двор, Ратнички дом, где се налазио Гестапо, и друге, поред обезбеђења бункерима и редовима бодљикаве жице, биле су обезбеђене и специјалном струјом високог напона да би се спречио упад у њих партизанских ударних група. Све средње школе без изузетка,
затим већина основних, сви факултети и студентски домо-
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ви били су заузети за немачке војнике, а хотели, добро
утврђени, за немачке официре. Например, у Трећој женској гимназији била је пешадија, зграду Правног факултета су заузели инжењерци, студентски дом код Вуковог споменика — пешадија, Трговачку академију на углу
Цетињске и данашње Улице 29. новембра поселе су есесовске трупе. Основну школу у данашњој Улици Моше
Пијаде — пешадија, Средњотехничку школу у данашњој
Улици Народног фронта — пешадија, Д о м трговачке
омладине у Хилендарској — пешадија, Основну школу у
Душановој — пешадија, Основну школу на Дедињу —
оклонни одред итд.
Пред борбе за ослобођење одбрана Београда је добила своју коначну физиономију и назив: Тврђава Београд. Командант Југоистока је 3. окгобра увече прогласио Србију и Београд оперативним подручјем у најстрожем смислу. Дан раније, 2. октобра, командант проширеног одбрамбеног рејона Београда добио је надлежност
оружаних снага. А то је значило — Београд постаје ратно подручје. Сву власт је преузео Стручни управни одбор при Штабу немачког војног команданта за Југоисток,
а квислиншка влада Милана Недића је, с окупаторским
позадинским властима, побегла из Београда у Беч, где је
требало »да преузме своју политичку и националну дужност«. У немачком посланству пасош су добили и сви
чланови Дражиног равногорског покрета у Београду. 95
Заједно с Недићевом владом Београд су напустили и пребегли у Аустрију они политичари, интелектуалци, трговци, занатлије и други који су се компромитовали као
слуге окупатора, а један део сарадника окупатора, нарочито оних нижих који се нису могли надати да ће бити
поведени у Аустрију и Немачку, везао је своју судбину
за покрет Драже Михаиловића. Тако су се агенти Специјалне полиције, полицијски службеници по квартовима,
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чиновници Недићеве владе и остали чланови разноразних
Недићевих квислиншких органа и организација масовно
прикључили четничким јединицама, надајући се да ће се
под заштитом немачких снага четници прикупити и консолидовати за даљу борбу против Народноослободилачке војске, док се, у шта су слепо веровали, не искрцају
англо-америчке трупе. У плану је било и формирање нове
чиновничке владе од социјалдемократа, на чијем је стварању радио генерал-мајор Курт Ритер фон Гајтнер, начелник штаба Групе армија »Србија«. Међутим, до образовања ове владе није дошло због брзе измене војно-политичке ситуације у Србији и због ослобођења Београда.
Налазећи се на обалама две дубоке и широке реке,
које га штите са три стране, Београд је имао све услове
за солидну и дуготрајну одбрану, под условом да му се
обезбеди залеђе у Срему. Непосредно пре напада за утврђивање Београда за одбрану, поред својих снага, Немци су ангажовали и велики део становништва града и околних села. Становништво је, под смртном претњом, одвођено на радове, у првом реду за копање ровова и заклона за оруђа. Командант Југоистока је 27. септембра
наредио да се за изградњу тих објеката ангажује што више становништва. Под тешким условима, често малтретирани и злостављани, многи грађани су копали ровове
и заклоне од јутра до мрака. На тај начин — искоришћујући погодан рељеф земљишта, шуме и приградска насеља и присилно мобилишући за радове градско и сеоско становништво с подручја Београда — непријатељ је
око града и у његовој унутрашњости изградио снажну одбрану, која се састојала од спољног и унутрашњег одбрамбеног појаса. Спољни одбрамбени појас, с крилним
ослонцем на Саву и Дунав, обухватао је Београд у виду
полукруга дужине преко 30 километара, а протезао се
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од села Остружнице, преко Жаркова, обухватајући село
Кнежевац и коту 205, и код села Кијева се спуштао на
Топчидерску реку, захватајући села Ресник и Пиносаву,
испред Авале се савијао на североисток, потоком Завојница, до његовог ушћа у Дунав код села Винче. П о л о жаји на овој линији су подељени на пет одсека: Остружница—Кијево, Ресник—Пиносава, Авала, Завојница—Ле" штане и Смедеревски пут—Винча. Земун и Панчево су
били посебни одсеци одбране Београда. На овом појасу
немачке трупе су местимично ископале ровове, траншеје и саобраћајнице и групним распоредом затвориле прилазе Београду и поселе све важније положаје и насељена места. Кључни објект овог појаса представљао је простор Авале. Задатак је снага у овом простору био да пол о ж а ј на Авали држи докле год је то могуће, а затим да
се, пружањем одбране с погодних земљишних тачака са
обе стране пута Бели Поток—Београд, постепено повлаче на унутрашњи појас Београда.
Непосредни одбрамбени појас протезао се периферијом града у дужини од око 20 километара и био је најбоље утврђен. Најјаче утврђена упоришта у овом појасу
била су на Чукарици, Бановом брду, у Кошутњаку и Топчидеру, на Дедињу, Бањичком вису, Коњарнику и Великом Врачару, са густим ватреним средствима и инжињеријским препрекама. Овде су, од Саве на западу па до
Дунава на истоку, ископани стрељачки и, местимично,
противтенковски ровови пуног профила. Прилази рововима су заштићени густом артиљеријском и минобацачком ватром и специјалним противтенковским групама
наоружаним ручним реактивним противтенковским бацачима, тзв. панцерфаустима. Непосредно иза противтенковских ровова, а нарочито поред саобраћајница које
улазе у град, распоређена су митраљеска гнезда и ватрени положаји противтенковске артиљерије. На јужној пе234

риферији града, у захвату Авалског пута, топови су местимично уграђени у армиранобетонске бункере. Испред
нротивтеиковских ровова постављена су противтенковска минска поља. Нарочито је велика количина противтенковских мина укопана на банкинама путева с правца
Смедерева, Младеновца и Обреновца. Противтенковску
одбрану су чинили међусобно повезани противтенковски
рејони и групе, а тенкови су, у мањим групама, распоређени на вероватним правцима напада главних противникових снага, с циљем да противнападима наносе губитке
деловима који би се увалили у зону одбране. Скелет противавионске одбране је чинио 38. моторизовани противавионски пук 20. противавионске дивизије, с оруђима калибра 88 и 105 милиметара, распоређени у разним деловима града. Сва противавионска оруђа су била припремљена и за гађање земаљских циљева, у првом реду
тенкова, самоходних оруђа, артиљерије и минобацача.
Знатна количина муниције за гађање циљева у ваздуху и
на земљи била је још раније довучена на положаје, тако
да су противавионци могли да дејствују и више дана,
чак и под најнеповољнијим условима у окружењу.
Своју артиљерију Немци су распоредили на разним
местима око града и у граду. На Бановом брду су поставили два тешка противавионска дивизиона, код Белог
двора, на Бањичком вису и код Улице Незнаног јунака
— по један дивизион, изнад Дубоког потока, североисточно од Шумица и на бившем Стрелишту код Цветкове механе — по један дивизион,- између Коњарника и Малог
Мокрог Луга — један дивизион. Од Астрономске опсерваторије и њене околине на Великом Врачару Немци су
начинили централну артиљеријску тврђаву источне одбране Београда. На Карабурми је постављен један дивизион, који је требало да контролише прилазе са банатске
стране и од села Вишњице; између Сењака и данашњег
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Сајма — један дивизион. На левој обали Саве, код ушћа,
једна артиљеријска група, на острву Ади Циганлији, која
је претворена у бастион за себе, такође једна артиљеријска група из састава 2. оклопне армије, а на Бежанијској коси су биле распоређене три јаче артиљеријске групе. Топови смештени на Бежанијској коси требало је да
служе као артиљерија шире подршке и да туку све угрожене тачке у Београду.
У унутрашњости града, који је био подељен на самосталне чворове и рејоне одбране, дуж главних саобраћајница, на трговима и раскрсницама, непријатељ је изградио велики број армиранобетонских бункера и претворио их у мале тврђаве из којих се могло кружно гађати
из митраљеза, па и лаких топова и противтенковских
оруђа. На Главној железничкој станици саграђене су куполе од армираног бетона, налик на пирамиде, висине
око пет метара, а сличне такве и на замунској железничкој станици. Сем тих купола, Немци су користили и
железничке вагоне натоварене џаковима с песком који
су се кретали на шинама постављеним на десној обали
Саве од данашњег Београдског сајма па до Савског пристаништа подно Калемегдана, паралелно са Савском (данас улицом Слободана Пенезића Крцуна) и Карађорђевом улицом. На угловима и око улаза великих зграда изграђени су велики бетонски бункери, а у зидовима ових
зграда, подешеним за одбрану, изграђене су пушкарнице за пешадијска оруђа (митраљезе и пушкомитраљезе)
и артиљерију. Отвори за прозоре и врата такође су подешени за пушкарнице, а пролази који се нису користили
потпуно су зазидани или забарикадирани. Тако уређене
зграде представљале су својствене снажне отпорне тачке,
док су групе зграда или цели квартови чинили чворове
одбране и упоришта. Камене и гвоздене ограде такође
су уређене за одбрану. Релативно добро развијена под236

земна мрежа водовода и канализације и многобројни дубоки, благовремено међусобно повезани, подруми обезбеђивали су живој сили сигурно склониште од артиљеријске ватре и лаког бомбардовања из ваздуха, као и
њен маневар. Специјално су добро били утврђени пунктови Калемегдан, Теразије, бок зграда министарстава на
углу Немањине улице и Улице кнеза Милоша, Главна
железничка станица, околина старог Савског моста, Баново брдо, Бањички вис и Велики Врачар — који доминира источном периферијом града. Сама Чукарица са
комплексом зграда Фабрике шећера и Бродоградилишта
претворена је у тврђаву за себе.
Град се делио на шест самосталних утврђених рејона одбране: југоисточни, северни, северозападни, југозападни, јужни и централни, у које је улазио низ снажних
отпорних тачака и чворова одбране. Југоисточни утврђени рејон је обухватао Велики Врачар, са Астрономском
опсерваторијом; северни — Калемегданску тврђаву и Завод за израду војне одеће (сада Беко), са зградама непосредно иза њих и био повезан са одбраном Савског
пристаништа, Електричне централе и Железничке станице Београд—Дунав; северозападни — Главну железничку станицу и мостобран на Сави код старог моста преко
кога је, с леве обале Саве, непријатељ могао дотурати ма"
теријал, попуну, ојачања и муницију деловима који су
се борили у граду, а такође евакуисати рањенике,- /угозападни — Сењак, Чукарица и Баново брдо; јужни —
Топчидер, Дедиње, Бањицу и Вождовац; централни —
бивши краљевски дворац код Теразија и низ државних
и других зграда које су биле претворене у снажне отпорне тачке (Ратнички дом, палата »Риунионе«, универзитетски блок, зграда »Призада«, Немачки кредитни завод,
Народна скупштина, Народна банка, Главна пошта и Поштанска дирекција, Правни и Технички факултет, хоте237

ли »Београд«, »Москва« и »Балкан«, палата »Албанија«,
зграде

министарстава у

Немањиној

улици

и

Милоша

Великог, Железничка дирекција, Генералштаб и др.).
Посаду тих утврђених рејона и чворова одбране сачињавале су пешадијске борбене групе, ојачане знатним
бројем артиљеријских оруђа, минобацача и противтенковских

средстава.

Међупростори

одбрамбених

рејона

појединих упоришта били су поседнути пешадијским јединицама. Свака посада је одговарала за одбрану свога
рејона и није се смела предавати, већ је морала пружати
отпор до последњег човека.
Ватрени систем у упориштима и одбрамбеним чворовима и рејонима организован је с могућношћу гађања
свих прилаза ка сопственој и суседној отпорној тачки,
односно чвору одбране. Ватрена средства су распоређена по свим спратовима зграда, како би ближе улице и
непосредне прилазе држала под вишеслојном унакрсном
ватром. Ипак, највећа количина ватрених средстава је
размештена по првим спратовима и сутеренима. Делимично, тешка оруђа — топови, великокалибарски и тешки митраљези — постављена су само у нижим спратовима
зграда. За борбу против тенкова и самоходних артиљеријских оруђа у граду такође су одређене специјално припремане и обучаване групе, наоружане ручним реактивним бацачима (панцерфаустима) и снабдевене флашама
са запаљивом смешом. Њ и х су допуњавали снајперисти
и аутоматичари. Ове групе су биле врло опасне у уличним борбама, јер су се тешко на време могле откривати.
Иако је обичај нациста био да их употребљавају с највиших спратова зграда, обично последњих, у Београду
су оне биле распоређене по свим спратовима зграда, а
њихове осматрачнице и коректурне тачке на таванима и
крововима.
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Сав град је био јако миниран. Осим појединих стамбених блокова, припремљени су за рушење и сви важнији комунални и други јавни објекти: управне и административне зграде, историјски споменици, Калемегданска тврђава, водоводна и канализациона мрежа, Пошта,
Радио-станица, Електрична централа, Савско пристаниште, Железничка станица, Савски мост и др. Од стручних
снага Војнопривредног рударског батаљона »Југоисток«
формиран је специјални одред за рушење (1 официр и
29 подофицира и војника), под командом поручника Одомера, који је био потчињен начелнику инжињерије штаба Фелберове групе армија. Поред овог одреда, у граду
је постојао и низ других инжињеријских група припремљених за минирање и рушење. За рушење старог моста
на Сави, од људства јуришног пионирског батаљона »Мидза« образована је посебна група, која је имала два одељења за паљење мина, противпожарно одељење и чету
за обезбеђење, додељену из састава борбене групе пуковника Јунгенфелда. Само минирање моста извршено
је у пољима између доњег и горњег лука моста. На обе
стране моста минирани су уздужни носачи постављањем
експлозивних пуњења. За активирање мреже експлозивних пуњења из станице за паљење предвиђена су два начина: електрично и паљење помоћу детонирајућег штапина.
Све ове групе су, у току борби за ослобођење Београда, рушиле јавне и приватне зграде, разарале културне споменике, уништавале научне институције, пљачкале
и уништавале имовину и убијале мирно становништво.
Једна таква група је у Улици краља Александра (данас
Булевар револуције) са два камиона експлозива уништила млин »Авала«, а друга је у Васиној улици број 22
затворила подрум у који се било склонило преко 20 грађана, минирала зграду и побила све који су се ту затекли.
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Ове групе су попалиле: Прву мушку гимназију, Тзачку
трпезу на Ташмајдану, Стари краљевски двор у Улици
краља Милана (данас Улица маршала Тита), Јавну берзу
рада, зграде министарстава грађевина и финансија, Другу женску гимназију (која је у то време била најм-одерније опремљена и изграђена школа у Београду),
Руски дом, Санаторијум др Живковића, Новинско-издавачко предузеће »Време« (сада »Борба«), Народну банку,
нову зграду Универзитета, Коларчев народни универзитет и многе друге јавне и државне зграде, нарочито у
центру града и код Калемегдана. Поред јавних и државних, хитлеровци су уништавали и приватне зграде.
Приликом бекства са Дедиња у последњем часу су минирали, попалили и опљачкали зграде, чија је укупна штета
процењена на 4,190.000, на Чукарици је укупна штета
процењена на 1,163.240, на Бановом брду — 418.000, на
Сењаку — 4,665.500, у центру града — 2,014,000, на Савској падини — 84.478.000 и на Дунавској падини
3,327.720.000 предратних динара. Укупну штету коју је
окупатор нанео Београду у октобарским данима 1944.
године Комисија за утврђивање ратних злочина проценила је на 4,555.179.809 предратних динара или 102,248.700
америчких долара, према берзанском курсу од фебруара
1941. године. Уз то, Немци су из трезора Народне банке
опљачкали 3,327.720.000 динара.
Немци су за одбрану Београда располагали и авијацијом за подршку: на Земунском аеродрому, поред 75
јуришних бомбардера, тзв. штука, имали су и известан
број ловаца »фокер-вулф« као и »месершмита«. Вероватно су хитлеровци у борбама код Београда, ангажовали и
авионе са других аеродрома.
Трупе одбране Београда извршиле су посебну обуку. Основне претпоставке за обуку су биле: отпор удару
оклопних снага, борба против партизанских јединица и
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борба против оружаног устанка становништва у граду.
При томе је посебна пажња посвећена извођењу покретних борбених дејстава и предузимању противнапада.

План

четника

за

освајање

Београда

Упоредо с Немцима и четничка Команда Београда
је радила на свом плану одбране Београда. План београдског четничког вођства се у основи састојао из следећег: обједињеним четничко-недићевским снагама (око
20.000 људи) преузети Београд од Немаца пре доласка
Народноослободилачке војске и Црвене армије, затим
објавити свету и западним савезницима да су те »националне трупе«, под командом Драже Михаиловића, без
ичије помоћи ослободиле Београд, чиме би се дао велики адут за заштиту Драже Михаиловића и свих осталих
организација уз њега, а онемогућило улажење јединица
Народноослободилачке војске и Црвене армије у Београд. Рачунало се да се после тога позове и краљ, образује нова краљевска влада, уместо оне у иностранству и
цела Југославија стави под њихову управу. Са овим актом сматрало се да ни Совјетски Савез неће моћи и смети
нешто предузети против Драже Михаиловића, а неће ни
хтети.
С тим у вези, потчињавање Недићевих оружаних снага и његових установа, како појединих министарстава, тако и управних органа београдској четничкој команди отпочело је још у јесен 1943. године, када су комплетне Недићеве јединице и установе укључене у четничку војну
и цивилну организацију. На основу тога, командант четничке Команде Београда мајор Александар Михаиловић Саша израдио је свој план преузимања власти у граду. У 1944. години то спајање недићеваца и четника само се проширило и учврстило. Августа 1944. године Ми16 Битка за Србију II
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лан Недић је, у вези с тим, дао и конкретне задатке
свом министру Велибору Јонићу, именујући га за свог
делегата који ће координирати послове између »Српске
владе« и београдског четничког вођства. По Недићевом
плану, требало је онемогућити »побуну комуниста и симпатизера народноослободилачког покрета« у Београду
и преузети од Немаца војне и друге значајне објекте
да не би били бачени у ваздух. Непосредно после тога
на састанку између четничког команданта Србије генерала Мирослава Трифуновића Дроње и фашисте Димитрија Љотића договорено је да се обједине и четничко љотићевске снаге, врши заједничко снабдевање, прекину
даља међусобна трвења и успостави потпуна сарадња. У
септембру 1944. Саша Михаиловић, четнички командант
Београда, и Иво Павловић одржали су у Београду састанак с министром Велибором Јонићем, генералом Костом Мушицким, командантом Љотићевих јединица, генералом Стеваном Радовановићем личним представником
Недића, и другим личностима. На састанку се решавало питање преузимања и организовања власти по одласку Немаца, с тим да се обавести избегличка влада у
Лондону и краљ да је Београд слободан и да нема потребе да се за њега води било каква оружана борба, те да
влада с краљем може несметано да дође у Београд. И
овде су сви присутни апеловали на међусобну слогу и сарадњу. Осим тога, одлучено је да се, у случају немогућности запоседања Београда на овај начин, убрза израда
плана заједничког повлачења свих великосрпских и петоколонашких војеих огранизација у правцу Словеније ради спајања са трупама западних савезника.
У Београду су тих летњих дана 1944. и чланови четничког Централног националног комитета, као и реакционарни политичари окупљени око Драже Михаиловића, у паници настојали да се што пре извуку из шкрип242

ца. У том безизлазу било је покушаја да уепоставе везу
са трупама Црвеие армије. Тако је, на иницијативу познатих министара у предратним радикалним владама
Лазара Марковића Лазице и Косте Куманудија, почетком септембра 1944. одржан састанак коме су присуствовали: Илија Михаиловић, индустријалац, један од Недићевих саветника, Славко Дуканац, адвокат, Драгољуб
Михаиловић, бивши начелник Министарства трговина
Краљевине Југославије, затим један свештеник, као делегат Српске православне цркве, две чланице Кола српских
сестара, па Милорад Белић и Богдан Крекић као представници »радничке групе«. На састанку је разматрано
стварање Одбора као политичког представништва Београда који би узео власт у граду чим Немци оду и дочекао Црвену армију. (Дочек и поздрав Црвене армије је,
одвојено, припремао и Драгољуб Јовановић, председник Народне сељачке странке, који се, у погрешним проценама ситуације, покушао наметнути као партнер народноослободилачког покрета у подели власти.).
Два-три дана после тога, у канцеларији Шумадијске банке Марковић и Кумануди су се састали и са адвокатом Ацом Павловићем, Драгишом Јоксимовићем,
Михаилом Стефановићем представницима равногорског
Централног националног комитета. После десетак дана
одржана је и седница такозваног Београдског представничког комитета. На тим скуповима је договор о формирању Одбора и дочеку Црвене армије потврђен и допуњен предлогом да се потражи и веза с руководством народноослободилачког покрета. Т а ј задатак је поверен
Лазару Марковићу Лазици, Славку Дуканцу и Кости Куманудију.
Тих дана су и неке четничке јединице улазиле у
Београд. Буљуци четника, под командом брадоња са
укрштеним реденицима просто су се сручили на београд1Г>
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ске улице и Јавно, под оружЈем, попунили преостале кафане. М е ђ у њима је био и Корпус Горске гарде злогласног мајора Н и к о л е Калабића, који је 4. октобра, шепурећи се, продефиловао улицама града. Корпус је затим напустио Београд. Четници су ширили гласове како
су д о ш л и да им Немци, пре повлачења »уступе« Београд,
а затим ће англо-амерички падобранци бити спуштени у
град, па ће тако са »браћом савезницима« дочекати партизане и зауставити их пред »капијама Београда«.
Међутим, за остварење свих ових четничких и других реакционарних планова и комбинација све је

већ

б и л о касно. Они су пропали због ефикасног напредовања јединица Н а р о д н о о с л о б о д и л а ч к е војске и Црвене армије.
Опште стање у Београду пред о с л о б о ђ е њ е б и л о је
врло тешко. По улицама и зградама ј о ш су били свежи
трагови бомбардовања из претходних месеци. Шеснаестог и 17. априла 1944. године око 600 савезничких англо-америчких бомбардера истресло је своје терете на
град.

Од тог дводневног

бомбардовања погинуло је

у

Београду и Земуну око 200 немачких војника, а само у
Београду је и з г у б и л о живот 1.160 грађана, а број рањених није утврђен.
И у каснијим мањим бомбардовањима је б и л о жртава међу житељима. Због тога је велики б р о ј грађана
избегао из града тражећи уточиште претежно у оближњим селима. Бомбардовања су о з б и љ н о пореметила механизам окупационе власти, и то у т о л и к о ј мери да су
и окупатори и Недићева управа били паралисани.

Си-

стем контроле грађана био је поремећен и није се, све
до краја окупације, могао успоставити у ранијем обиму.
Мостови на Сави и Дунаву били су оштећени, што
је представљало и један од значајнијих успеха савезничких бомбардовања.
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Немци

су због тога имали

велике

тешкоће, јер су морали да прекрцавају разне терете са
бродова на копнени саобраћај. Велика оштећења на водоводној, канализационој, електричној и телефонско-телеграфској мрежи изазвала су поремећаје у снабдевању и систему веза.
Становништво је тешко долазило до било каквих намирница и многи људи су гладовали или се одржавали
на ивици опстанка.
О стању у граду у извештају полицијског директора
немачке Групе армија » Ф « од 12. октобра 1944. је записано:
»Радње, гостионице итд. су затворене без изузетка.
У слободној продаји више се не могу добити ни средства за живот нити друга важнија добра. Већи део цивилног становништва напустио је Београд. На улицама
се могу видети само појединачна цивилна лица и припадници оружаних снага. Снабдевање електриком и водом је обустављено, наводно због несташице угља. Такође је и Радио-станица обуставила рад«.
Београд је изгледао као да је живот у њему готово
замро. У ствари, одбројавао је последње дане окупације
чекајући слободу.

Пробој

појаса

спољне

одбране

У непосредним борбама за ослобођење Београда и
уништење немачке групације јужно од града учествовале су: с југословенске стране — 1. армијска група са девет дивизија (1. и 6. пролетерска и 5, 11, 16, 21, 23, 28. и
36. ударна дивизија), под командом генерал-лајтнанта
Пека Дапчевића и политичког комесара пуковника Мијалка Тодоровића, чија је укупна јачина била близу
60.000 бораца, 96 а са совјетске стране — ојачани 4. гардијски механизовани корпус (13, 14. и 15. гардијска ме245

ханизована и 36. гардијска тенковска бригада, 230. хаубички артиљеријски пук, 140. минобацачки пук, 58. пук
гардијских минобацача (»каћуша«), 42. ловачка противтенковска артиљеријска бригада и 218. самостални инжињеријски батаљон, под командом истакнутог генерала
тенковских трупа Владимира Ивановича Жданова, затим
73. и 109. гардијска и 236. стрељачка дивизија, 5. самостална гардијска моторизована стрељачка бригада, делови 75. стрељачког корпуса и шеснаест артиљеријских, минобацачких и самоходних артиљеријских пукова. 97 Напад
су подржавали 9. авио-корпус 17. ваздухопловне армије
и делови Дунавске речне ратне флотиле Црвене армије,
а осигуравали су га, од дејства немачке авијације, 22.
противавионска дивизија и три самостална пука противавионске артиљерије.
Ради обезбеђења напада на Београд с југа, на правцу Краљева и Крагујевца, дејствовали су 64. и 68. стрељачки корпус Црвене армије, којим су командовали искусни генерал-мајори Ј. К. Кравцов и Николај Николајевич Шкодунович, и 2. пролетерска дивизија, 17. ударна
дивизија и делови 14. корпуса Народноослободилачке
војске.
Тринаестог октобра ујутру непријатељ је изашао у
своје утврђене рејоне и посео одбрану по целој периферији града приближно с подједнаком густином. Истовремено су јединице 1. армијске групе и ојачаног 4. гардијског механизованог корпуса, продужавајући наступање,
ломиле отпор непријатеља на прилазима Београду и стезале ватрени обруч око града. С југа, у захвату Младеновачког пута, наступали су 1. пролетерска дивизија Нарадноослободилачке војске и главне снаге 4. гардијског
механизованог корпуса Црвене армије. Развијајући успех
на правцу од Раље, ове снаге су настојале да се из покрета пробију у спољну одбрану Београда на Авали. Ко246

ристећи се повољним положајем Авале, Немци су је били утврдили и претворили у јако упориште одбране.
Подножјем нланине пролазио је предњи крај одбране немачко-фашистичких трупа, а около су је опасали ровови и жичане препреке, густо минирани. На ватреним положајима налазили су се артиљерија и минобацачи. За
непосредно гађање су припремљени противтенковски топови и самоходна артиљерија, а у ровове су постављени
митраљези и ручни реактивни бацачи. Очевидно, Немци су се били спремили да Авалу упорно бране. Међутим, мада су команде југословенских и совјетских снага
знале да је Авала јако добро утврђена и да ће је хитлеровци бранити свом снагом, нису је могли заобићи
нити изманеврисати. Једно такво чврсто и јако упориште
нипошто није смело остати у позадини, поготову на правцу удара главних снага. Да би се ликвидирала непријатељска одбрана код Авале, образована је посебна оперативна група од оовјетских и југословенских снага. У
њу су ушли: делови 36. тенковске и 14. механизоване
бригаде и извиђачки одред 138. самосталног инжињеријског батаљона Црвене армије и делови 1. пролетерске
бригаде и батаљон 4. српске бригаде Народноослободилачке војске. Пошто су ове снаге наишле на жилав отпор пред Авалом, командант 4. гардијског механизованог корпуса је око 15 часова одлучио да у напад уведе
и остале делове обе поменуте бригаде. Проценивши ситуацију, он је наредио да се главни удар нанесе левим
крилом, између Авале и села Пиносаве, да један мотострељачки батаљон 14. механизоване бригаде заобиђе
Авалу здесна, да један батаљон напада с фронта и овлада врхом Авале, а да један батаљон заобиђе Авалу са
запада. Тридесет шестој тенковској бригади је наредио
да наступа за борбеним поретком левокрилног батаљона 14. механизоване бригаде и да га подржава ватром,
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а после извршења ближег задатка, да настави акцију
преко села Јајинаца према Београду. Артиљерија је добила задатак да концентричном ватром по предњем крају и дубини одбране непријатеља уништава његову живу
силу и ватрена средства, неутралише ватру његове артиљерије и обезбеди извршење задатка. Пошто је Споменик Незнаном јунаку на Авали требало сачувати од оштећења и уништења, артиљерији је забрањено да гађа
врх Авале. Непосредно у борбеном поретку совјетских
моторизованих јединица, у једној линији с њима, ангажовано је шест пешадијских батаљона 1. пролетерске и батаљон 4. српске бригаде, док су две бригаде 1. пролетерске дивизије Народноослободилачке војске задржане
у другом ешалону, спремне за увођење у напад на Београд после заузимања Авале. Лево, на правцу Рипањ—
—Пиносава, требало је да напада 8. црногорска бригада 1. пролетерске дивизије, с тим да се повеже са 6. пролетерском дивизијом и ликвидира непријатеља у рејону
железничке станице Рипањ и код Пиносаве.
Припрема напада на непријатељску одбрану код
Авале трајала је око три и по сата. За то време су на полазне положаје изашле 36. гардијска тенковска бригада, под командом гардијског пуковника Петра Семјоновича Жукова (ојачана батаљоном 4. српске бригаде 21.
ударне дивизије) и 1. пролетерска бригада. Из позадине
је привучена 14. гардијска механизована бригада. Њ е н е
мотострељачке јединице су изашле из оклопних транспортера, развиле се и поселе полазне положаје. Артиљерија је посела своје ватрене положаје у рејону Шупљег
камена, недалеко од Авале. На бојишту је било укупно
око 200 артиљеријских оруђа и минобацача, пук гардијских реактивних бацача (»каћуша«) и око 90 тенкова и
самоходних артиљеријских оруђа. Тактичка густина је
достизала до 100 артиљеријских оруђа и минобацача и
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45 тенкова и самоходних оруђа на сваки километар фронта пробоја.
Непријатељ није успео да обезбеди дуготрајнију одбрану Авале. Он је напад очекивао, али се ипак није надао да ће уследити тако брзо и на такав начин. Тринаестог октобра у 19 часова и 45 минута, после кратке али
тако рећи вулканске артиљеријске припреме и усијаних
плотуна гардијских минобацача, јединице 14. механизоване и 36. тенковске бригаде, заједно са батаљонима 1.
пролетерске и 4. српске бригаде, кренуле су у одлучан
јуриш, уз готово неподношљиву баражну ватру из мноштва аутоматских оруђа. То је означило почетак немачке катастрофе у Београду, а уједно и поздрав ослободилаца граду и његовом напаћеном становништву. Авала
је завијена у дим и пламен. Створен је прави пакао од
ватрене канонаде. Пролетери, искусни борци за ноћне
борбе, мајстори за борбе у брдовитим теренима, незадрживо су продирали напред, раме уз раме са својим
друговима црвеноармејцима. Милоња Стијевић, борац 1.
пролетерске бригаде, забележио је у свом дневнику:
»Предвече отпоче битка за Авалу. Прва пролетерска јавља радиограмом: ,Налазимо се испод Авале. Руски тенкови маршују цестом'. У 22 часа: ,Водимо тешку
борбу за Авалу. Садејствујемо са Црвеном армијом'. Сви
борци Штапске чете 1. пролетерске дивизије посматрају
борбу за Авалу. Руски топови туку врх Авале који гори
од граната. Подножје пламти од ручних бомби. Гори
читава Авала — такав утисак имам. Све се свело у општу јеку свих врста оружја — топова, мина, ручних бомби и дугих рафала шараца«.
Немци су се тукли, давали огорчен отпор из утврђења и ровова, али дуго нису издржали. Удару нису
могли да одоле. Њихова одбрана на Авали је већ у току ноћи била потпуно разбијена. Остаци те групације из249

влачили су се под заштитом ноћи према Београду, гоњени од јединица Народноослободилачке војске и Црвене армије које су продужиле напад. На све стране била је разорена борбена техника, возила, погинули фашисти. О жестини обрачуна на Авали сведочи и чињеница што је и сам командант одбране Београда, генерал Вили Шнекенбургер, тешко рањен и убрзо подлегао
ранама.
Борбе на Авали су показале како се непријатељ може изненадити брзим маневром и почесно тући умешним груиисањем снага према његовим најосетљивијим
тачкама.
Четрнаестог октобра, у свитање, 1. пролетерска бригада, под командом мајора Јагоша Жарића и политичкрг комесара мајора Мирка Јовановића, и 36. гардијска
тенковска бригада избиле су пред Бањички вис, на јужној ивици града. После огорченог окршаја, подржавана
совјетском артиљеријом и тенковима, 1. пролетерска бригада је успела да се уклини у овај веома добро утврђен
положај и да овлада јужним делом Бањице. У међувремену су предње јединице 14. гардијске механизоване
бригаде и 39. гардијског тенковског пука заузеле Јајинце, а убрзо потом и село Кумодраж. ЈТево од Авале нападала је 8. црногорска бригада 1. пролетерске дивизије, под командом мајора Сава Машковића и политичког
комесара мајора Јокаша Брајовића. Ујутро 14. октобра
она је разбила немачку одбрану и брзим изненадним
дејством провалила у Пиносаву, а затим продужила напад и избила на село Раковицу, на јужној ивици Београда. На Стражевици, јужно од Раковице, непријатељ
је покушао да се организовано брани, али је силовитим
нападом Црногораца разбијен. Немци су се повукли у
фабрику авионских мотора и у њој се забарикадирали.
П о с л е вишечасовне оштре борбе, у садејству са делови250

ма 2. личке пролетерске бригаде 6. пролетерске дивизије, којом је командовао капетан Драган Ракић и политички комесар мајор Бранко Дамјановић, Црногорци су
заузели ово непријатељско упориште и предвече избили
на Дедиње.
Истога дана, наступајући од села Барајева, главнина 6. пролетерске дивизије »Никола Тесла«, коју су подржавали совјетски артиљерци, спустила се у долину
Топчидерске реке, сломила отпор немачких снага код
села Рушња, Ресника, Кнежевца и Кијева, а затим на
железничкој станици у Раковици, где је запленила велико армијско складиште муниције, и продужила напад
ка Топчидеру, водећи огорчене борбе. 98 Источно од
Младеновачког пута, преко села Врчина, ка Београду су
продирале 5. и 21. ударна дивизија 1. пролетерског корпуса, а десном о б а л о м Саве, савлађујући јак отпор, 12.
ударни корпус Народноослободилачке војске успешно је
форсирао напад са запада, из рејона Обреновца, према
Београду: 16. ударна дивизија преко Макиша, а 11. и 28.
ударна дивизија удесно од ње, у правцу Желзника и Жаркова.
За
града ,
дијска
ударна
ске.

снагама које су већ водиле борбе на периферији
придолазиле су, с југа, још три дивизије: 73. гари 236. стрељачка дивизија Црвене армије и 23.
дивизија 14. корпуса Народноослободилачке вој-

У међувремену, под притиском делова 2. украјинског фронта Црвене армије, немачке трупе су напустиле последње упориште у Банату, повукле се преко Дунава у Београд и порушиле Панчевачки мост на Дунаву. С леве обале Дунава, јединице 46. армије 2. украјинског фронта Црвене армије повремено су артиљеријском
ватром тукле немачке положаје на источној ивици Београда, а у рејону Ритопека, после пребацивања на десну
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обалу Дунава, борбу су водиле совјетска 109. гардијска
стрељачка дивизија (без једног пука) 10. гардијског стрељачког корпуса, којом је командовао пуковник Балдинов, и 12. војвођанска бригада Народноослободилачке
војске. Један пук ове совјетске дивизије кад је прешао
Дунав код Ритопека, заузео је положај на Пасуљишту
(тригонометар 289).
Дејствујући на одвојеном правцу, 1. крајишка бригада 5. дивизије Народноослободилачке војске, под командом потпуковника Стева Рауша и политичког комесара мајора Петра Симудрића, и 15. гардијска механизована бригада Црвене армије напале су 14. октобра непријатеља у Смедереву и са делом снага продрле у град.
Борба је била жилава и жестока. Прва крајишка бригада
је-имала 10 погинулих и 35 рањених бораца. Убијено је
око 120 и рањено 250 непријатељских војника. Предвече су у град продрле из правца Пожаревца јаке немачке снаге. Тежиле су да се на сваки начин пробију и споје
са снагама у Београду.
Прва крајишка бригада се померила ка селу Пударцима. Једна чета је остала окружена у Смедереву. Курир 2. батаљона Црномарковић је успео да се провуче
кроз немачке положаје у центар града до окружене чете која није још знала да су остале снаге бригаде одбачене од града. Извршавајући задатак, био је тешко
рањен у лице. Метак му је прошао испод самог левог
ока. Сав обливен крвљу, полуслеп, с последњим напором
снаге пренео је наређење командиру чете да се повуче и
пробије у састав батаљона.
После напада на Смедерево, 1. крајишка и 15. гардијска механизована бригада продужиле су дејства друмом од Смедерева ка Београду. Надмећући се у јунаштву, увече су код села Брестовика из покрета извршиле
напад у бок и позадину 2. пука немачке оклопне грена252

дирске дивизије »Бранденбург« и нанеле му тешке губитке, да би затим, у рејону села Болеча биле принуђене
да воде оштру осмочаоовну борбу. У том тешком окршају борци су показали да су веома организовани и
упорни, и да су њихова храброст и одважност бескрајни. Осигуравши се посебно издвојеним одредима, који су
морали да издрже притисак много надмоћнијих делова
корпусне групе генерала Штетнера, који су настојали да
се из рејона Пожаревца пробију за Београд, бригаде су
15. октобра стигле пред Београд и спојиле се са главним
снагама 1. армијске групе и 4. гардијског механизованог
корпуса, а код Ритопека и са деловима 109. гардијске
стрељачке дивизије 10. гардијског стрељачког корпуса.
Корпусна група генерала Штетнера је на прилазима
Пожаревцу у току 14. октобра водила тешке одбрамбене борбе против јединица 74. и 233. стрељачке дивизије
совјетског 75. стрељачког корпуса, 5. самосталне гардиј253

ске моторизоване стрељачке бригаде и делова 14. корпуса Народноослободилачке војске. Особито јаке борбе издржала је совјетска 5. самостална гардијска моторизована стрељачка бригада против добро утврђене немачке
одбране Љубичевског моста и код села Лучице, која је
располагала тенковима и артиљеријом. У току ноћи сломљена је одбрана код Лучице, а претходнице 233. стрељачке дивизије, којом је командовао пуковник Т. И. Сидоренко, стигле су пред Пожаревац. У поноћ непријатељ је напустио град и бацио у ваздух мост на Морави
код Љубичева. У рано јутро 15. октобра, ушле су у град
извиђачке патроле 109. и 360. стрељачког пука совјетске
74. стрељачке дивизије, којом је командовао пуковник
К. А. Сичев. С правца Костолца стигле су и јединице Пожаревачког партизанског одреда, а у граду је већ била
формирана месна партизанска чета. Град је свечано дочекао своје ослободиоце. Већ је био окићен црвеним лецима које је издао Организациони одбор за дочек. Још
док су се водиле борбе у Лучици, група активиста народноослободилачког покрета, која је деловала у граду,
умножила је у штампарији »Јадран« код браће Николића позив грађанима Пожаревца и околине за дочек јединица Црвене армије и Народноослободилачке војске.
Штампање позива обављено је у највећој тајности у петак 13. октобра, кад се штампарија затварала наводно
због ручка.
Главни дочек је припремљен на Пожаревачком цветном тргу који је био пун цвећа. Суморно јесење јутро
дочекало је уморне ослободиоце. Испијених лица, натечених ногу, у униформама умрљаним стишким и моравским блатом, ушли су црвеноармејци и партизани у град
насмејани и раздрагани са жутим јесењим цвећем и дугим цевима својих »винтовки«. На коњу је јахао старији
лајтнант Иван Маркович Сушков, кога су грађани кити254

ли белим иешкирима и даровали букетима цвећа. На
улицама су лепршале црвене заставе и дуго, дуго се певало и играло.
За то време потиснута из Пожаревца, Корпусна група генерала Штетнера наставила је повлачење преко
Смедерева ка Београду. Истовремено су Дунавом пристигли бродови совјетске Дунавске речне ратне флотиле. Они су, са деловима 75. стрељачког корпуса, почели
напад на немачке трупе у Смедереву.

План напада и припреме за напад на Београд
Избијањем јединица Народноослободилачке војске
и Црвене армије на ивицу Београда завршене су борбе
за продор у непријатељску одбрану на непосредним прилазима граду. Први део задатка био је извршен. Остварени су повољни услови да почне јуриш за коначно осло&ођење Београда. Оцењујући упорност непријатеља у
одбрани спољне линије, штабови 1. армијске групе и 4.
гардијског механизованог корпуса дошли су до закључка да је за сламање немачке одбране у граду потребно
акције свестрано усагласити и организовати присно садејство између јединица свих родова и совјетских и југословенских. Пошто је то била прва заједничка операција за велики град у чијој су реализацији учествовале
обострано крупне снаге, то су план напада и садејство
јединица представљали важан посао за обе команде. Ш т о
се тиче совјетске стране, командант 3. украјинског фронта је остварење тог садејства на земљишту поверио генерал-пуковнику Сергеју Семјоновичу Бирјузову и артиљеријском генерал-пуковнику М. И. Недељину, који су
с командантом 57. армије генералом Николајем Александровичем Гагеном и командантом 4. гардијског меха255

низованог корпуса генералом Владимиром Ивановичем
Ждановим прецизирали план напада на Београд од стране јединица Црвене армије. С југословенске стране припремама су руководили командант 1. армијске групе генерал-лајтнант Пеко Дапчевић и политички комесар пуковник Мијалко Тодоровић, који су са својим начелником штаба пуковником Савом Дрљевићем припремили
план напада јединица Народноослободилачке војске на
град.
У суботу ујутру 14. октобра, на заједничком саветовању команданата и чланова штабова 1. армијске групе
и 4. гардијског механизованог корпуса, одржаном у Јајинцима, крај Београда, усвојен је план напада на град
и у главним линијама је усклађено садејство совјетских
и југословенских снага. Решено је да се за време артиљеријске припреме 58. пук гардијских минобацача (»каћуша«) употреби на други начин: не почињати припрему
с паљбом »каћуша«, како се то обично радило, већ напротив завршити артиљеријску припрему снажним ударом »каћуша«. Такође је донета одлука о стварању заједничких јуришних одреда који су имали да нападају на
челу сваке нападне колоне — крчећи им пут.
Основна идеја у плану напада на Београд била је:
фронталним ударом главних снага с југа што брже пробити унутрашњу одбрамбену линију и преко центра града брзо продрети на Калемегдан, из покрета заузети стари Савски мост и раздвојити немачке снаге у граду, а затим с неколико удара главних и помоћних онага с више
праваца испресецати снаге браниоца на мање изоловане
делове и по групама их уништити. Ова идеја напада на
Београд била је оригинална у првом реду по томе што
град није нападан на тај начин што би се окружио, па
нападао са свих страна, што је најчешћи случај у освајању великих градова, него се ишло на то да се његова
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одбрана прво раздвоји, а затим даље раскомада и уништи. Усвајајући овакву идеју, штабови 1. армијске групе
Народноослободилачке војске и 4. гардијског механизованог корпуса Црвене армије полазили су од процене да
расположивим снагама не би било могућно потпуно опколити град и уништити доста јак гарнизон и да би одуговлачење напада на Београд могло ићи у прилог јачању и сређивању снага одбране, с обзиром на могућност
да се корпусна група генерала Штетнера, која се повлачила из источне Србије, пробије у Београд. То би довело јединице Народноослободилачке војске и Црвене
армије у ситуацију да воде дуготрајније и тешке борбе
против двоструко јачег непријатеља, град би се претворио у рушевине и страдало би становништво. Због тога
се морало водити рачуна о времену, радити брзо и енергично на стварању одлучујуће надмоћности на уском,
јужном сектору фронта, на што краћој припреми напада
и на брзом и изненадном дејству трупа.
Поред директног фронталног напада, није занемарена ни могућност окружења града. Наиме, предвиђало се
да се део снага 12. ударног корпуса, уз помоћ јединица
Црвене армије, пребаци преко Саве, код Обреновца, и
да ослободи Земун што би омогућило пад Београда, а и
одсецање непријатељских снага у њему.
У складу са оваквом идејом напада, одлучено је да
главни удар нанесу 1. пролетерски корпус Народноослободилачке војске (1, 5, 6. и 21. дивизија) и ојачани 4.
гардијски механизовани корпус Црвене а р м и ј е , " а касније и 73. гардијска и 236. стрељачка дивизија Црвене
армије, и то правцем преко Бањице, Славије (данашњи
Трг Димитрија Туцовића), Калемегдана, а помоћни удар
12. ударни корпус Народноослободилачке војске (11, 16,
28. и 36. дивизија), општим правцем преко Чукарице,
Топчидера, Главне железничке станице. Напад на град
17 Битка за Србију П
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би подржавали артиљерци и авијација 3. украјинског
фронта. Освајање града попут Београда, који лежи на
две велике реке, а истурени бастиони одбране такође на
овим рекама, било је готово немогуће без употребе ратних бродова. Зато је ове совјетске копнене и ваздухопловне снаге имала да подржава Дунавска ратна флотила јачине око 80 разних ратних бродова.
Старешине и штабови у току дејстава доследно су
се придржавали међусобних обавеза, усвојене одлуке и
плана дејстава.
Штаб 1. армијске групе је 14. октобра издао својим
јединицама борбену заповест која је служила као основна инспирација у нападу на Београд. » П о с л и ј е спајања
са совјетским трупама« — стајало је у уводу заповести
— »и заједничког чишћења непријатељских упоришта од
Тополе до Београда наше јединице се налазе, заједно са
совјетским механизованим корпусом, на прилазима главног града наше отаџбине. Наш корпус [1. пролетерски —
прим. П. В.] и јединице 12. корпуса добиле су задатак
да заједно са механизованим јединицама корпуса Црвене армије ликвидира немачке окупаторске трупе и њихове помагаче у Београду. Ми данас извршавамо историјску задаћу у овоме рату тиме што главни град наше
отаџбине ослобађамо од фашистичког ропства и недићевско-четничке издаје и враћамо га свом народу и отаџбини«.
Т о м заповешћу је одређено да 1. армијска група
формира свој борбени поредак у четири нападне колоне. Деснокрилну колону је образовала 5. ударна дивизија, под командом пуковника Милутина Мораче и политичког комесара потпуковника И л и ј е Матерића, са задатком да напада с југоистока и у зони између Улице
краља Александра (данас Булевар револуције) и Дунава
продире у правцу Калемегдана. У другу колону је одре258

ђена 1. пролетерска дивизија, под командом пуковника
Васа Јовановића и политичког комесара потпуковника
Влада Шћекића. Њ е н је задатак био да продре преко
Бањице и Дедиња према Славији и кроз центар града
такође у правцу Калемегдана. Трећу колону је чинила 6.
пролетерска дивизија »Никола Тесла« под командом пуковника Тзока Јованића и политичког комесара потпуковника Никице Пејиновића. Она је требало да напада
општим правцем Топчидер—Топчидерски венац—Војна
болница—Улица краљице Наталије (данас Улица Народ,ног фронта)—Улица кнеза Михаила—Калемегданска тврђава. У саставу четврте, левокрилне колоне, био је 12.
ударни корпус (11, 16. и 28. ударна дивизија), под командом генерал-мајора Данила Лекића и политичког комесара пуковника Стефана Митровића. Њ е н задатак је био
да са две дивизије напада дуж десне о б а л е Саве, преко
Жаркова, Бановог брда и Михајловца, у правцу Главне
железничке станице и Савског пристаништа, а једна дивизија да буде у другом ешалону, иза борбеног поретка
дивизија првог ешалона. У армијску резерву одређене су
21, ударна дивизија 1. пролетерског корпуса под командом пуковника Милоја Милојевића и политичког комесара потпуковника Младена Марина, која се била прикупила подно Авале на простору села Белог Потока, Зуца и Лештана, затим 36. ударна дивизија 12. ударног
корпуса, под командом потпуковника Радосава Јовића и
политичког комесара потпуковника Љ у б а Момчиловића,
која је задржана између Обреновца и Остружнице, и 23.
ударна дивизија 14. корпуса, под командом потпуковника Миладина Ивановића и политичког комесара потпуковника Воја Поповића, која је била на простору јужно
од Авале.
Дивизије Народноослободилачке војске су већ биле
у покрету када су добиле заповест за напад на Београд.
17«
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Имале су само толико времена да се у ходу прераспоређују, да заузимају борбени поредак и да се у правом,
договореном тренутку нађу тамо где је било потребно
да буду ради напада.
Борбени поредак совјетских јединица састојао се из
два ешалона. У првом се налазио ојачани 4. гардијски
механизовани корпус, који је свој борбени пут започео
у борбама вођеним код Харкова јуна 1942. године, с тим
што је требало да 36. гардијска тенковска бригада пробије одбрану у захвату Авалског пута на одсеку ширине
око 600 метара, а затим да напада преко Ауто-команде
ка Славији, и, даље, ка Железничкој Дунав-станици, да
се 13. гардијска механизована бригада преко Дедиња
пробије на Мостар и, даље, Савском улицом (данас Улица
Слободана Пенезића Крцуна) ка Главној железничкој
станици и Савском мосту, а да 14. гардијска механизована бригада пробије одбрану код Милошевца на фронту ширине око 700 метара, а затим окрећући борбени
поредак фронтом удесно и, развијајући напад на североисток, преко Вождовца и Лекиног брда, избије на Велики Врачар, и ту поседне одбрану ради спречавања
продора непријатеља у град са југоистока, од Смедерева.
У другом ешалону су се налазиле 73. стаљинградска гардијска и 236. стрељачка дивизија, којима су командовали
генерал-мајори Семјон Антонович Козак и П. Ј. Кулжиски. Оне су маршовале између Тополе и Београда. Било
им је наређено да што пре избију у рејон града и да се,
у оперативном погледу, потчине команданту 4. гардијског механизованог корпуса, генералу Владимиру Ивановичу Жданову.
За борбу против непријатеља у граду у свакој бригади је формиран по један јуришни одред састављен од
пешадије, артиљерије, тенкова, минобацача, пламенобацача и пионира, а у мотострељачким батаљонима 1—2
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јуришне групе, које су имале задатак да дејствују испред
својих јединица и да им крче пут. По саставу, количини
борбене технике и снази, јуришни одреди у тенковској
и механизованим бригадама нису били подједнаки. У
свакој механизованој бригади јуришни одред се састојао
од мотострељачког батаљона, ојачаног четом Народноослободилачке војске, четом тенкова, батеријом топова
76 милиметара, батеријом противавионских топова 37
милиметара, батеријом минобацача 120 милиметара и са
два вода пионира. Укупно у свом саставу одред је имао
225 мотострелаца, 75 аутоматичара, око 150 бораца Народноослободилачке војске, 27 противтенковских пушака, 15 митраљеза, 4 противавионска топа, 4 противтенковска топа, 4 топа дивизијске артиљерије, 9 минобацача 82 милиметра, 6 минобацача 120 милиметара и 10
тенкова.
Планирано је да се пробој предњег краја одбране
н^ тежишту напада Бањица—Славија—Калемегдан изведе на фронту ширине око 2 километра. Због тога су на
овај одсек привучени сви придошли делови 4. гардијског
механизованог корпуса и 1. пролетерске дивизије — укупно седам мотострељачких батаљона Црвене армије, петнаест иешадијских батаљона
Народноослободилачке
војске и око 170 тенкова. Одсек су браниле немачке онаге од око три ојачана пешадијска батаљона.
За припрему и подршку напада у почетку је ангажовано око 320 артиљеријских и минобацачких цеви, да би
15. октобра тај број нарастао на 506, а 16. октобра на
633 цеви. Такође су 9. ваздухопловни корпус генерала А.
В. Толстикова и ваздухопловне дивизије пуковника Андреја Никифоровича Витрука и пуковника В. Ч. Курјашева — под командом команданта 17. ваздухопловне армије генерал-пуковника Владимира Александровича Судеца лично, били спремни да помажу напад сувоземних
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снага. Њихов задатак је био да неутралишу непријатељску артиљерију на Бежанијској коси и да не дозволе придолазак групације која је одступала из источне Србије.
Артиљеријска противтенковска резерва, коју је чинио 292. гардијски самоходни артиљеријски пук, прикупљена је на јужним прилазима граду, спремна да одбије
противнападе непријатеља.
У договору с југословенским руководством, совјетско командовање није хтело да употреби тешку артиљерију, гардијске минобацаче (»каћуше«), јуришну и бомбардерску авијацију у непосредном нападу на стамбене
блокове, у којима су се Немци били чврсто утврдили. То
би, истина, смрвило одбрану нациста, али би довело и
до великих разарања и губитака код становништва, које
је тражило заклоне у подрумима зграда. Зато се једино
решење за дејство тешке корпусне и армијске артиљерије, артиљеријских пукова резерве Врховне команде, гардијских минобацача и авијације састојало у томе да се
њиховом ватром и бомбардовањем авијације најпрецизније туку само немачки положаји ван насеља.
Сва пуковска артиљерија и око 70°/о дивизијске, распоређена је међу батаљонима и четама стрељачких и механизованих јединица и требало је да дејствује у саставу
јуришних група, којима је обично руководио командир
мотострељачке чете. Свакој пешадијској чети била су
придодата два-три минобацача из састава минобацачких
батерија и чета. Поједини средњи минобацачи додавани
су чак стрељачким водовима.
Артиљеријом је непосредно руководио командант артиљерије 57. армије генерал-мајор артиљерије Брејдо.
Садејство између тенкова, артиљерије и мотопешади
је обезбеђивало се заједничким размештајем артиљеријских осматрачница и осматрачница команданата мотострељачких јединица, широким коришћењем радија, на262

рочито од стране тенковских команданата, и светлосних
сигнала (ракета).
Инжињеријске јединице су добиле задатак да наступају у саставу јуришних одреда и група и прате тенковску и механизоване бригаде. Т р е б а л о је да седам инжињеријских батаљона, одмах по ослобођењу појединих делова града, разминирају зграде и друге објекте које је
непријатељ био минирао и припремио за рушење.
П р е изласка јединица на полазне положаје делимично је разминиран терен испред предњег краја непријатељске одбране и направљени су пролази кроз минска
поља и жичане препреке. За разминирање су употребљене пионирске чете бригада и два пионирска батаљона 4.
гардијског механизованог корпуса, као и инжењеријски
батаљон 1. пролетерске дивизије. Минско-експлозивне
препреке испред предњег краја штићене су густом стрељачком ватром и разминирање се морало вршити под
непрекидним дејством непријатеља. И то није било све.
Саме од себе мине су, такође, представљале извор латентне опасности. Свако непажљиво или невешто њено додиривање изазивало је експлозију која је разносила све у
парчад што се около налазило. Разминирање минских поља и ирепрека компликовало се и тиме што је задатак
требало извршити не ноћу већ дању и што су минске препреке биле у непосредној близини предњег краја непријатеља. Да би се неутралисала густа пешадијска ватра за
време разминирања 200. самостална чета за противхемијску заштиту 4. гардијског механизованог корпуса је добила задатак да постави непрозирну димну завесу. У
исто време успешно је организовано насилно извиђање.
Изводиле су га на широком фронту југословенске и совјетске пешадијске и инжињеријске чете с прве линије.
Извиђањем је омогућено да се открије куда се протеже
предњи крај непријатељских снага да се утврде места
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минских поља, извиде инжињеријске препреке и противтенковски рејони, систем браниочеве ватре, распоред његових снага и слабо заштићени одсеци његове одбранс
на ивицама града.
Према договору маршала Тита са врховном командом Црвене армије, све трофеје и магацине у Београду
требало је ставити на располагање искључиво јединицама
Народноослободилачке војске.
Уочи напада на Београд, као и пре сваке значајније
борбе, у јединицама Црвене армије и Народноослободилачке војске спроведене су потребне војничке и партијско-политичке припреме за извршење постављених задатака. У свим јединицама одржани су, како је то већ било
постало традиционално, кратки партијски и скојевски састанци. У свим, писменим и усменим, наређењима штабова и команди налагано је потчињеним јединицама да се
предстојећи задатак најозбиљније схвати и приступи његовом извршењу с пуном одговорношћу. На скупним и
појединачним разговорима борци су упознати са изливима протеста и револуционарних захтева Београђана који су долазили до снажног антифашистичког и револуционарног изражаја у многим студентским демонстрацијама и радничким штрајковима, а нарочито у току 27.
марта 1941. године. када је фашистичким освајачима из
нацистичког Трећег Рајха кроз паролу »Боље рат него
пакт!« и »Боље гроб него р о б ! « речено оно велико и одлучно » Н е « читавог нашег народа. Уиознати су, такође,
да је Београд у самом почетку априлског рата 1941, као
прва жртва Хитлеровог зверског напада на Југославију,
искусио излив фашистичког беса и његове страшне освете, јер је у првим јутарњим часовима 6. априла засут
хиљадама тона разорног челика и запаљивих бомби, које су донеле смрт хиљадама његових грађана: деци, жепама и старцима, али не и Београду. Борцима се говори264

ло и о учешћу Београђана у тешкој и величанственој илегалној борби у окупираном граду од 1941. до 1944. године. Упознати су с тим да је Београд од првог дана оружаног устанка био у ратном стању. У њему је Централни
комитет Комунистичке партије Југославије, са генералним секретаром Јосипом Брозом Титом на челу, спровео
припреме за оружани устанак и 4. јула 1941, донео историјску одлуку о отпочињању оружане ослободилачке
борбе народа и народности Југославије. Из окупираног
града је у раздобљу од јула до 16. септембра 1941. године, уз помоћ добрих курирских веза, Главни штаб народноослободилачких партизанских одреда Југославије
руководио првим борбеним акцијама партизанских одреда у целој земљи. Сазнали су за беспримерна херојства
Београђана, нарочито омладине, у борби против окупатора и квислинга, које нису заплашили ни Бањички логор, ни »Сајмиште«, ни стратиште у Јајинцима у којима
је на свиреп начин убијено више од 80.000 недужних родољуба и патриота. Становници Београда, чланови и симпатизери Комунистичке партије, радници и омладина су
већ од првих дана окупације града одлучно пружали отпор непријатељу, а специјалне партизанске ударне групе,
састављене од радника и омладинаца, свакодневно су нападале немачке официре и војнике, ликвидирале издајнике, палиле непријатељске гараже, аутомобиле, складишта муниције и погонског горива, спаљивале новине, часописе и друге публикације, квариле линије електричних
и телефонско-телеграфских веза. Те су групе јула 1941.
године запалиле велике немачке гараже у Гробљанској
(сада Рузвелтовој) и Милешевској улици, немачку радионицу за оправку, складиште резервних делова и гаражу
немачког аутомобилског парка у Масариковој улици.
Предузете су и мере да се становништво Београда
припреми за што активније учешће у предстојећим бор265

бама. Још крајем августа 1944. године, по одлуци Покрајинског комитета Комунистичке партије Југославије за
Србију, на планини Космају, код Младеновца, формирано је Партијско повереништво у које су ушли Олга Врабич Нада, Живојин Анђелковић, Рајко Ђаковић и Каћа
Баложан. То тело је у првом реду имало задатак да уђе
у Београд, да организује »технички пункт«, да се повеже
с околним партизанским јединицама и партијским руководствима, да повеже партијске организације у граду које су успеле да избегну провале, да организује политички
рад и пропаганду, да организује и припреми наоружане
борбене групе које би, у тренутку напада на град, спречиле окупатора да поруши важне објекте, да организује
санитетске пунктове прве помоћи, који ће послужити кад
започну борбе за град, да припреми водиче за ослободилачке јединице, 'да ствара политичке организације, као
Градски одбор Народноослободилачког фронта, одборе
појединих рејона и слично и да се припреми за прве, тешке дане који ће наступити по истеривању окупатора из
града. Грађане је требало организовати тако да помажу
ослободиоце и да у исто време на различите начине ометају непријатеља да се успешно брани.
Пребацивање тог кадра у град и одржавање веза
организовао је Окружни комитет КПЈ за Младеновац. У
Повереништву су, сем општих, одређени и задаци сваком појединцу. Секретар је била Олга Врабич, дотадашњи секретар Среског партијског повереништва за срез
Младеновац. За војне акције и организовање борбених
група одговарао је Живојин Анђелковић, који је на тај
задатак повучен са дужности политичког комесара 2. батаљона Космајског партизанског одреда. За рад с омладином задужен је Рајко Ђаковић, који је повучен такође са
дужности политичког комесара батаљона у Космајском
партизанском одреду, а за рад са женама била је одре266

ђена Каћа Баложан, такође повучена са дужности политичког комесара батаљона у Космајском одреду.
Почетком септембра 1944. године чланови Повереништва су илегално стигли у Београд преко веза које је
у Београду и околини имало Партијско повереништво за
бивши срез врачарски. Одмах су се повезали с партизанским ослободилачким ударним групама, са припадницима народноослободилачког покрета и осталим родољубима. Затим су приступили стварању политичких организација као на пример Привременог градског одбора Народноослободилачког фронта (у који су ушли М и л о ш Јовановић, Олга Врабич и представници рејонских одбора)
или појединих рејона и слично. На иницијативу Повереништва почетком октобра је у Хилендарској улици одржан шири састанак активиста Београда на којем је формиран Иницијативни народноослободилачки одбор Београда, са Синишом Станковићем на челу. Одбор је одмах
издао проглас становништву с позивом на отпор окупатору и његовим домаћим слугама, као и позив становништву града за помоћ ослободилачким снагама. Уз сарадњу и помоћ грађана, Повереништво је образовало многе
секције Антифашистичког фронта жена, приступило прикупљању помоћи за јединице Народноослободилачке војске, упућивало нове борце на већ ослобођену територију
Србије, организовало у илегалним становима у граду санитетске станице за прву помоћ које ће почети да раде
када започну борбе за ослобођење града, припремало водиче за југословенске и совјетске јединице и друго.
Повереништву су се у граду придружили већ поменути обавештајни официри 1. пролетерског корпуса мајор М и л о ш Вучковић и радио-телеграфиста 21. дивизије
Миодраг Мировић Аца, које је Штаб 1. пролетерског корпуса, после ослобођења Ваљева, упутио с радио-станицом
у Београд. Осим извршавања обавештајних задатака
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(прикупљање података о немачким и квислиншким јединицама у граду, о војним објектима и расположењу грађана), та је група требало да организује пребацивање на
слободну територију познатих политичких личности, јавних и културних радника који су се били определили за
народноослободилачки покрет.
Крајем септембра из рејона Прокупља у Београд се
возом убацила и тајна радиообавештајна група коју је
упутило Одељење за заштиту народа за Србију (ОЗН-а).
Групу су сачињавали млади београдски илегалац Феђа
Добровић, који је непосредно пре тога дошао из Београда на ослобођену територију у јужној Србији, и радиста
Невенка Јеличић (сада удата Полајнер), Сплићанка, кћи
угледног адвоката из града под Марјаном, која је у шеснаестој години напустила гимназијску клупу и септембра
1943. године кренула, заједно са братом, у партизане.
Ова млада партизанка никада раније није била ни у Београду, ни у Србији. Та радио-група није се смела повезивати ни с ким у граду и требало је да ради самостално
без икаквих контаката с партијском и скојевском организацијом. У прикупљању, провери, класификацији и анализи обавештајних података остављене су јој сасвим одрешене руке. Да не би била откривена, није смела давати узастопне емисије из истог стана. Свако наредно радио-емитовање група је требало да врши са другог места. У случају животне опасности, чланови групе морали
су се бранити оружјем и нису смели живи пасти у руке
непријатељу. За везу са центром ОЗН-е у јужној Србији
група је имала малу »џепну« радио-станицу и утврђену
шифру. Све до ослобођења Београда овај обавештајни
пар је слао обавештења из илегалних станова у Јакшићевој улици број 3, Карађорђевој улици број 69 и Бирчаниновој улици број 20.
Ево шта је о припремљености Ознине групе говорио
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тадашњи начелник ОЗН-е за Србију Слободан Пенезић
Крцун:
»У вези са војним припремама за наступање према
Београду и борбама за његово ослобођење, добили смо
задатак да припремимо наше групе с радио-станицама
ради убацивања у окупирани Београд. Требало је овим
путем да обезбедимо што више података за војне операције. Међутим, у овим условима то је био веома тежак
задатак. Није се радило само о недостатку већег искуства
за тако сложене акције, већ и о низу техничких тешкоћа
које је требало савладати. Морали смо, исто тако, пронаћи људе који одлично познају прилике у Београду.
Ипак, најтеже је било наћи телеграфисте. Али, и поред
свих тешкоћа, веома смо брзо припремили прву групу.
Изабрали смо једног друга који је непосредно пре
тога дошао из Београда, и једну младу партизанку из
Далмације, која је тада имала једва осамнаест година.
Припремили смо јој и документа за пут. Дали смо јој
малу ,џепну' радио-станицу и утврдили шифру. Затим су
њих двоје кренули на задатак. Била је то велика ствар
поћи у то време из околине Прокупља и савладати све
препреке које су стајале на путу да би се дошло до Београда.
Они су успешно савладали све препреке и стигли у
Београд. Јављали су нам се неколико пута. Подаци до
којих су дошли били су нам од велике користи приликом
уласка у Београд. Ту је снажно дошла до изражаја смелост наших људи, споообност да при извршавању задатака савладају сваку препреку«.
Војнообавештајна група мајора Вучковића и обавештајци ОЗН-е нису знали једни за друге и радили су
одвојено, самостално. Сваки на својим задацима, у својим рејонима, ослањајући се на »сопствену« обавештајну
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мрежу,

или изграђујући је у току своје активности у

»ходу«.
Известан број омладинаца из Београда који су побегли из Завода за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци и бораца Космајског партизанског одреда такође је добио задатак да се убаци у Београд. На
основу упутстава које су добили од Окружног комитета
КПЈ Младеновац и Штаба Космајског партизанског одреда, они су се пријавили у формације Недићеве Српске
државне страже, ту примили оружје и деловали у правцу
слабљења одбране, а затим прешли у илегалност и, по задатку Повереништва, изводили многе акције и вршили
припреме за ослобођење Београда.
На тај начин све је било припремљено и спремно за
коначан обрачун с немачким окупатором и његовим помагачима у Београду.

Продор

у

град

Непосредан напад на Београд је почео 14. октобра
по подне, након што је седам артиљеријских и минобацачких пукова и пет самосталних дивизиона (укупно око
320 топова и минобацача најразличитијих калибара) и 24
гардијска минобацача (»каћуше«) извело припрему у трајању од 20 минута. Артиљеријска припрема је изведена
с највећом жестином ватре из свих артиљеријских и минобацачких система. Оруђа су сручила своју убитачну
ватру на предњи крај одбране противника и његова упоришта. Три пука противтенковске артиљерије изашла су
на отворене ватрене положаје и с њих су гађали све циљеве који су се уочили на предњем крају непријатељских
снага. Њ и м а су помагали минобацачки батаљон и артиљерија тенковске бригаде. За време артиљеријске прип270

реме избачено је око 10.000 граната и мина. Ватром је
непосредно управљао гардијски потпуковник С. Махлин,
командант артиљерије 4. гардијског механизованог корпуса, а такође и његов штаб чији је начелник био гардијски потпуковник А. Прокуда. За време артиљеријске припреме авиони 136. и 306. јуришне ваздухопловне дивизије 9. мешовитог ваздухогшовног корпуса, под командом
генерал-потпуковника авијације О. Толстикова, непрекидно су наносили ударце противниковим артиљеријским
батеријама на положајима на Бежанијској коси, дуж леве
обале Саве и у рејону Савског моста. Авиони су висили
над главама немачких војника, не дозвољавајући им ни
ока да отворе. Дејство јуришне авијације било је организовано тако да авиони ни једног тренутка нису остављали
бојиште. Једна група јуришника се враћала на аеродром,
а друга је долазила и заузимала место претходне.
Пуковски плотуни гардијских минобацача (»каћуша«) представљали су завршни акорд артиљеријске припреме. Ураганском ватром огромне снаге засут је простор, чија површина није била већа од 4. квадратна километра. Уз ту »музику« са својих полазних положаја јединице 1. пролетерске дивизије и 36. тенковска и 13. механизована бригада кренуле су у одлучан напад на Бањицу
и Дедиње, а 14. механизована бригада на Милошевац.
На челу борбеног распореда наступали су јуришни одреди бригада. Јуришни одред 14. гардијске механизоване
бригаде предводио је командант 2. моторизованог батаљона, гардијски мајор А. Овчаренко. Јуришним одредом
13. гардијске механизоване бригаде руководио је командант 1. мотризованог батаљона, гардијски мајор В. Д.
Мозговој, док је јуришним одредом 36. гардијске тенковске бригаде руководио командант 1. тенковског батаљона, гардијски капетан К. Махмутов. Одмах за овим
одредима кретале су се ватрене групе, иза њих мање ре271

зерве, а иза крила резерви, степеном лево и десно, заштитне групе. Противтенковска и противавионска артиљерија, минобацачи 82 милиметра и тешки митраљези такође су напустили своје ватрене положаје и устремили се
напред. Кренуло је све незадрживо као лавина, све што
је до тог трена ћутало и скривало се од немачких осматрача. Тенкови су престигли пешадију и примакли се минским пољима. Интензивно отварајући митраљеску ватру,
провалили су у пролазе које су направили пионири, савладали минска поља и зауставили се код противтенковског рова. Пионири су једновремено, под заштитом тенкова и пешадије, приступили уређењу пролаза. Негде су
помоћу експлозива, а негде лопатама срушили стрми ров.
И тенкови су поново пошли напред. Склонивши се у ровове и бункере којима су билк прошарани Милошевац и
Бањица, немачки војници су се сулудо бранили. Отпор је
био жилав. Морала се освајати линија за линијом, на јуриш. После вишечасовне борбе сломљена је немачка одбрана на предњем крају, и освојени снажни положаји.
Око 22 часа пала је немачка одбрана на Милошевцу,
Бањици и Дедињу. Браниоци су претрпели осетне губитке. Земљиште је било прекривено жртвама. Тиме је целокупна спољна линија одбране пољуљана, а почетни
напад прерастао у јуриш на градске објекте и брањене
тачке. Овим је уједно створена повољна могућност за
премештање ватрених положаја артиљерије и других средстава за подршку борби у граду. У току ноћи је 1. пролетерска дивизија, заједно са 36. гардијском тенковском
бригадом, продужила напад преко Ауто-команде и Душановца према Славији и Вуковом споменику, 13. гардијска механизована бригада у правцу Хиподрома и Трга
код Мостара (данас Трг бранилаца Београда) и Главне
железничке станице, а 14. гардијска механизована бригада преко Маринкове баре у правцу Звездаре.
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