УСПОСТАВЉАЊЕ
СРЕМСКОГ ФРОНТА
И БОРБЕ У СРЕМУ ДО
КРАЈА 1944.

Поред тога, у Рајх је пребачено 11.569 грла говеда, 12.936 свиња, 3.740 оваца, 386 коза, 6 вагона перади, 2.339 тона сунцокрета, 125 тона шећера, 3 вагона оружја и друге убојне опреме, 56 тона одеће и
обуће, 4 тоне коже, 13 вагона пољских машина, 250
тона гумених производа из Борова, 623 тоне разне
друге робе (сапуна, детерџената, папира, шпиритуса.
уља, масти и др). Само кроз железничку станицу
Бинковце 6/7. новембра 1944. прошло је 1.428 вагона
разне робе, опљачкане у Срему.
На тај начин, завршено је поглавље из живота
људи који су живели и уживали сва права грађана
Југославије, али који су та права злоупотребили против народа и народности Југославије, стављајући се
у службу Трећег Рајха.
Ступајући у оружане формације хитлеровске
Немачке, а пре свега у злогласну 7. СС дивизију
„Принц Еуген", као и многобројне полицијске јединице — добровољачке батаљоне и пукове, фолксдојчери су починили безброј злочина чиме су сами себи
онемогућили право да и даље живе равноправно са
свим осталим народима и народностима на југословенском тлу.
Свесни злочина које су починили и издаје коју
су извршили, фолксдојчери су морали да напусте
своја огњишта и потраже уточиште у Трећем Рајху,
где су добили неславан статус ратних избеглица.

После повлачења из Земуна и Бежаније, немачке јединице под командом генерал-лајтнанта Фридриха Штефана повукле су се на линију река Сава —
Попинци — Војка — Нова Пазова, где их је прихватила Дивизија „Бетхер".
Плашећи се брзог продирања јединица НОВЈ и
Црвене армије кроз Срем, Команда 2. оклопне армије
наредила је да се Борбена група „Штефан" повуче
на линију Нова Пазова — Војка — Шимановци —
Карловчић са седиштем у Старој Пазови, док је Дивизија „Бетхер" 22/23. октобра запосела десну обалу
Дунава на линији Стара Пазова — Нови Карловци
— Крчедин — Петроварадин, а одатле узводно, према
Вуковару и Апатину, десну обалу Дунава држале су
јединице Дивизије „Бранденбург".
На тај начин, ове немачке формације развукле
су се на широком фронту између Дунава и Саве, с
покретним и истуреним деловима у претпољу за вођење маневарске одбране до поседања одбрамбених
положаја по дубини.
У међувремену је у Вуковару, Острову и Нуштару завршавано формирање Команде 68. армијског
корпуса, која је требало да преузме команду над
свим немачким јединицама у Срему и на десној обали Дунава према Апатину и Баји.
У исто време, у немачкој Команди Југоистока
грозничаво се радило на процени ситуације и намерама даљих дејстава 1. армијске групе и јединица
Црвене армије. Петнаест зондерфирера из Обавеш27

Командант 12. корпуса генерал-мајор Данило Лекић Шпанац
(Музеј социјалистичке револуције Војводине)

тајног одељења Команде Југоистока, са знањем свих
балканских и других језика, било је запослено на
превођењу саслушања заробљеника и обради заплењених докумената и радио-прислушном службом
ухваћених депеша, док су сви остали обавештајни и
контраобавештајни органи Команде Југоистока стављени у акцију.
Тако су 21. октобра 1944. у Ратном дневнику немачке Команде Југоистока били забележени следећи
подаци:
„Код Београда је питање шта ће непријатељ да
уради после заузимања града. Било би непријатно
ако би пресекао џеп у Срему."
Немци су овде, очигледно, мислили на форсирање Дунава код Новог Сада од стране совјетских јединица и код Обреновца од стране југословенских
јединица и о њиховим дејствима у позадини немачке групације код Земуна и Бежаније.
ОСЛОБОЂЕЊЕ ИСТОЧНОГ СРЕМА
Још док су вођене борбе испред Земуна и Бежаније, Штаб 1. пролетерског корпуса је увече 20. октобра 1944. наредио Штабу 12. корпуса (командант
генерал-мајор Данило Лекић Шпанац, политички комесар пуковник Стефан Митровић), који се налазио
под његовом командом, да пређе Саву код Обреновца
и Умке ради садејства са 6. пролетерском дивизијом
НОВЈ и 73. гардијском дивизијом Црвене армије у
овладавању Земуном и Бежанијом, а затим да продужи с надирањем кроз Срем.
Међутим, док је заповест Штаба 1. пролетерског
корпуса била на путу ка 12. корпусу, овај је водио
тешке борбе са остацима Корпусне групе „Фон Штет28

нер", која је, разбијена под Авалом од стране југословенских и совјетских јединица, покушавала • да
се делом снага код Обреновца и делом код села Скеле пребаци у Срем. Тако је 12. корпус био спречен да
поступи по заповести Штаба 1. пролетерског корпуса.
Тек када су завршене борбе против остатака непријатељске групе, која се, одбачена од Обреновца, пробијала према мостобрану „Југ" (код Шапца), Штаб
12. корпуса је могао да приђе реализацији постављених задатака од стране команданта 1. пролетерског корпуса генерал-лајтнанта Пека Дапчевића.
Непосредно пре прелажења Саве, јединице 12.
корпуса налазиле су се на простору Умка — Стублине — Грабовац — Скела — Обреновац, с тим што
се 36. дивизија налазила на простору Умка — Барич
— Забреж, 11. дивизија у рејону Јасенак — Мислођин — Дражевац, 16. дивизија на простору Скела —
Бргуљце — Грабовац, а 28. дивизија у рејону Обреновац — Стублине. Совјетска 19. стрељачка дивизија, с врло јаком артиљеријском групом, налазила
се распоређена на одсеку Умка — Обреновац.
Након прикупљања јединица 12. корпуса на концентрацијској просторији, Штаб 12. корпуса је 21. октобра у 17.15 часова издао заповест потчињеним јединицама за прелазак преко Саве, на одсеку Умка —
Обреновац, и дејства у источном Срему, и то:
-— 16. дивизији (командант потпуковник Марко
Перичин Камењар, политички комесар потпуковник
Пашко Ромац), ојачаној 117. противтенковским и 563.
минобацачким пуком Црвене армије, да пређе реку
Саву код Скеле, са општим задатком да продире
правцем Купиново — Ашања — Деч — Војка —
Стара Пазова, повезујући се са 10. војвођанском бригадом Сремске оперативне зоне коју ставља под своју команду, и да, по избијању на линију Ашања —

Потпуковник Ђуро Кладарин, политички комесар и потпуковник Радојица Ненезић, командант 28. дивизије НОВЈ

Пуковник Роман Машбебир Палаткин, командант 19. дивизије
Црвене армије

— 28. дивизији (командант потпуковник Радојица Ненезић, политички комесар потпуковник Ђуро
Кладарин) да остане на простору Обреновац — Умка
као општа резерва 12. корпуса, с тим да две бригаде
држи спреме за интервенцију у Срему, а једном бригадом да обезбеђује совјетске артиљеријске јединице
на простору Умка — Обреновац — Скела;
19. дивизији Црвене армије (командант пуковник
Р. М. Палаткин), према заједничком споразуму њеног штаба и Штаба 12. корпуса, да пређе Саву код
Бољевца и потом надире правцем Бечмен — Добановци — Угриновци. Међутим, због развоја ситуације
на линији Земун — Бежанија и крилних дејстава
јединица 12. корпуса (16. и 36. дивизије), ова совјетска јединица, практично, није учествовала у борбама за источни Срем.
Прелажење јединица 12. корпуса преко Саве почело је 21/22. октобра и завршено је у вечерњим часовима 22. октобра 1944. Прелажење Саве и даља
дејства у Срему јединица 12. корпуса вршени су под
паролом „Напред за ослобођење Војводине".
Прелазак преко Саве извршен је преко новоподигнутих понтонских мостова, као и коришћењем
скела и чамаца, али због малих капацитета прелажење је трајало скоро пуна 24 часа, без додира с непријатељским јединицама.
У међувремену, ради садејства с јединицама 12.
корпуса, Штаб 1. пролетерског корпуса наредио је 6.
пролетерској дивизији да се повеже с корпусним јединицама које су надирале ка Земуну. Истовремено
је 7. бригада Сремске оперативне зоне извршила напад на Сремску Каменицу и заузела је у поподневним часовима 21. октобра 1944.
По извршеном прелажењу Саве јединице 12. корпуса НОВЈ и совјетске 19. дивизије отпочеле су 22.

Деч, упути потребне снаге према Прхову, а главнином продужи према Старој Пазови, овлада овим местом и пресече комуникацију Земун — Рума — Нови
Сад;
— 36. дивизији (командант потпуковник Радослав Јовић Мишко, политички комесар мајор Богдан Вујошевић), ојачаној 374. противтенковским,
140. минобацачким и 221. хаубичким пуком Црвене
армије, да пређе Саву код Умке и надире општим
правцем Јаково — Сурчин — Добановци, а, по овладавању простором Сурчин — Добановци, оријентише
своје снаге према Земуну и садејствује с јединицама
6. пролетерске и совјетске 73. гардијске дивизије у
овладавању Земуном;
— 11. дивизији (командант пуковник Милош
Шиљеговић, политички комесар пуковник Блажо Ђуричић) да пређе Саву у другом ешелону, позади 36.
дивизије, и да по овладавању простором Сурчин —
Добановци од стране јединица 36. дивизије, продужи
с надирањем правцем Добановци — Батајница ради
овладавања Бежанијском косом и Новом Пазовом,
одакле ће делом снага садејствовати с 16. дивизијом
у заузимању Старе Пазове, а делом снага да наступа
према Земуну повезујући се с 36. дивизијом;

ТПтаб 11. ударне дивизије (слева надесно): пуковник Блажо
Ђуричић, политички комесар- дивизије, Боса Цветић, члан
Политичког одељења, пуковник Милош Шиљеговић, командант дивизије, и мајор "Милош Пајковић, заменик политичког комесара дивизије (из албума Драгоја Лукића)
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Јерусалимски велики муфтија Хамин Ел Хусеини обилази
једну јединицу немачке 13. СС дивизије „Ханџар" (Музеј
социјалистичке револуције Војводине)

Рајхсфирер СС Хајнрих Химлер, министар унутрашњих послова нацистичке Немачке и главни руководилац СС-а. Отровао се приликом пада у британско заробљеништво 23. маја
1945 (из албума потпуковника Милована Џелебџића)

30

октобра наступање на север без додира с непријатељем. Јер, чим су обавештени о преласку јединица
НОВЈ и Црвене армије преко Саве на одсеку Умка —
Обреновац, Немци су, плашећи се одсецања у тзв.
,,Сремском џепу", брзо напустили Земун и Стару Пазову и повукли се даље на запад.
Већ у току 23. октобра, уз мања спорадична дејства, јединице 12. корпуса успеле су да ослободе
знатан део источног Срема, избијајући током дана на
линију Стара Пазова — Буђановци ослободивши том
приликом велики број насељених места (села) — Купиново, Ашања, Бољевци, Јаково, Петровчић, Карловчић — и извршили продор према Старој Пазови и
Руми.
Тога дана под команду 12. корпуса стављена је
и 6. пролетерска дивизија, која је потом остала распоређена на простору Стара Пазова — Инђија — Голубинци све до 30. октобра, као други ешелон 12.
корпуса.
Истог дана 7. бригада ослободила је Петроварадин, Сремске Карловце, Чортановце и Бешку. У Петроварадину су заплењена два брдска топа, 4 митраљеза и око 600 пушака.
Штаб 12. корпуса је тога дана наредио јединицама да продуже гоњење непријатеља правцем Стара Пазова — Инђија — Рума — Сремска Митровица,
и то:
16. дивизији да заузме Буђановце и свим снагама нападне и ослободи Руму, коју је непријатељ претворио у врло јако упориште, а уколико не успе да
у покрету заузме Руму, тада да овлада линијом Ж и ровац — Добринци — Петровци и затвори правце
који од Руме и Сремске Митровице, преко Прхова,
воде ка Земуну. Под команду Штаба 16. дивизије
стављена је и 10. бригада Сремске оперативне зоне
(командант Јован Матић Пишта, политички комесар
Светозар Николић Браца), која је дејствовала на
правцу наступања дивизије;
36. дивизији да, у садејству са 6. пролетерском
дивизијом, очисти од непријатеља простор Голубинци — Инђија, делом снага до продире правцем Сланкамен — Бешка — Сремски Карловци затварајући
правце од Новог Сада према Инђији, а делом снага
дејствује на правцу Ириг — Рума, бочно од правца
север —југ, а уколико Рума не буде заузета, главнина
треба да се постави на линији Шатринци — Добродол
— Путинци — Петровци, ослонцем на десно крило
16. дивизије, са задатком да спречи продор непријатеља од Руме и Новог Сада према Старој Пазови;
11. дивизији да се прикупи на простору — Прхово — Буђановци — Пећинци —- Добринци, да затвори
излазне правце из Шапца у Срем и буде спремна да,
заједно са 16. дивизијом, нападне Руму.
Уколико Рума не би била заузета, Штаб 12. корпуса је предвидео да се 11. дивизија постави на лево
крило 16. дивизије на каналу Јарчина од Жировца
до Јарка, а да 28. дивизија ослободи Шабац и да у
рејону Мачве служи као општа резерва Корпуса.
За подршку 16. дивизије придат је 117. противтенковски пук, а за подршку 36. дивизије — 374.
противтенковски пук Црвене армије.
Деветнаеста дивизија, као и остале артиљеријске јединице, распоређена је у ширем рејону Земуна,

где се налазила и 73. дивизија, са задатком да у случају потребе бране непосредне прилазе Београду и
спрече продор непријатеља на правцу Рума — Земун
— Београд.
У међувремену Немци су успели у приличној мери да среде своје редове, реорганизују јединице и
припреме их за одбрамбена дејства, ослонцем на узастопне већ раније припремљене одбрамбене положаје: Браон, Зелену и Жуту линију.
Дивизија „Бетхер" у току 23/24. октобра преузела је све јединице новоформираног Дивизијског
штаба „Штефан" за нарочиту употребу, па је тиме
и завршено формирање ове на брзину створене немачке дивизије. У Дивизији „Бетхер" образоване су
четири врло јаке борбене групе: „Линденблат", „Цимерман", „Цирнгибл", и „Залевски", тако да је дивизија у свом саставу имала преко 15.000 војника, не
рачунајући усташко-домобранске јединице и фолксдојчерске јединице Домовинске страже, као и општу
резерву 2. оклопне армије у Срему — Оклопногренадирски јуришни дивизион.
Дивизија „Бетхер" је са слабијим снагама: Батаљоном „Центнер", 562. ландесшицен батаљоном, 1.
полицијским наставним батаљоном и деловима 812.
батаљона за осигурање запосела одсек Крушедол —
Шатринци — Путинци — Добринци, тј. Браон линију, док је на одбрамбеним положајима који су се протезали правцем Врдник — Ириг — поток Јеленце —
Рума — поток Кудош — Јарак и које су Немци називали Зеленом линијом, задржала главнину својих
снага. Истовремено је 606. пук за осигурање, као општа резерва дивизије, запосео 23/24. октобра 1944.
трећи одбрамбени положај, тј. Жуту линију, на одсеку Прњавор — Велики Радинци — Сремска Митровица.
Према томе, јединице 12. корпуса очекивале су
тешке борбе са искусним и добро наоружаним непријатељем, који је био спреман да се на утврђеним
положајима туче одлучно и упорно.
Немачка Врховна команда Вермахта захтевала
је од Команде Југоистока да се положаји у Срему,
између Дунава и Саве, морају бранити по сваку
цену.
Команда Југоистока је стога све расположиве
снаге које је могла прикупити бацила на овај фронт.
Тако је остатке Корпусне групе „Фон Штетенер",
која се код Шапца пребацила у Срем, одмах убацила
на фронт: делом у Срем, а делом на доњи ток Дрине.
Пошто су обе дивизије из Корпусне групе „Фон
Штетенер", 1. брдска и 117. ловачка, при пробоју из
обруча остале без целокупног тешког наоружања, Команда Југоистока је наредила да се разоружају непоуздани делови 13. СС брдске дивизије „Ханџар"
(командант Вафен СС-групенфирер Карл Густав Зауберцвајг) и да се наоружа 1. брдска дивизија, која
је до 24. октобра била прикупљена на простору Сремска Митровица — Глушци. Та операција названа је
„Јесење лишће". Тако су Немци у овој критичној ситуацији почели да разоружавају своје сопствене
јединице.
У вези с том операцијом, у Ратном дневнику Команде Југоистока за 26. октобар било је записано:

„Разоружањем СС-Ханџар дивизије, којим се у
оваквој форми сигурно неће сагласити рајхсфирер
СС, морала се покрити прва потреба за оружјем 1.
брдске дивизије. Истовремено завршена је гротеска,
да је најбоље немачко оружје у рукама странаца
који га предају непријатељу, али ни у ком случају
неће да га користе за Немачку. Скупа заблуда!"
И Химлер је, наравно, наредио да се одузето
оружје од 13. СС дивизије „Ханџар" врати, а 1. брдска дивизија попуни оружјем примљеним из Рајха
што је и учињено. Дивизија је одмах потом, 24. октобра 1944, упућена преко Сремске Раче у долину
Дрине ради успостављања фронта на Дрини од Зворника до Бијељине, што је она, под борбом, заједно
с деловима 117. ловачке дивизије и учинила.
Што се тиче конфликта који је избио између
Команде Југоистока и рајхсфирера СС Химлера у
вези с разоружањем 13. СС дивизије „Ханџар", он
је отклоњен телеграмом Команде Југоистока од 4.
новембра 1944. у коме је командант Југоистока генерал-фелдмаршал фон Вајкс известио Химлера, петог
човека на лествицама нацистичке хијерархије, о подударности гледишта у основним тачкама, и да ће се
питање разоружања решити „према његовим назорима".
Поступајући по заповести Штаба 12. корпуса од
23. октобра 1944. године, 36. и 6. пролетерска дивизија
ушле су, уз мање борбе, у Стару Пазову 23/24. октобра, а 24. октобра у Инђију.
У међувремену је и 16. дивизија, после заузимања Шимановаца 23. октобра од стране 1. војвођанске (командант Ж и к а Стојшић, политички комесар
Јован Штоковац Џоја), продужила наступање преко
Попинаца ка Путинцима, које је, уз подршку артиљерије, 1. бригада заузела око 12 часова 24. октобра
и протерала непријатеља у правцу Руме. Међутим,
непријатељ је извршио врло снажан противнапад истога дана и успео да поново заузме Путинце. Даље
његово напредовање било је заустављено после веома
жестоких борби које је водила 1. бригада. Истовремено док је 1. бригада водила борбе око Путинаца,
4. војвођанска бригада (в.д. команданта Ђуро Војводић, политички комесар Илија Јовановић) покушала је у току 23/24. октобра да заузме Добринце,
које је било утврђено као упориште и са Путинцима
представљало чвор немачке одбране на каналу Јарчини, односно немачкој одбрамбеној Браон линији.
Сви покушаји 4. бригаде настављени у току дана да
се заузму Добринци остали су без успеха, као и покушај 10. бригаде да заузме железничку постају Јарчину. На тај начин, непријатељ је, и поред два врло
снажна напада 16. дивизије уз подршку совјетске артиљерије, чврсто држао у својим рукама одбрамбене
положаје на каналу Јарчини, који су, у ствари, представљали спољни одбрамбени појас Руме.
У току 24. октобра Новосадски НОП одред ушао
је у Нови Сад без отпора, док је 11. дивизија заузела
Буђановце и у резерви корпуса припремала се за
дејства према Сремској Митровици. Истога дана 28.
дивизија је ослободила Шабац.
Дванаести корпус је 24. октобра избио пред линију Шатринци — Путинци — Добринци — Буђа31

Улазак јединица 28. ударне дивизије у Шабац

новци, да би већ сутрадан отпочео борбе за Руму
и Сремску Митровицу. На овој линији Немци су
пружали веома жилав отпор. Међутим, јединице 12.
корпуса избиле су на ту линију и ослободиле источни
Срем.
Поводом ослобођења источног Срема и главног
града Војводине Новог Сада, Главни народноослободилачки одбор и Главни штаб НОВ и ПО Војводине
(командант генерал-лајтнант Коста Нађ, политички
комесар ЈБуба Момчиловић) издали су 24. октобра
1944. проглас у коме се, између осталог, каже:
,,У дивној сарадњи са братском, словенском Црвеном армијом, јуначка Народноослободилачка војска
Маршала Тита приводи крају ослобођење читаве наше Војводине. Банат је доживео своје ослобођење од
швапских робовладалаца. Бачка се ослободила од терора бахатих Хортијевих перјара, а дивни слободарски Срем ускоро ће потпуно одахнути од зверских
немачко-усташких налета који су требали да му отму извојеване тековине. Слободан је наш дивни, историјски Нови Сад, колевка наших српских културних и слободарских традиција, васкрсао је наш град-мученик, главни град наше поносне Војводине.
Слободан је Земун јуначки град који је толико дао за
Народноослободилачку борбу. На Фрушкој гори се
већ одавно вије застава наше Народноослободилачке
борбе и дижући се изнад равне Војводине, она гледа
како се из славне борбе наших народа рађа слободна
Војводина у Федеративној Демократској Југославији . . .
НАРОДИ

ЈУНАЧКОГ

СРЕМА!

Срце војвођанског устанка, Срем, с правом је постао јуначко срце Војводине. Устанак није прво букнуо у Срему. Банат је био први. Но кад је устанак
најбољих синова и кћери Баната био угушен у крви,
а народ застрашен терором, дигао се народ Срема, и
устанак је постепено захватио сав Срем. Мушкарци,
жене, омладина, деца — све се то једнодушно ставило у службу свете Народноослободилачке борбе. Усташко-четничка зверства и лажна српска и
хрватска пропаганда нису успели да спрече стварање
јединства српског и хрватског народа Срема; напротив, то јединство је победило у величанственом плебисциту народа . ..
Срем може да се поноси, частан међу народима
Југославије, заслужан да му се име спомиње и истиче
за углед."
Пратећи покрете совјетских трупа кроз Банат и
Бачку и одлазак 4. гардијског механизованог корпуса
из Београда на север, Команда Југоистока је закључила да ће совјетска офанзивна дејства бити уперена
према Будимпешти, а не јужно од Дунава, тј. кроз
Срем. У вези с тим, у Ратном дневнику ове немачке
команде за 24. октобар 1944. је написано:
,,На источном фронту Команде 2. оклопне армије
Рус није потискивао наше снаге, па може да буде
вероватно да је повукао трупе из рејона Београда
према северу. Отуда се не може сигурно рачунати
на напад главним снагама према Срему."
з

Два брата — стара револуционара: Никола Груловић, председник Главног народноослободилачког одбора Војводине,
члан КПЈ од 1919. и командант и политички комесар пука
Црвене армије у октобарској револуцији, и пуковник Аћим
Груловић, командант Главног штаба НОВ и ПО Војводине,
члан КПЈ од 1919. (из албума породице Груловић)

У међувремену је у Срему дошло до већих покрета немачких јединица у позадини фронта, које су
се под притиском и ударима јединица НОВЈ и Дрвене армије повукле преко мостобрана код Шапца и
Бачке Паланке у рејон Сремске Митровице и Руме,
односно Вуковара. Тако су се 1. брдска дивизија и
делови 117. ловачке дивизије ужурбано припремали
за пребацивање у долину Дрине, преко Сремске Раче,
ради успостављања фронта на доњем току Дрине,
92. моторизована гренадирска бригада премештала се
из рејона јужно од Руме на простор код Товарника,
док се Јуришни пук ,,Родос и прикупљао у рејону
Вуковара ради уласка у састав Дивизије ,,Бранденбург". На тај начин се, поред немачких трупа на
фронту, налазило и око 15.000 немачких војника у
позадини фронта.
Штаб Дивизије „Бетхер" је 24. октобра 1944. издао заповест потчињеним јединицама за поседање
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