БОРБЕ НА КРИЛИМА
И У ПОЗАДИНИ
СРЕМСКОГ ФРОНТА

Као што смо већ раније рекли, немачка Врховна
команда оружаних снага поставила је крајем 1944.
године задатак пред своју Команду Југоистока да по
сваку цену стабилизује фронт на Дрини, у Срему и
на Драви. Од извршења тог задатка зависила је стабилност фронтова у Италији и Мађарској, а и оперативни положај снага Групе армија „Е" у Босни и
Херцеговини. Поред тога, успостављање стабилног
и непрекидног фронта на Дрини, у Срему, на Дунаву
и Драви обезбеђивало је повољан бочни положај снага
Групе армија „Е" према снагама 3. украјинског фронта у Мађарској у већ припреманој „Великој операцији", коју ће немачка Врховиа команда предузети у
марту 1945.
СИТУАЦИЈА ПОЧЕТКОМ ФЕБРУАРА 1945.
После низа нападних и одбрамбених бојева и
операција изведених до краја јануара 1945, немачка
Команда Југоистока није успела да у потпуности
успостави фронт на Дрини и Драви и своје лево крило наслони на десно крило Групе армија „Југ" у
Мађарској. Она је успела да поседне и организује
одбрану на Дрини од Горажда до Вишеграда и од Бијељине до ушћа у Саву, затим фронт у Срему на
Нибелупшкој лииији и даље на северозапад десном
обалом Дунава од Мохора до ушћа Драве, као и на
десној обали Драве од њеног ушћа у Дунав па узводно до Носковаца (око 25 км западно од Доњег Михољца). Западно од Носковаца па све до Старог Градаца (око 10 км северозападно од Вировитице), обе
обале Драве у дужини око 45 км биле су у рукама
Црвене армије и НОВЈ. Још даље на северозапад
десна обала Драве била је поседнута од јединица
немачког 69. корпуса Групе армија „Ф". Према томе,
на Дрини од Вишеграда па до Јање и Бијељине и на
Драви од Носковаца па до Старог Градаца немачки
фронт је био прекинут.
У северном и средишњем делу источне Босне,
између Дрине, Саве и Босне и планина Мајевице,
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Коњуха и Озрена, налазила се велика ослобођена
територија коју су биле поселе јединице 2. армије.
Почетком фебруара 1945. у источној Босни су се
налазиле јединице 2. армије (3. и 14. корпус, 17. и 28.
дивизија — укупно седам дивизија са око 50.000 војника) које су држале фронт према Бијељини, Брчком.
Босанском Шамцу, Модричи, Добоју, Озрен-планини,
Власеници и Дрињачи.
Јужно од Драве, више од половине територије
Славоније било је ослобођено и поседнуто од јединица под командом 3. армије. Овај део територије Славоније у војноисторијској литератури познат је и
као вировитички мостобран.
На ослобођеној територији Славоније, односно на
вировитичком мостобрану почетком фебруара 1945.
налазиле су се доста бројне снаге под командом 3.
армије ЈА. То су били 6, 10. и 12. корпус са седам
дивизија и неколико партизанских одреда, укупне
јачине од око 50.000 бораца под оружјем.
Постојање слободне територије у источној Босни
и непоседнути део леве обале Дрине између Вишеграда и Бијељине представљали су троструку опасност за немачку Групу армија ,,Е". Прва опасноет је
угрожавање десног бока немачких снага у Срему са
линије Бијељина — Брчко. Друга опасност је лежала
у могућности пресецања везе између фронта немачког 21. брдског армијског корпуса и његове позадине
— железничка пруга и пут Сарајево — Славонски
Брод — Загреб. Трећа опасност је лежала у могућности слободног саобраћаја између фронта и позадине 2. армије путевима који из западне Србије воде у
источну Босну. Овим путевима су могле стићи нове
снаге на фронт 2. армије у долини Саве и Босне.
Постојањем слободне територије у централном и
западном делу Славоније и њеним спајањем са вировитичким мостобраном, образованим у децембру 1944,
створена је на левом боку и у позадини немачког
фронта у Срему, на Дунаву и Драви бреша у оперативном распореду немачких снага у Југославији. Ова
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Јединице 18. српске бригаде 25. дивизије прелазе Дрину на
скелском месту код Зворника, децембра 1944 (из албума
генерала Милоша Станимировића)

Митинг јединица 25. дивизије у Зворнику на коме је изражена подршка АВНОЈ-у и упућена порука краљу Петру II
да се не враћа у земљу (из албума генерала Милоша Станимировића)
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бреша, еа снагама 3. армије распоређеним у њој, представљала је сталну опасност не само за стабилност
тек успостављеног и стабилизованог фронта Групе
армија „Е" на доњем току Драве, на Дунаву (од ушћа
Драве до Шаренграда) и у Срему, већ и за фронт
Групе армија ,,Е" у Босни и Херцеговини.
Новообразовани фронт Југословенске армије у
Славонији и постојање вировитичког мостобрана били
су предмет озбиљног разматрања како у немачкој
Врховној команди тако и у свим вишим немачким
командама на југоистоку Европе. Наиме, у процени
ситуације у немачкој Врховној команди оружаних
снага, као и у немачкој Команди Југоистока и Команди Групе армија „Е", бреша на Драви и снаге 3. армије на вировитичком мостобрану сматране су као реална опасност не само по стабилност немачког фронта у
Југославији већ и по стабилност немачког фронта на
југоистоку Европе. То се најбоље може видети из
текста процене ситуације немачке Врховне команде
оружаних снага у којој се каже: „Јака црвена група
снага код Вировитице и јужније представља продужење руског фронта пред 2. оклопном арми^ом. Она
може да постане активна како према југоистоку тако
и према северозападу."
Исто тако, ситуација створена формирањем фронта у Славонији од стране НОВЈ разматрана је у немачким вишим командама и као сметња за припреме
и извођење „Велике операције", не само са становишта потреба да се затвори „бреша на Драви" и на
њеној десној обали успостави непрекидан и стабилан
фронт, већ и са становишта да се очисти територија
Славоније од снага НОВЈ с циљем да се обезбеди
позадина фронта у Срему, на Дунаву и Драви, слободно одвијање саобраћаја како долинама Саве и
Драве, тако и између њих, и да се ослободе значајне
снаге из Славоније за употребу на фронту у Мађарској или на фронту између Саве и Јадранског мора.
Као резултат процене ситуације по свим напред
наведеним елементима, немачка Врховна команда је,
на предлог Команде Југоистока и Команде Групе
армија „Е", донела одлуку да се пре извођења „Велике операције" у Мађарској и Барањи припреме и
изведу једна операција у источној Босни и две операције у Славонији.
Прва операција је требало да се изведе у долини
Дрине с циљем да се успостави непрекидан фоонт на
њеној левој обали од ушћа реке Дрињаче до ушћа
Дрине у Саву.
Друга операција је имала за циљ да затвори
„брешу на Драви" и да на њеној десној обали успостави непрекидан и стабилан фронт. Ова операција је
имала шифрован назив „Вукодлак" („^ећпуоИ").
Трећа операција је имала за циљ да очисти територију Славоније од већих снага НОВЈ, како би обезбедила позадину немачких фронтова у Срему, на
Дунаву и Драви, неометано учешће у „Великој операцији" у Мађарској и Барањи, сигурну везу између
снага у Славонији и Срему са снагама у Босни и Херцеговини, као и неометан саобраћај кроз Славонију.
Ова операција је имала шифрован назив „Папук".

Штаб Јужне оперативне групе у Лозници, касније Штаб 2.
армије, (слева надесно): пуковник Црвене армије Парамошкин, Коча Поповић, командант, Љубо Вучковић, начелник
штаба, Радослав Ђурић, начелник Оперативног штаба и
други (из албума пок. генерала Љуба Вучковића)

Мајор Димитрије Писковић, заменик команданта 25. дивизије (други слева) и политички комесар дивизије Милојица
Пантелић (трећи слева), у пратњи команданта 18. бригаде
Мика Јелића (први слева), врше смотру 18. бригаде, код
Зворника, децембра 1944 (из албума генерала Милоша Станимировића)

БОРБЕ У ДОЛИНИ ДРИНЕ
Пошто је 26. јануара избио на десну обалу Дрињаче код њеног ушћа у Дрину па до планинског виса
17*

Група бораца 18. српске бригаде 25. дивизије на положају
код Власенице, јануара 1945 (из албума генерала Милоша
Станимировића)
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Једна јединица 18. бригаде 25. дивизије на положају између
Дрињаче и Власенице, јануара 1945 (из албума генерала
Милоша Станимировића)

Удрћ, 65. гренадирски пук 22. немачке дивизије форсирао је Дрињачу истог дана и овладао јужним делом
села Дрињаче, а наредна два дана овладао је и северним делом овог села и извршио неопходне припреме
за продор од Дрињаче ка Зворнику.
После огорчених борби вођених током 29, 30. и
31. јануара, 65. гренадирски пук, подржан ватром 1
дивизиона 22. артиљеријског пука, успео је да одбаци
јединице 25, 38. и 45. дивизије са положаја на левој
обали Дрињаче од села Дрињача до села Лијешањ и
да успостави довољно широк и дубок мостобран.
Последњег дана јануара линија фронта 2. армије
НОВЈ у долини Дрине протезала се од планинског

Пуковник Радивоје Јовановић Брадоња, командант 14. корпуса, и пуковник Ђуро Лончаревић, политички комесар
корпуса (из албума генерала Радивоја Јовановића Брадоње)

260

Пушкомитраљеско одељење 18. српске бригаде 25. дивизије
на положају код Зворника, јануара 1945 (из албума генерала
Милоша Станимировића)

виса Удрћ па преко висова Обојник, Соколна и Велике Њиве до Дрине на улазу у теснац Просијек.
Утврдивши се на раније достигнутој линији и
после кратког предаха и прегруписавања, 65. гренадирски пук је 1. фебруара прешао у напад. Правац
главног удара усмерио је косама и брдима од Новог
Села ка Зворнику. Кањоном Дрине упућене су слабије снаге са пионирима чији је задатак био да очисте
пут од препрека и оправе порушене мостове и пропусте.
Током тродневних борби са јединицама 25, 38, и
45. дивизије на левој и 8. бригаде 22. дивизије на
десној обали Дрине, јединице 65. гренадирског пука
и делови артиљеријског пука 22. гренадирске дивизије успели су да овладају висовима Просијек, Власиње и Млађевац, селима Ново Село и Кула Град и
да избију на пут Зворник — Тузла. Јединице 2. армије биле су принуђене да напусте Зворник, у који су
Немци убрзо затим ушли.
Избијањем претходнице 22. немачке гренадирске
дивизије у рејон Зворника била је пресечена комуникација Ваљево — Зворник — Тузла и оперативни
део 2. армије је био одсечен од своје армијске базе у
рејону Зворник — Лозница — Ваљево, па је тиме
онемогућено његово даље снабдевање храном, оружјем, муницијом, горивом и другим потребама и евакуација рањеника и болесника.

Команда 18. српске бригаде 25. дивизије (слева надесно): Витомир Лазаревић, помоћник политичког комесара, Милош
Станимировић, политички комесар, Милош Ракочевић, члан
политбироа 25. дивизије, Мика Јелић, командант бригаде, и
Вера Кремић, референт санитета бригаде (из албума генерала
Милоша Станимировића)

Стражар 18. српске бригаде на положају код Зворника,
јануара 1945 (из албума генерала Милоша Станимировића)
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Једна јединица 1. армије одлази на положај у Срему
фебруара 1945. (из листа 1. армије „За победу")

Команде батаљона 18. бригаде 25. дивизије на положају код
Власенице, јануара 1945 (из албума генерала Милоша Станимировића)
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