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БИТКА ЗА СРБИЈУ 1944. ГОДИНЕ 

 
Мирјана Зорић 

Универзитет одбране у Београду, Војна академија 
 

ве године, тачније ове јесени, обележавамо још једну велику 
годишњицу – 70 година од ослобођења Србије у Другом свет-

ском рату. Ако се има у виду да је Србија била кључна земља југосло-
венског војно-политичког расплета 1944. године, када се, заправо, ре-
шавала судбина рата у Југославији и на југоистоку Европе у целини, 
наше занимање за ову тему има пуно оправдање.  

У време када су догађаји на осталим ратиштима Европе у другој по-
ловини 1944. све непосредније наговештавали и битку за Балкан, Србија 
је, као његова стратешка оса, имала све већи значај за немачки Вермахт, 
посебно комуникације које су преко њене територије повезивале Рајх са 
немачким снагама у Грчкој, Албанији и Бугарској. Услед приближавања 
совјетских снага Балкану и опасности од образовања јединственог фрон-
та савезника на југоистоку Европе, немачко командовање се од средине 
1944. окреће изразито војним мерама,1 како би одсудном одбраном Ср-
бије („споља и изнутра“) и плановима о образовању новог фронта на ли-
нији Албанија – Скопље – Ђердап, онемогућило спајање НОВЈ и совјет-
ских армија на територији Србије, а затим, када се Балкан морао напу-
стити, обезбедило извлачење сопствених снага из Грчке вардарско-мо-
равским правцем према Београду и, заједно са осталим немачким снага-
ма у Србији, њихово пребацивање преко Саве и Дунава на север. 

Осим стратешког и геополитичког значаја, у односу на немачке инте-
ресе на Балкану и савезничке планове (СССР-а и Велике Британије) око 
поделе интересних сфера на југоистоку Европе после рата, Србија је у је-
сен 1944. и на унутрашњем плану била кључ југословенског војно-поли-

                              
1 После неуспеха Нојбахерове мисије, како би се политичком акцијом у Србији и осталим балканским 

земљама 1943. поправиле пољуљане немачке позиције на југоистоку Европе (Војно дело, проле-
ће/2014), немачки званичници се, у периоду када се Други светски рат приближавао својој завршници, 
средином 1944. године поново окрећу изразито војним мерама на Балкану.  
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Текст који следи последњи је из трилогије посвећене 70. годишњици 
кључних догађаја из Другог светског рата на просторима бивше Југо-
славије. Први текст у низу – Битке на Неретви и Сутјесци 1943. годи-
не – контроверзе и отворена питања, публикован је у Војном делу 
јесен/2013, а други – Нојбахерова мисија у Србији и немачко трага-
ње за војно-политичким решењима на Балкану 1943–1944, у Вој-
ном делу пролеће/2014. (видети исправку у Војном делу лето/2014). 
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тичког расплета. Како је рат у Југославији носио подједнако и обележје грађанског рата, 
питање Србије за вођства партизанског и четничког покрета (Тита и Михаиловића наро-
чито) било је тесно повезано и са питањем освајања власти у Југославији после рата. 

 Кључне речи: Србија, окупатор, партизани, четници, борбе, савезници, осло-
бођење Србије, грађански рат 

Србија – кључна земља југословенског 
војно-политичког расплета 1944. 

 другој половини 1943. године, током англоамеричке кампање у Средоземљу, (на 
Сицилији и Апенинском полуострву), која је запретила да угрози немачке позици-

је и на Балкану, Егејском, Јонском и Јадранском мору, контрола југословенског ратишта, 
пре свега Србије и њеног непосредног окружења, представљала је за Немце један од 
приоритетних задатака. Одлучност у одбрани сопствених позиција на југоистоку Европе 
Немци су демонстрирали већ у лето 1943, када је Хитлер најавио пребацивање једне 
оперативне армије са Источног фронта у Моравско-вардарску долину (како би се зашти-
тиле комуникације између Београда и Солуна, везе Подунавља и Поморавља са Грчком 
и дунавска комуникација према Румунији и Бугарској) и реорганизацију целокупног ко-
мандовања осовинским снагама на Балкану. У складу са Хитлеровом директивом од 26. 
јула 1943,2 Врховна команда Вермахта извршила је у августу 1943. године темељиту ре-
организацију сопственог командовања на Балкану.3 У Београду је формиран штаб Групе 
армија „Ф“ са фелдмаршалом Максимилијаном фон Вајксом на челу, коме је поверена 
врховна команда на целокупном немачком операцијском подручју на Балкану, као и ње-
гова одбрана од евентуалне савезничке инвазије.4 Како је на Балкан стигао у време ка-
питулације Италије, за фелдмаршала фон Вајкса приоритетан задатак био је да се разо-
                              

2 У овој директиви вођа Рајха је наглашавао „изванредан значај српских простора за вођење борбе на 
Југоистоку”, због чега је наредио да „сва невојна надлештва и установе у Србији буду потчињени војноу-
правном команданту Југоистока и увршћени у његов штаб”. (Зборник НОР-а, 12-3, стр. 472-477; Хитле-
рова директива бр 48 од 26. јула 1943. године) 

3 Командни односи и ратна формација немачких оружаних снага у југоисточној Европи били су током рата 
подвргавани честим променама: Од априла 1941. до августа 1942. године центар немачког командовања на 
Југоистоку био је штаб 12. армије којом је до октобра 1941. командовао генерал Лист, када га наслеђује гене-
рал Кунце, који на дужности заступника команданта остаје до августа 1942. године. Друго раздобље отпочи-
ње у августу 1942, када је на функцији команданта 12. армије генерала Кунцеа наследио генерал Алексан-
дар Лер. У јануару 1943. године 12. армија бива уздигнута у виши ранг и преименована у Групу армија „Е”. 
Треће раздобље почиње у августу 1943. године и од тада организација командовања на Југоистоку остаје 
углавном непромењена све до краја рата. Ово преформирање било је непосредно условљено искрцавањем 
савезника на Сицилији и ишчекиваним изласком Италије из рата. У складу са оваквом ситуацијом, угрожава-
ње немачких позиција на Балкану захтевало је ојачавање команди и појачавање снага на овом простору. Ге-
нерал Максимилијан фон Вајкс, који је командовао немачком 2. армијом у Априлском рату и у мају 1941. са 
својом армијом повучен са Балкана, у лето 1943. бива враћен на овај простор као нови командант Југоисто-
ка, заједно са Штабом Групе армија „Ф” у Београду. Њему су били потчињени: генерал Лер, чије је командо-
вање било ограничено само на Грчку, Генерал Рендулиц, командант 2. тенковске армије пребачене почет-
ком августа 1943. са источног фронта и генерал Фелбер као командант немачких снага у Србији. 

4 Војни архив, Београд, НМА (Немачка архива), 2А-15-4; Наређење команданта Југоистока о новој ор-
ганизацији командовања на Југоистоку, од 15. августа 1943. године.  
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ружају италијанске снаге у Хрватској, Црној Гори, Албанији и Грчкој, преузме одговор-
ност за окупацију и обезбеђење подручја напуштених од италијанских снага и припреми 
одбрана обалског појаса, од Истре па све до грчких острва у Егејском мору.5 Истовреме-
но, у Београду је формиран и штаб војноуправног команданта Југоистока са генералом 
Хансом Фелбером на челу, коме је била поверена целокупна управна и извршна власт 
на Балкану. Поред наведене, генерал Фелбер је вршио и функцију војноуправног коман-
данта Србије. Војноуправни командант Југоистока био је непосредно потчињен начелни-
ку Врховне команде Вермахта фелдмаршалу Кајтелу, а у тактичком смислу врховном 
команданту Југоистока (фелдмаршалу фон Вајксу). У овако постављеној хијерархији (од 
августа 1943) генералу Фелберу били су потчињени: војноуправни командант Грчке (ко-
мандант Групе армија „Е“) генерал-пуковник Александар Лер, Штаб 2. немачке оклопне 
армије (почетком августа 1943. пребачена са Источног фронта) са генерал-пуковником 
Лотаром Рендулицом као командантом,6 опуномоћени генерал у Хрватској, у својству 
команданта војне (корпусне) области,7 после капитулације Италије опуномоћени гене-
рал у Албанији и самостална фелдкомандантура 1040 у Црној Гори.8 У складу са новом 
организацијом немачког командовања на Балкану, сва извршна власт на операцијском 
подручју Србије и Хрватске (НДХ) пренета је непосредно на војноуправног команданта 
Југоистока, коме ће бити претпотчињена и сва цивилна надлештва и установе у Србији.9  

Капитулација Италије (септембра 1943) најавила је стратешку прекретницу и на 
југословенском ратишту; она је водила војно-политичком расплету у којем ће 1944. 
године главна улога бити намењена Србији. Партизанска војска (НОВЈ) под 
Титовом командом, захваљујући италијанском наоружању, ратној опреми, форми-
рању нових и попуни постојећих јединица, у јесен 1943. године, знатно је ојачала на 
простору Југославије западно од Дрине. Од августа 1943. немачки извештаји беле-
же појачану активност и четника ДМ, обнављање њихових јединица у Херцеговини 
и Црној Гори (после мартовског пораза у источној Херцеговини и разоружавања у 
мају 1943) и настојање да се дуж црногорске границе пробију ка јадранској обали;10 
                              

5 Војни архив, Београд, НМА, 41Б-1-2, стр. 59-61; Записник са суђења немачким ратним злочинцима 
(Гајтнеру и Ферчу) у Нирнбергу, 15. јула 1947. године 

6 Седиште Штаба 2. оклопне армије било је најпре у Крагујевцу, а затим у Врњачкој Бањи, да би касни-
је било пребачено у Хрватску, ради ефикасније заштите далматинске обале од евентуалне савезничке 
инвазије. Територијална надлежност Команде 2. оклопне армије протезала се на Албанију, Црну Гору и 
Независну Државу Хрватску, укључујући и територије које ће јој припасти након капитулације Италије. 
Територија Србије није спадала у надлежност Команде 2. оклопне армије, сем контроле саобраћајница 
у случајевима обезбеђења армијског снабдевања. (Војни архив, НМА, 41Е-1-15; Копија Записника са са-
слушања Јозефа Зелмајера у Нирнбергу 28. августа 1947. године, стр. 20-21). 

7 Војни архив, Београд, Микрофилм НАВ (Национални архив у Вашингтону) -Н-Т-501-264/440-441 
8 Војни архив, Београд, Микрофилм НАВ-Н -Т-501-264/211-212; Ослободилачки рат народа Југослави-

је 1941-1945, књ. 1, Београд, 1965, стр. 532-533. 
Под непосредном командом генерала Фелбера налазиле су се немачке јединице у Србији (5. СС мото-

ризовани полицијски пук, 1, 2. и 3. немачки полицијски пук, 696. моторизовани полицијски батаљон, не-
мачки 5. полицијски пук за осигурање комуникација, 6 батаљона трећепозиваца), 1. бугарски окупациони 
корпус (22, 24, 25. и 27. дивизија) са 57.740 људи, Руски заштитни корпус (састављен од пет слабијих 
полицијских пукова), Српски добровољачки корпус, са пет пукова укупне јачине око 3.500 људи и Српска 
државна стража, јачине око 17.000 људи ( Зборник НОР-а, 1-5, стр. 215-218; Исто, 12-3, стр. 520-526). 

9 Зборник НОР-а, 12-3, стр. 472-477. 
10 Зборник НОР-а, 12-3, стр. 501. 
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затим, четничко заузимање Пријепоља, Нове Вароши, Рудог, одакле су их убрзо 
потиснуле снаге НОВЈ, које су се на простору Црне Горе и Санџака у то време при-
премале за продор према Србији. Крајем октобра 1943. четничка територија (у до-
њим токовима Увца и Лима), коју су с једне стране нападали партизани, а с друге 
Немци, Бугари и љотићевци, свела се на свега неколико десетина километара.  

У другој половини 1943. године немачко командовање са највишег нивоа, из 
Берлина и Београда, интензивно прати ситуацију код партизанских и четничких 
снага у Југославији, планове и намере њихових команди, у сусрет догађајима који 
ће најавити војно-политички расплет у земљи. У фокусу немачких анализа од јесе-
ни 1943. све је очигледније „Титово окретање Србији“ и притисак НОВЈ на њене ју-
гозападне границе, а с друге стране Михаиловићеве намере да концентрацијом 
сопствених снага у југозападној Србији, Санџаку и Црној Гори осујети планове пар-
тизана о продору у Србију. У извештају генерала Бадера Команди Југоистока од 19. 
јула 1943. констатује се да су се догађаји око искрцавања савезника на Сицилији 
(јула 1943) и почетка великих операција на истоку11 одразили и на политичку ситуа-
цију у Србији, где је спремност за устанак „поново оживела“, а да припреме за „оп-
шти устанак“, у случају савезничког искрцавања на Балкану, настављају обе уста-
ничке стране. Региструје се „појачана активност непријатеља“ на читавој територи-
ји јужне Србије, у облику препада на општине и поједине личности и путем позива 
на саботажу лиферовања жетве и разарање „вршидбених гарнитура“; нарочито су 
партизани активни у источним и јужним деловима Србије, док у југозападној Србији 
покрет Драже Михаиловића покушава путем регрутације да реши питање попуне 
својих јединица; снаге Драже Михаиловића које се налазе у североисточној Србији, 
концентрисане између Великог Градишта и Неготина, „без сваке сумње имају зада-
так да стално ометају дунавску пловидбу“; у пределу Рудника региструје се јача 
група четника под командом Калабића, добро наоружана аутоматским наоружа-
њем, затим савезничка подршка избацивањем материјала из авиона на простору 
Копаоника, Равне горе и западно од Неготина, Михаиловићева наредба о осигура-
њу дринске границе (у простору између Зворника и Вишеграда), како би се спречио 
продор партизанских снага из источне Босне и др.12 Немачки извори недвосмисле-
но указују на то да су у току лета 1943. Немци рачунали са озбиљнијим угрожава-
њем сабирања летине, активнијим ангажовањем јединица Драже Михаиловића 
кроз саботаже на важне војне објекте и прибојавали се „да се знатан део српског 
становништва побуни против окупационих сила у случају непријатељског искрцава-
ња“, што би имало за последицу угрожавање саобраћајница.13 То је резултирало 
појачавањем репресивних мера окупатора према четницима и партизанима, али и 
српском становништву у целини. Ратни дневник Врховне команде Вермахта у току 
пролећа и летњих месеци 1943. готово свакодневно бележи податке о акцијама 
једних и других снага, о масовним хапшењима и стрељањима партизана и четника, 
као и њихових јатака, ради одмазде за почињена дела саботаже и препаде на ко-
муникације, посебно железничке; региструје нападе на немачку оружану силу, оп-
                              

11 Бадер вероватно мисли на операције у Курској бици (5-23. јули 1943). 
12 Зборник НОР -а, 12-3, Извештај генерала Бадера Команданту Југоистока од 19. јула 1943, стр. 451-453. 
13 Исто, стр. 454. 
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штинске управе, разоружавање СДС-а, антинемачку пропаганду, пљачку и друге 
облике угрожавања немачких виталних интереса у Србији.14 

Немачке војне власти у Београду у августу 1943. уочавају тајне мобилизацијске 
припреме покрета Драже Михаиловића „и даље очекујући подстрек споља, како би 
започео са општим устанком“: „У штабовима ДМ налазе се многобројни енглески 
официри, а у порасту је снабдевање ваздушним путем преко енглеских авиона. 
Банде ДМ још се уздржавају од отворене борбе против окупационих снага (због од-
мазде), али нападају снаге СДК (Српски добровољачки корпус – прим. МЗ), органе 
српске управе и комунисте“.15 Према немачким анализама у овом периоду, 
партизански покрет је слабији, „али тамо где постоји он је бескомпромисан“ и испо-
љава се у препадима, саботажама и походима: „Вође оба покрета бораве ’у шуми’, 
тј у забаченим планинским селима, окружени бандама које су добро наоружане 
аутоматским оружјем. Оне се појављују као наоружани сељаци, у униформама 
СДС (Српска државна стража – прим. МЗ), у старим четничким или заплењеним не-
мачким униформама и енглеским униформама избаченим из авиона“.16 

Иако се у Штабу немачке Команде Југоистока није очекивао десант јачих англо-аме-
ричких снага на Балкану у зимским условима 1943/1944. године, процене из октобра 
1943.17 указивале су да се ситуација у унутрашњости полуострва знатно заоштрила, 
нарочито после капитулације Италије. За команданта Југоистока више није био у питању 
бандитизам, нити „герилство“ чије је сузбијање „полицијска ствар“, већ се радило о томе 
да је непријатељ на Балкану стао чврсто на своје ноге и да мора бити уништен пре него 
што немачке трупе буду приморане да се повуку за одбрану обале: „У борбама са по-
садним трупама на одлучујућим местима појављују се бројно јаке, плански вођене и – 
бар за планинско ратовање – добро наоружане и опремљене јединице. У садејству са 
англоамеричким ваздухопловством, које поново напада железничка чворишта и са не-
пријатељским лаким поморским снагама које настоје да паралишу поморски саобраћај 
на Јадрану, оне отежавају дотур у забрињавајућим размерама. Осим тога, оне спреча-
вају привредно искоришћавање земље тако што држе у рукама важне индустријске 
области и подручја са пољопривредним вишковима или их држе у шаху“.18 

Процењујући стање међу устаницима у Грчкој, Албанији, Србији и Хрватској, њихове 
циљеве, организацију и ударне снаге којима су располагали, немачко командовање на 
Југоистоку крајем 1943. године уочава да су у овим земљама „националне снаге у опа-
дању а партизански покрети у успону“. Уочавају се и Михаиловићеви покушаји да моби-
лизацијом убрза изградњу националне српске армије, али и његово уздржавање од ак-
ције. Њему је, пре свега, стало само да задржи подручја која су му потребна за регруто-
                              

14 Из Ратног дневника Врховне команде Вермахта (1. април – 30. април 1943), превео Константин Па-
вловић, ВИГ, 3/1988, стр. 395-427; Срби у Ратном дневнику Вермахта, Приредио Никола Живковић, Бе-
оград 2003, стр. 61-81.                       

15 Зборник НОР-а, 12-3, стр. 507-513, 520-526; Месечни извештај команданта Србије од 19. августа и 
Подсетник (за српско подручје) оперативног одељења команданта Србије од 27. августа 1943. године.  

16 Исто, стр. 522. 
17 За потребе начелника Врховне команде Вермахта, командант Југоистока израдио је 1. новембра 1943. 

детаљну процену ситуације на подручју Југоистока која се односила на стање у октобру исте године. (Исто, 
стр. 619-629); Војни архив, Београд, Ратни дневник Врховне команде Вермахта, том III, књ. 2, стр. 1252. 

18 Зборник НОР-а, 12-3, стр. 620. 
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вање и снабдевање, у повољним приликама заплени што више оружја, избегне мере 
одмазде, а да „иницијативу за прелаз на дела, он очекује споља“. Међутим, због изо-
станка очекиване савезничке акције (инвазије на Балкану – прим. МЗ), њихове матери-
јалне и моралне подршке, Михаиловићев покрет, констатује се у поменутом извештају, 
почела је да захвата криза: „Јаког удела у томе има све већа забринутост због бољше-
вичке опасности и сазнања да са енглеске стране не треба очекивати ни спољнополи-
тичку ни унутарполитичку подршку“.19 Немцима такође није промакло појачано нераспо-
ложење према Енглезима које се примећује у „круговима“ Драже Михаиловића: „Због по-
дршке партизанима путем испоруке оружја и пропаганде Радио Лондона дошло је у кру-
говима Драже Михаиловића до отворене мржње према Енглезима. Осећа се да је по-
крет издан од Енглеза и продан бољшевицима. Због тога је без сумње настала криза у 
националном покрету, чији се утицај у овом тренутку још не може у потпуности сагледа-
ти“.20 Истовремено, притисак партизана из источне Босне и северне Црне Горе према 
истоку, са циљем да остваре свој утицај и у Србији, натерао је Михаиловићеве коман-
данте да потраже везу са Немцима ради успостављања „заједничког фронта против 
бољшевичке опасности“.21 Због изостанка савезничког десанта, у извештају команданта 
Југоистока у новембру 1943. констатује се да Михаиловићеве снаге не представљају ре-
ално војну опасност, „али се од њих и даље може надати саботажама“. На другој стра-
ни, истиче се да је партизански покрет и његов значај у Србији ојачао због упућивања 
партизанских снага из Хрватске на основу Титових наредби, као и због њиховог напада 
на југозападном правцу са намером продора на ужичко подручје.22 

Према немачким запажањима, крајем 1943. године „комунизам у Србији имао је 
све већи утицај“, велики део саботажа приписивао се партизанима, а „крвава обра-
чунавања између група Д. М. и партизанских банди бивала су све чешћа и жешћа“, 
нарочито у источној и централној Србији. Ипак, „у овом тренутку главна опасност 
прети из Хрватске. Црвене снаге намеравају да продру у Србију преко Дрине. Ми-
хаиловић врши припреме да их одбије. Он вероватно прецењује борбену способ-
ност и готовост своје трупе исто онако као и животну снагу конзервативне идеје на-
супрот револуционарним елементима“. Михаиловићево приближавање немачким 
командама у Србији фелдмаршал фон Вајкс је тумачио његовом тактиком како би 
се могао супротставити партизанима („да не би потпао под партизанску власт“) и 
сачувао своје јединице до „дана ослобођења“.23 Међутим, иако су Немци „у тој вези 
са Д. М.“ видели шансу да га одврате од даљих борби са немачким трупама, ко-
мандант Југоистока је слутио да „борба Д. М на немачкој страни против Тита крије 
у себи велику опасност од метода уцењивања, какве су примењиване према Ита-
                              

19 Исто, стр. 622-623. 
20 Војни архив, Београд, НМА, 2-2/II-3 (1-13); Извештај команданта Југоистока за период од 4-20. октобра 1943. 
21 Војни архив, Београд, НМА, 2-2/II-4 (1-14); Извештај команданта Југоистока за период од 21. октобра до 4. но-

вембра 1943. 
22 Исто. 
23 Немачки извори у децембру 1943. бележе: „На основу спознаје о комунистичкој опасности, разни ко-

манданти Драже Михаиловића су ступили у додир с немачким Вермахтом и склопили уговоре. Читава цен-
трална и југоисточна Србија је на тај начин постала слободна од банде. Још само у северозападној и ис-
точној Србији има још четника верних Дражи Михаиловићу. ‛Уговорни четници’ сарађују с немачким војним 
властима против Титових банди које угрожавају Србију”. (Војни архив, Београд, НАВ-Н-Т-311, 285/692-700) 
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лијанима“. Сумњао је у поузданост његових старешина и бораца, јер је комунизам у 
великој мери почео да уноси растројство у Михаиловићеве редове...24  

У немачким извештајима с краја 1943. године доминира јединствен став да је 
„најопаснији непријатељ Тито“, вођа (партизанских) банди који на простору Хрват-
ске располаже оружаним снагама јачине 100.000 људи (20 дивизија и 14 самостал-
них бригада) које су разоружавањем „најмање две италијанске дивизије и делова 
разбијених хрватских јединица“ дошле у посед тешког наоружања, моторних вози-
ла и остале опреме. Немцима није могло да промакне савезничко снабдевање пар-
тизана у наоружању, опреми, новцу, лековима и животним намирницама вазду-
шним путем и „убрзаном испоруком прекоморским путем“. Реално се процењивало 
да ће питање снабдевања имати одлучујући утицај на вођење зимских операција 
Титових снага „пошто се тај проблем може решити само у случају ако оне буду пре-
ко зиме размештене у економски богате пределе и ако буду имале прилаз ка мору“. 
Након што су немачке јединице25 заузеле Сплит, нарочито када је постало јасно да 
англо-америчка инвазија у Италији није напредовала како се то очекивало, тежи-
ште Титових снага се пребацује у унутрашњост земље. Информацијама које су им 
указивале на намере партизана да изврше напад на Србију, Немци су поклањали 
посебну пажњу: „Чињеница да Тито жели лично да руководи операцијама у источ-
ној Босни показује колика се важност истима придаје. Вероватно се ради о одлу-
ци: ко треба да заузме Србију? Тито или Михаиловић? Тиме би борба Русије 
против Енглеске за превласт и овде ушла у видљив стадијум“.26  

Рачунајући са Титом као најопаснијим противником, немачко командовање је крајем 
1943. очекивало да ће у наредним месецима, уколико се његове снаге у току зиме „од-
лучно не ослабе“, доћи до спајања свих партизанских снага на целокупном подручју Ју-
гоистока, па ће и одбрана јадранске обале у пролеће 1944. године од напада у „вели-
ком стилу“ који се очекивао споља, тиме бити неизводљива: „У наредним зимским ме-
сецима неће се више радити о опстанку Хрватске, Црне Горе и Албаније, него о ства-
рању или спречавању стварања бољшевичког бојишта на целокупном подручју Југои-
стока, у непосредној близини границе Рајха. Полазна тачка ове опасности, која је пре-
судна за рат а тиме и полазна тачка за ангажовање противмера, била је и остала - Хр-
ватска.“27 Немци су се прибојавали стварања компактних партизанских подручја на 
Балкану (од Хрватске према Грчкој) која би измакла њиховој контроли.28  

Истовремено, крајем 1943. региструје се концентрација главних Титових снага око 
Вишеграда;29 угрожавање југозападне границе Србије и „пролазна затегнутост“ изазва-
                              

24 Зборник НОР-а, 12-3, стр. 623-624. 
25 Сплит су 27. септембра 1943. заузеле снаге немачке СС дивизије „Принц Еуген”, 92. мот. пук и 27. 

усташки батаљон. (Исто, стр. 558.) 
26 Исто, стр. 626-627. 
 Немцима су били познати садржаји Титових депеша Главном штабу Хрватске који су указивали на 

његово окретање Србији, став према избегличкој влади и монархији (Војни архив, Ратни дневник Врхов-
не команде Вермахта, том III, књ. 2, стр. 1260). 

27 Исто, стр. 627-628. 
28 Војни архив, Београд, НМА, 2-2/II-5 (1-11) Извештај команданта Југоистока за период од 5. до 20. но-

вембра 1943. 
29 Војни архив, Београд, НМА, 2-2/II-4 (1-14) 
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на нападом „јачих партизанских снага“ (2. пролетерске и 5. крајишке дивизије) у правцу 
Ужица и Ивањице;30 Титови планови о повезивању партизана у Хрватској и комуни-
стичких група у Бугарској,31 као и његове намере да се осигура дотур материјала из ју-
жне Италије преко далматинских острва...32 Командант Југоистока је предлагао преду-
зимање „енергичних и радикалних“ политичких и војних мера у Хрватској: стварање но-
ве државне творевине и појачавање немачког надзора у њој, разбијање Титових снага 
војним средствима и трајно поседање целе земље немачким трупама, јер у хрватску 
војску која се све више распадала није имао поверења. Убеђен да се овај распад није 
могао спречити само организацијским мерама и обећањима, фелдмаршал фон Вајкс је 
сматрао да се побољшање ситуације у хрватској војсци могло очекивати тек када се ус-
постави „нов хрватски државни ауторитет“, тј. када се сломи Титова владавина и ство-
ри нови поредак у НДХ под немачком заштитом. Уништењем Титових снага спречиле 
би се узајамне везе и са „партизанским бандама“ које се појављују у Грчкој и Албанији, 
јер, слутио је немачки генерал, „ако их узме Тито, запретиће појачање опште бољше-
вичке опасности на подручју Југоистока у целини“.33  

Да би предупредио неповољан исход у централним деловима југословенског 
ратишта, спречио продор НОВЈ у Србију, неутралисао „Титове снаге“ и стабилизо-
вао ситуацију у Хрватској, што је подразумевало употребу силе, командант Југои-
стока (Максимилијан фон Вајкс), почетком новембра 1943, испланирао је предузи-
мање опсежних операција, које су требале да отпочну 6. децембра, најпре дејстви-
ма 5. СС брдског армијског корпуса у Санџаку, Црној Гори и источној Босни (опера-
ција „Блесак муње“ – „Кугелблиц“) и 15. брдског армијског корпуса у операцији „Ци-
тен“ у средњој Далмацији, а од 7. децембра, операцијом „Пантер“ на Кордуну, Ба-
нији и ка северозападу земље. Анализирајући ситуацију на Југоистоку,34 фелдмар-
шал фон Вајкс је очекивао да би до евентуалног искрцавања савезника на Балкану 
могло доћи тек у пролеће 1944. Зато је одлучио да у зимском периоду 1943/1944. 
„поведе борбу против Тита у великом стилу, ангажовањем свих расположивих ре-
зерви“, како би се уништиле његове снаге које се боре у источној Босни, заузео 
обалски појас Ријека – Задар (операција „Адлер“) и поновно запосела хрватска 
острва јужно од Сплита (Брач, Хвар и др)35, разбиле партизанске јединице северно 
од Саве, ослободила комуникација Сплит –Ливно–Травник и у том делу онемогући-
ло непријатељу (партизанима) снабдевање.36  

Ангажујући осам немачких, једну бугарску и три легионарске (хрватске) дивизије, 
фелдмаршал фон Вајкс је ове операције отпочео „у великом стилу“, како је и обећао 
Хитлеру крајем октобра 1943. године.37 После „Кугелблица“ и „Цитена“, у децембру 
                              

30 Војни архив, Београд, НМА, 2-2/II-5 (1-11) 
31 Војни архив, Београд, НМА, 2-2/II-6 (1-10) Извештај команданта Југоистока за период од 15. до 20. 

децембра 1943. 
32 Војни архив, Београд, Ратни дневник Врховне команде Вермахта, том III, књ. 2, стр. 1334-1335. 
33 Зборник НОР-а, 12-3, стр. 627-628. 
34 Зборник НОР-а, 12-3, стр. 619-629. 
35 Војни архив, Београд, Ратни дневник Врховне команде Вермахта, том III, књ. 2, стр. 1617. 
36 Зборник НОР-а, 12-3, 628-629. 
37 Зборник НОР-а, 12-3, стр. 628. 
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1943. и јануару 1944, једна за другом, или истовремено, ређале су се операције 
„Шнеструм“, „Пантер“, „Валдрауш“, „Делфин“, „Меркур“, „Јајце“... укупно, 13 узастоп-
них офанзивних операција које је извела немачка 2. оклопна армија под командом ге-
нерала Лотара Рендулица,38 а које су у домаћој историографији представљене као 
шеста непријатељска офанзива. Иако нису успели да униште главнину НОВЈ у цен-
тралном делу југословенског ратишта, нити да је онемогуће у нападима на виталне 
комуникације у долини Саве, Уне и Босне, Немци су у двомесечним борбама, вође-
ним у обострано тешким географским и временским условима, ипак остварили два 
важна стратегијска циља, због чега су овај циклус операција и започели: 1) посели су 
чвршће јадранску обалу, припремивши се за случај савезничке инвазије коју су оче-
кивали у пролеће 1944. и 2) омели су концентрацију и осујетили планирани продор 
партизанских снага у Србију. Пета крајишка дивизија, дочекана „на нож“ у децембру 
1943. морала је са Златибора да се врати у источну Босну где је, заједно са 1. јужно-
моравском бригадом, у јеку зимских операција немачке 2. оклопне армије доживела 
најтеже тренутке. Почетком јануара 1944. Друга пролетерска дивизија успела је да се 
пробије до Ивањице, али ће, под притиском јаких четничких, Недићевих и бугарских 
снага бити принуђена да се повуче преко Лима. Ове две дивизије НОВЈ поново ће се 
15. марта 1944. запутити ка Србији, преко Лима и Ибра, према Тари, Повлену и Ма-
љену, али ће се и овога пута, око 20. маја, након 67 дана исцрпљујућих борби, врати-
ти у Црну Гору и источну Босну необављеног задатка. Због снажног отпора немачких, 
бугарских, недићевских и четничких снага, упад ударне групе партизанских дивизија у 
Србију у јесен 1943. и почетком 1944. године показао је да је ситуација за дубљи про-
дор у Србију била још увек преурањена.39  
                              

 Почетак немачких операција изненадио је јединице НОВЈ које су биле ангажоване на својим опера-
тивним задацима: 2. пролетерску и 5. крајишку дивизију концентрисану према Србији, куда се, преко 
Дрине, припремала и 16. војвођанска дивизија; 17. источнобосанску дивизију, оријентисану према Ту-
зли, а 27. надомак Сарајева; 3. и 29. дивизију у Црној Гори и Херцеговини; 1. пролетерску дивизију и 
припреме за напад на Травник; дивизије 8. корпуса у јадранском појасу, нарочито у одбрани острва; ди-
визије 1. пролетерског и 5. крајишког корпуса на простору западне и централне Босне... (Ослободилачки 
рат народа Југославије 1941-1945, књ. 2, Београд 1965, стр. 11-69, 163-166, 190). Изненађење немач-
ким операцијама које ће уследити почетком децембра 1943, плаћено је великим жртвама. Према немач-
ким изворима, партизански губици у операцији „Кугелблиц” износили су око 9.000 људи (Срби у ратном 
дневнику Вермахта, стр. 113), али и губици немачке 2. оклопне армије, такође према немачким извори-
ма, само за период од 11. до 20. децембра износили су 6.791 припадник Вермахта. (Зборник НОР-а, 12-4, 
Београд, 1979, стр. 42-43; У прегледу губитака које је израдила Команда 2. оклопне армије, жртве су 
евидентиране као: 1.513 заробљена, 4.526 рањених и 742 нестала војника, подофицира и официра Вер-
махта). Ратни дневник Вермахта о операцији „Кугелблиц” бележи: „И поред тешког терена, непроходних 
путева и лошег времена, разбили смо црвене снаге у источној Босни и тиме осујетили њихове намере 
да продру на простор Старе Србије...” (Срби у ратном дневнику Вермахта, стр. 113). У извештају Вр-
ховној команди о стању на Балкану по завршетку операције „Кугелблиц” командант Југоистока је запи-
сао: „Што се ситуације у Хрватској тиче, немачке снаге – и поред тога што су развучене и присиљене да 
се боре на више фронтова – ипак су још довољно јаке да изађу на крај са импровизованим борбеним је-
диницама устаника, као што је случај са Титом, и могу да га униште, ако немачка страна сматра да је 
неопходно да се то уради. То показује и пример да су Тита када је покушао да пређе са герилског рата 
на праве војне операције, у операцији ’Кугелблиц ’ наше снаге поразиле”. (Исто, стр. 113-114). 

38 Иван Матовић, Војсковођа с ореолом мученика, Београд, 2001, стр. 392. 
39 Бранко Петрановић, Револуција и контрареволуција у Југославији 1941-1945, књ. 2, Београд, 1983, 

стр. 127. 
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* 
Одмах по капитулацији Италије, два главна правца ангажовања партизанских снага 

из централних делова Југославије водила су у јесен 1943. према јадранској обали и ка 
Србији. Док је залеђе јадранске обале за Врховни штаб било у функцији краткорочних 
стратешких циљева – обезбеђења позиција НОВЈ у овом делу НДХ у случају савезнич-
ког десанта40 и прихватања њихове материјалне помоћи,41 Србија се од стране парти-
занског вођства већ тада доживљавала као кључна земља војно-политичког расплета 
који се очекивао у Југославији крајем рата. Она је у то време представљала највеће 
упориште Михаиловићевог покрета, како по броју и снази четничких јединица (и сам 
Михаиловић се од средине 1943. налазио у Србији), тако и по значају који су му запад-
ни савезници, нарочито Британци, придавали у контексту политичких комбинација које 
су се тицале послератног уређења Југославије.42 Индикативна су, у том смислу, Титова 
обраћања Штабу Другог корпуса у Црној Гори и хрватском руководству из октобра и но-
вембра 1943. у којима се наглашавало да је „најважнија стратешко-политичка задаћа 
садашњице онемогућити четнике Драже Михаиловића због вањскополитичких разло-
га“.43 И у телеграму Главном штабу Хрватске од 19. октобра 1943. Тито потенцира зна-
чај Србије: „Ријешили смо овдје да пошаљемо јаче снаге у Србију како би предупреди-
ли лондонску владу да преко Драже Михаиловића насилно мобилише и побере плодо-
ве наше тешке борбе у Србији. Тај наш покрет према Србији има хисторијски и рјеша-
вајући значај за све наше народе, и у Хрватској и Словенији“.44 Обраћање Главном 
штабу Хрватске у телеграму од 4. новембра 1943. имало је наглашену критичку интона-
цију: „Изгледа да ви никако не можете разумјети да је сада главна Србија и да се сада 
тамо мора ријешити питање уређења Југославије, а лондонске избегличке владе и кра-
ља напосе. Томе сада треба потчинити све локалне интересе“.45 Садржај ових телегра-
ма јасно указује на то да се Титу, у време када се партизански покрет у Србији тек об-
нављао после тешког пораза у њеном северозападном делу крајем 1941, журило са 
                              

40 Тито је 9. септембра 1943. обавестио Штаб Друге дивизије да се у октобру може очекивати искрца-
вање савезника на обали. (Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, /Збирка докумената из Архива Ј. Б. Тито/, 
2213-1-1). После месец дана, 12. октобра писао је Димитрову да неће дозволити искрцавање без дозво-
ле. (Ј. Б. Тито, Сабрана дјела, књ. 17, Београд, 1984, стр. 54) 

41 Западни савезници су на Техеранској конференцији (одржаној крајем новембра и почетком децем-
бра 1943) одлучили и о упућивању материјалне помоћи НОВЈ која је, по њиховој процени, давала вели-
ки допринос у борби против заједничког непријатеља. У складу са том одлуком, отпочело је континуира-
но слање помоћи у храни, одећи, опреми, наоружању и муницији југословенским партизанима, најпре 
бродовима који су ту робу искрцавали на источнојадранској обали, а затим авионима, који су избацива-
ли авио-пошиљке на претходно одређеним местима где су их партизанске јединице могле преузимати. 

42 На другој страни, после гушења устанка у јесен 1941, покрет који су у Србији предводили партизани 
доживљава озбиљну осеку и стагнацију. За разлику од западних делова Југославије, где се већ крајем 
1942. стварају прве партизанске дивизије (8 дивизија) и корпуси (2 корпуса), у Србији ће (у њеном севе-
розападном и централном делу) тек од друге половине 1943. отпочети обнова партизанских одреда који 
су крајем 1941. и почетком 1942. године били уништени или расформирани. У међувремену, на југоисто-
ку Србије делује неколико партизанских одреда који су током 1942–1943. године изложени сталним на-
падима удружених бугарских, Недићевих (СДС) и Љотићевих (СДК) снага. 

43 Војни архив, НОВЈ/ВШ, /Збирка докумената из Архива Ј. Б. Тито/, 2213-1-4, стр. 129; Књига депеша 
ВШ: Депеша Врховног штаба Штабу Другог корпуса од 18. октобра 1943.  

44 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 2213-1-1. 
45 Зборник НОР-а, 2-11, стр. 26. 
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продором на исток и преношењем тежишта борбених дејстава према Србији. Због боја-
зни да западни савезници у својим плановима и комбинацијама са Југославијом не изо-
лују Србију, која је по њиховом мишљењу још увек била компактно упориште четника, 
где су они представљали „главну и реалну силу против окупатора“, мотиви партизан-
ског вође о продору са јачим снагама НОВЈ у Србију имали су зато изразито политичку 
димензију: по сваку цену требало је неутралисати четнике и овладати Србијом, која је 
била главни адут у Черчиловој политици да натера комунисте и југословенску владу у 
Лондону на компромис око формирања заједничке, привремене владе у Југославији. 

На значај овог подухвата указивала је и директива Врховног команданта Штабу 
Другог корпуса од 6. децембра 1943. у којој се наглашавало да је Србија „важан чвор у 
односу на Југославију, а у односу балканских догађања од првенствене је важности“; 
она је требала да послужи као партизанско упориште у односу на остале балканске зе-
мље, нарочито према Бугарској. Србија је са Косовом, Метохијом и Македонијом пред-
стављала велики резервоар за мобилизацију нових снага које су се морале „благовре-
мено прихватити и заталасати“. Планирајући упад у Србију најкасније са тренутком 
отварања другог фронта у Европи, и овога пута Тито открива своје праве циљеве: раз-
бијање четника, њихову неутрализацију на војном и политичком плану и повезивање са 
Црвеном армијом, у складу са догађајима „како се они буду развијали на Истоку“. На-
дао се да ће на тај начин „истргнути из руку и последње адуте реакционарних клика из 
иностранства, које тврде да Дража држи ситуацију у Србији у својим рукама“.46 

Тако се у јесен 1943. Србија нашла у жижи интересовања Врховног штаба НОВЈ, 
пре свега њеног врховног команданта. Већ 9. октобра 1943, у писму штабу 2. корпуса, 
Тито открива планове о концентрацији 1. и 2. корпуса у пределу Санџака и Метохи-
је.47 Десетак дана касније (18. октобра) наређује 2. корпусу да усмери своје операције 
према Србији, истичући као најважнији задатак неутрализацију четника Драже Миха-
иловића из спољнополитички разлога.48 У том смислу, он је 9. октобра 1943. писао и 
Главном штабу Србије: „Дража Михаиловић и његови покровитељи у иностранству 
трљају руке што ми не можемо обавјештавати иностранство о вашим акцијама и на-
дају се на тај начин задржати подршку савезничких кругова и осигурати своје позици-
је у Србији. Ми сада припремамо да са оружјем у руци разбијемо те њихове илузије и 
да докажемо читавом свијету да се Србија ниуколико не разликује од осталих покра-
јина у Југославији у погледу борбе против окупатора, у погледу тежње за истинском 
слободом и у погледу мржње према свим издајницима над српским народом“. У 
истом писму упозоравао је Главни штаб Србије да обрати посебну пажњу на комуни-
кацију Скопље–Ниш–Београд, захтевајући њено рушење како би се Немцима онемо-
гућио превоз трупа и материјала и њихово извлачење из земље.49 У јесен 1943. усле-
диће први покушај продора ударне групе НОВЈ у Србију (2. пролетерске и 5. крајишке 
дивизије) који, међутим, није успео због снажне одбране југозападне границе Србије 
од стране далеко надмоћнијих четничких и Недићевих снага. За реализацију оваквог 
                              

46 Исто, 2-11, стр. 187-193. 
47АВНОЈ и револуција, Тематска збирка докумената, (приредили Б. Петрановић, С. Нешовић), Бео-

град, 1983, стр. 393. 
48 Војни архив, НОВЈ/ВШ, 2213-1-4 (Књига депеша Врховног штаба, стр. 129). 
49 Зборник НОР-а, 2-10, стр. 364-366. 
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подухвата нису се стекле ни објективни услови: јужни совјетски фронт налазио се 
исувише далеко од источних граница Југославије, док је за Немачку команду Вермах-
та крајем 1943. Србија постајала најважније стратешко упориште на Балкану, које ће 
у наредној години по сваку цену настојати да одбрани. 

Титово дефинитивно окретање Србији одвијало се у време када партизанско вођ-
ство (Врховни штаб и ЦК КПЈ) није имало директну везу са њом, па самим тим није 
могло располагати ни поузданим подацима о ситуацији и стању покрета у источним 
деловима земље.50 У августу и септембру 1943. он је преко Штаба 16. војвођанске 
дивизије у источној Босни упорно покушавао да добије информације о Србији, о јачи-
ни, наоружању и распореду партизанских одреда, везама Покрајинског комитета КП у 
Србији са одредима на терену, инсистирао на успостављању веза са Београдом и 
Србијом,51 захтевао слање војних и политичких руководилаца као помоћ српском ру-
ководству...52 У депеши Главном штабу Војводине од 24. септембра 1943. откривао је 
своје планове са 16. војвођанском дивизијом и инсистирао на њеној приправности, 
како би у „згодном моменту“ она била упућена на извршење задатка, према Србији 
или према Срему: „Имајте у виду да ће ваша дивизија доћи прва у обзир за Србију и 
према Београду. Вршите интензивну мобилизацију иако немате за сада оружја. 
Оружја ће бити било горе од браће, било од непријатеља када се буде распадао“.53  

У оквиру припрема за „удар“ партизанских снага ка истоку земље, врховни коман-
дант НОВЈ је од Главног штаба Србије 28. августа 1943. захтевао формирање већих 
војних формација (батаљона, бригада, дивизија) од постојећих и новоформираних 
партизанских одреда, тражио да се повеже са партизанским одредима на терену, са 
штабовима у Македонији, Санџаку, Срему и у Босни ради координације заједничких 
дејстава, „нарочито ради операција које ми у блиској будућности намјеравамо извр-
шити“. Инсистирао је да се у Србији врши мобилизација не само на добровољној 
основи, јер је процењивао да она неће бити довољна за попуну партизанских једини-
ца, већ и „општа мобилизација одређених годишта“, како би се „по сваку цену спречи-
ло да четници разним претњама и преварама мобилишу српске масе за борбу про-
тив нас“.54 Прве бригаде у Србији биће формиране у јесен 1943: 1. шумадијска (1. ок-
тобра), 1. јужноморавска (12. октобра) и 2. јужноморавска бригада (20. новембра),55 
али ће прве две убрзо бити послате у Санџак и источну Босну, где су претрпеле те-
шке губитке у борбама са немачким снагама током операције „Кугелблиц“. 

Извлачење 1. јужноморавске и 1. шумадијске бригаде из Србије, непосредно по 
њиховом формирању, имало је за последицу осетно успоравање и поновну стагнаци-
                              

50 Веза између Врховног штаба и Главног штаба Србије функционисала је тада посредно, преко радио-
станице Штаба Трећег корпуса НОВЈ који се налазио у источној Босни, али је била нередовна и несигурна. 

51 Војни архив, НОВЈ/ВШ, 2213-1-1; Књига депеша ВШ: Депеша Штабу Војвођанске дивизије од 19. ав-
густа 1943. године. 

52 Војни архив, НОВЈ/ВШ, 2213-1-1; Депеша ВШ, Штабу 16. војвођанске дивизије од 6. септембра 1943. 
године 

53 Исто, депеша ВШ, Главном штабу Војводине од 24. септембра 1943. године.  
54 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 7А-1-40. 
55 У новембру 1943. године 1. шумадијска бригада имала је око 700 бораца, 1. јужноморавска 570, а 2. 

јужноморавска бригада око 350 (Анић Никола, Јоксимовић Секула, Гутић Мирко, Народноослободилачка 
војска Југославије, Преглед развоја оружаних снага НОП 1941-1945, Београд, 1982. стр. 302).  
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ју покрета у Србији, као и огромне губитке које су обе јединице претрпеле у борбама 
око Пријепоља и у источној Босни крајем 1943, у време немачке офанзиве „Кугел-
блиц“.56 Ови губици били су утолико тежи јер се у бригадама налазио најодабранији 
борачки и старешински кадар којим је у то време располагао партизански покрет у 
Србији.57 У савременој литератури постављало се с правом питање одговорности за 
судбину бригада, која је по својим последицама била фатална. Пре него што ће напу-
стити Србију, 1. шумадијска бригада се налазила на ограниченом маневарском про-
стору од Рудника према Космају, испресецаном густом мрежом комуникација и насе-
ља које је контролисао непријатељ, притом, стално нападана од Немаца, Бугара, 
припадника СДС и Михаиловићевих четника. Предстојећа зима додатно је отежавала 
услове да се бригада дуже одржи на овом терену. Према тврдњама савременика, 
„борци су били све исцрпљенији, борбе и маршеви свакодневни, муниције све мање, 
а на Руднику је пао и први снег...” Свима у руководству било је јасно да бригада мора 
напустити Шумадију.58 Данима је трајала расправа, која је све више прелазила у 
оштар сукоб између политичког комесара (Моме Марковића) и начелника Главног 
штаба Србије (Саве Дрљевића), у трагању за одговарајућим решењем: кренути пре-
ма Топлици, и на тај начин допринети развоју ослободилачке борбе на југу Србије, 
или поћи у сусрет 5. крајишкој и 2. пролетерској дивизији које су покушавале из Сан-
џака преко Златибора и Таре да продру према Србији.59  

Све то се дешавало у периоду (крајем 1943) када су настојања Врховног штаба 
НОВЈ била усредсређена на продор са јачим снагама у источне делове земље, са 
циљем да се тежиште оружане борбе поново пренесе у Србију. У таквој ситуацији 
одлазак двеју најбољих српских јединица и њихово излагање тешком страдању и 
великим губицима у Санџаку и источној Босни, у најмању руку, било је загонетно и 
контрапродуктивно. Разматрајући ова питања, историчар Бранко Петрановић тврди 
да је „Тито био обузет поседањем Србије као кључне југословенске земље снагама 
                              

56 Шумадијска бригада је изгубила преко 200 бораца и старешина, а Јужноморавска око 170. (Драги 
Стаменковић, О одласку из Србије 1. јужноморавске и 1. шумадијске бригаде новембра 1943. и са њима 
секретара ПК КПЈ за Србију Б. Нешковића и члана ПК и комесара Главног штаба Србије М. Марковића, 
Руковођење НОБ-ом и револуцијом у Србији 1941-1945, Зборник радова, Београд, 1988, стр. 364; Саво 
Дрљевић, Зашто је 1. шумадијска бригада, са политичким и војним руководством Србије, у јесен 1943. 
пошла према Санџаку умјесто у Топлицу, Исто, стр. 363.) 

57 Према наводима Б. Петрановића, 1. Шумадијска бригада је напуштајући Србију, већ 4. децембра 1943. у бор-
бама са Немцима изгубила око 400 бораца, бранећи заједно с 2. пролетерском бригадом лимски мостобран код 
Пријепоља (Бранко Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939-1945, Београд, 1992, стр. 341). 

58 Саво Дрљевић, „Зашто је 1. шумадијска бригада, са политичким и војним руководством Србије, у је-
сен 1943. пошла према Санџаку умјесто у Топлицу”, Руковођење, стр. 359. 

59 У својим сећањима Мома Марковић се позива на поруку Врховног штаба која је наводно послата 
Главном штабу и Покрајинском комитету за Србију, у којој се захтевало да он и Нешковић (секретар По-
крајинског комитета) са бригадама крену за Санџак, где би успоставили везу са штабовима Другог кор-
пуса, 2. и 5. дивизије и са њима сачинили план за дејства ка Србији и у Србији. (Марковић Мома, Рат и 
револуција, Сећања 1941-1945, Београд, 1987. стр. 233-235). Драги Стаменковић, пак, тврди да је у пи-
тању Марковићева сугестија Врховном штабу и Централном комитету, коју су они прихватили и послали 
поруку да Б. Нешковић са 1. Јужноморавском бригадом крене ка Шумадији, затим према Босни и Санџа-
ку. (Драги Стаменковић, О одласку из Србије 1. јужноморавске и 1. шумадијске бригаде новембра 1943. 
и са њима секретара ПК КПЈ за Србију Б. Нешковића и члана ПК и комесара Главног штаба Србије М. 
Марковића, Руковођење, стр. 367). 
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под његовом командом једнако 1943–1944. као и 1941. године“. Његовом поврат-
ку у Србију, у којој би га чекале српске партизанске јединице које би формирале пр-
ве бригаде и контролисале велику слободну територију, очигледно је претпоставио 
продор јединица НОВЈ са запада у Србију, којима су српске партизанске снаге мо-
гле само помагати, али не и дејствовати као самостални и одлучујући чинилац по-
беде: „Србија се једноставно“, закључује Б. Петрановић, „није смела ослободити 
сопственим снагама, већ снагама свих југословенских народа када дође час за де-
финитиван продор у Србију. Из Босне и Црне Горе требало је упасти у Србију и 
спојити са српским снагама на југу, али ове нису могле постати битан фактор осло-
бођења Србије већ само допунска снага ’ударних ослободилачких јединица’ НОВЈ 
под Титовом командом“.60 Тито је, очигледно, у ослобађању Србије предност давао 
партизанским снагама под његовом командом западно од Дрине.  

Уместо да се врате у Србију, од 1. шумадијске и 1. јужноморавске бригаде 10. 
фебруара 1944. код Чајнича биће формирана 3. српска ударна бригада, која је 
ушла у састав 2. пролетерске дивизије. Уласком двеју српских бригада у састав ове 
елитне дивизије, која би продрла у Србију и постала окосница за формирање нових 
дивизија у њој, партизанско вођство је исказало намеру да настави са сличном 
праксом.61 Овакву тезу поткрепљује и Титово писмо Главном штабу Србије од 9. ок-
тобра 1943, у којем се захтевала мобилизација људства у Србији за попуну Прве и 
Друге (српске) пролетерске бригаде,62 „које су у току године и по дана изгубиле ве-
лики број својих бораца у борби а исто тако велики број су дале за руководиоце, 
политичке и војне, многим бригадама у Босни, Далмацији, Хрватској, па и Славони-
ји. Сада у тим бригадама има најмање Срба и зато је потребно да се оне поново 
попуне са борцима из Србије“.  

Припремајући, крајем 1943, продор НОВЈ у Србију (Други корпус на простору Црне 
Горе и Санџака, а Трећи у источној Босни),63 Врховни штаб није могао знати да његов, од 
јесени веома интензиван радио-саобраћај, непрекидно прати немачка прислушна служба 
„хватајући“ притом све директиве и наређења упућена корпусима и осталим штабовима 
ангажованим у овом подухвату. Обавештена о плановима Врховног штаба, немачка Ко-
манда Југоистока била је одлучна у намери да их осујети. Том циљу требало је да послу-
же и опсежне зимске операције изведене крајем 1943. и почетком 1944. године у цен-
тралним деловима Југославије, пре свега операција „Кугелблиц“ у источној Босни, Црној 
Гори и Санџаку, које је почетком новембра 1943. године испланирао фелдмаршал фон 
                              

60 Б. Петрановић, Србија, стр. 342. 
61 Ђорђе Пиљевић, Руковођење, стр. 513. 
62 Прва пролетерска бригада формирана је у Рудом 21. децембра 1941, а 2. пролетерска бригада у 

Чајничу 1. марта 1942. године. 
63 Тито је о свом плану 9. октобра 1943. писао команданту Другог корпуса (Пеки Дапчевићу): „Мој план је-

сте: концентрисати I корпус и ваш II Корпус на сектору Санџака и Метохије и, када за то буде моменат са-
зрео, кренути у правцу Србије и Македоније. До тога времена, наглашавам још једном, предузмите све да 
учврстите власт и организујте јединице које ће остати на терену и које ће моћи да осигурају безбједност 
ослобођене територије”. Из састава Првог корпуса врховни командант је издвојио 5. крајишку дивизију и 
привремено је претпотчинио команди Другог корпуса, упутивши је у правцу Санџака са задатком да запо-
седне територију Пљевља–Пријепоље, учествује у оперативним акцијама и помогне јединицама Другог 
корпуса у рашчишћавању терена од четника, разоружавању италијанских јединица и мобилизацији на те-
риторији која је требало да буде под њеном контролом (Зборник НОР-а, 2-10, стр. 367-369).  
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Вајкс. Као искусан ратник и командант и добар познавалац партизанског начина ратова-
ња, фон Вајкс је предочавао претпостављеној команди у Берлину да је прошло време за 
операције којима би се постигло „војничко уништење НОВЈ“. Оне се, како је по први пут 
од почетка рата у Југославији процењивао, „због проширења покрета на великим про-
странствима морају сматрати неизводљивим“, већ да се морају предузимати операције с 
циљем „да непрестано задају ударце језгру Титових трупа како би се он војнички ослабио 
и спречио у остваривању својих намера“.64 У лето 1944, Немци ће предузети нове опера-
ције, овога пута у Србији, Црној Гори, источној Босни и Херцеговини („Топличко-јабланич-
ка“, „Андријевичка“ и „Дурмиторска“ операција), како би „унутрашњом“ и „спољашном“ од-
браном Србије спречили инфилтрацију партизанских снага са запада и њихово спајање 
са Црвеном армијом, уколико дође до обостраног продора на територију Србије.  

* 
Ситуација на европским ратиштима у лето 1944, нарочито у непосредном југосло-

венском окружењу, ишла је наруку Врховном штабу НОВЈ и његовим плановима да ко-
начно отпочне одсудну битку за Србију. Општа противофанзива Црвене армије у првој 
половини 1944. године на Источном фронту, посебно продор њених украјинских фрон-
това ка југоистоку Европе, избијање на границе Румуније у јуну месецу и њихово при-
ближавање источним границама Југославије, створила је предуслове који су улогу Ср-
бије у југословенском ратном расплету учинили пресудном. На другом крају Европе, 
због ситуације на италијанском ратишту од средине 1944. године, и западни савезници 
поклањали су велику пажњу југословенском простору и његовој улози у сламању не-
мачке одбране на северу Италије. Потреба за везивањем немачких снага и ометањем 
њиховог извлачења са Балкана (посебно армијске групе „Е“ која се налазила у Грчкој), 
имала је превасходно за циљ да се спречи ојачавање немачког фронта у северној Ита-
лији, што ће битно утицати на савезничку команду у Средоземљу и војно-политичке 
стратеге у Лондону и Вашингтону да у своје планове укључе и југословенске партизане 
који су се, на основу извештаја њихових мисија са терена, показали као борбено ефи-
каснија групација у односу на четнички покрет Драже Михаиловића.  

У исто време, на југословенском ратишту тежиште борбених дејстава постепено 
се преноси ка источним деловима земље: после неколико неуспелих покушаја и 
осетних губитака у немачким зимским и пролећним операцијама 1943–1944, које су 
имале за циљ да униште главнину партизанских снага у централним деловима Ју-
гославије и омету њихов продор у Србију, НОВЈ ће у лето 1944. године коначно от-
почети свој „велики поход“ ка Србији.65 Средином 1944, под командом фелдмарша-
ла фон Вајкса, на Балкану су се налазиле: армијска група „Ф“, састава 2. оклопна 
армија (5. СС брдски,66 15.67 и 21. брдски68 и 69. армијски корпус), која је покривала 

                              
64 Ј. Б. Тито, Сабрана дјела, књ. 18 (септембар 1943.), Београд 1984, предговор. 
65 Средином 1944. НОВЈ је у свом саставу имала 12 корпуса, односно 39 дивизија и више самосталних 

бригада, батаљона и партизанских одреда, са преко 350.000 бораца. (Петар Вишњић, Битка за Србију, 
књ. 1, Београд, 1984, стр. 10). 

66 У саставу 5. брдског СС корпуса налазиле су се следеће дивизије: 369. хрватска пешадијска дивизија 
(легионарска дивизија позната као „Вражја”), немачка 118. ловачка, 7. СС брдска „Принц Еуген”, 13. СС 
брдска „Ханџар” (по саставу чинили су је муслимани Босне и Херцеговине и, делом, Албанци са Косова и 
Метохије), као и 2. хрватски корпус (домобрани). Дивизија „Принц Еуген” налазила се у западној Босни, у 
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простор Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и делове Србије и Албаније, са 
око 270.000 војника; армијска група „Е“ у Грчкој са 350.000 војника; бугарска 5. ар-
мија (у Македонији) и Први бугарски окупациони корпус (у Србији) са око 30.000 вој-
ника; делови трију мађарских дивизија у Бачкој и Барањи (15.000 војника) и око 
270.000 припадника разних квислиншких и других формација, од којих је само на 
простору западне Македоније, Косова и Метохије деловало близу 30.000 војно ор-
ганизованих балиста и, уз њих, новоформирана 21. СС брдска дивизија „Скендер-
бег“ са око 10.000 Албанаца.69 Уочљиво је да су немачке оперативне дивизије (297, 
181, 118. и 264), састављене од немачких држављана, углавном биле распоређене 
на јадранској обали или у њеној близини, ради спречавања евентуалне савезничке 
инвазије, док су немачке јединице у унутрашњости земље по формацији биле есе-
совске (СС) и легионарске.70 У самој Србији налазиле су се трупе војноуправног ко-
манданта Србије састава: Први бугарски окупациони корпус (22, 24, 25. и 27. диви-
зија) и делови 29. дивизије из састава бугарске 5. армије (око 30.000 војника), Срп-
ски добровољачки корпус (око 6.000), Српска државна стража (око 37.000), два са-
мостална и пет немачких полицијских пукова, неколико самосталних батаљона, Ру-
ски заштитни корпус (пет пукова са око 6.000 људи) и др. Истовремено, Михаило-
вић је у Србији располагао са 40 корпуса, састава око 30.000 људи, већином моби-
лисаних, или у евиденцији четничких команди.71 Њихов задатак био је превасходно 
да обезбеђују виталне комуникације, привредне и стратешке објекте и по сваку це-
ну онемогуће партизанску инвазију Србије.  

Приметно је да су немачке снаге у лето 1944. биле најслабије на простору Србије, 
о чему сведочи и специјални изасланик немачког министарства спољних послова за 
Балкан, др Херман Нојбахер: „Све до јесени 1944. доминантна снага у Србији био је 
Дража Михаиловић. Ништа боље не може да опише стање у Србији од чињенице да 
је крајем августа 1944. била стационирана само једна немачка борбена јединица и то 
један полицијски батаљон, који и није био комплетан у односу на бројно стање. Ово-
ме треба додати неколико хиљада Љотићевих добровољаца, који су били распоре-
ђени у више група. Они су имали задатак да осигурају важне објекте. Веома добро 
                              
области Купреса, 118. ловачка била је распоређена на јадранској обали, а „Вражја” дивизија у Херцегови-
ни. „Ханџар” дивизија била је смештена око Тузле, а 2. хрватски корпус у области Добој - Тешањ. 

67 15. брдски армијски корпус, састава: 264. немачка дивизија (налазила се у рејону Бенковца), 392. 
„Плава” и 373. „Тигар” (хрватске пешадијске, легионарске дивизије). Хрватска легионарска дивизија „Ти-
гар” покривала је простор Бихаћ - Дрвар, док је „Плава” дивизија такође била оријентисана ка мору, у 
ширем рејону Бенковца. 

68 У саставу 21. брдског армијског корпуса налазиле су се три дивизије: 297, 181. и 21. СС дивизија 
„Скендербег”. Најбоља од њих, 297. дивизија држала је положаје на албанском и црногорском приморју; 
181. дивизију чинили су трећепозивци (контролисала је Црну Гору, према приморју), а састав 21. СС ди-
визије „Скендербег” чинили су Албанци са Косова и Метохије. 

69 Група аутора, Војна историја, Београд, 1980, стр. 443-444, 476; Петар Вишњић, Битка за Србију, 
стр. 5-6; Момчило Павловић, Верољуб Трајковић, Савезничко бомбардовање Лесковца 6. септембра 
1944, Лесковац, 1995, стр. XVIII; И. Матовић, Војсковођа с ореолом мученика, стр. 509. 

70 Састав СС (7. СС „Принц Еуген”, 13. СС „Ханџар” и 21. СС „Скендербег”) и легионарских („Вражја”, 
„Плава”, „Тигар”) дивизија чинили су фолксдојчери из Баната, муслимани из Босне и Херцеговине, Ал-
банци са Косова и Метохије и Хрвати са простора НДХ. 

71 Младенко Цолић, Преглед операција на југословенском ратишту 1941-1945, Београд, 1988, стр. 176. 
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могу да се сетим „карте где су бандити активни“, коју је месечно издавао Главни 
штаб наше армије за Србију. На њој су биле територије означене плавом и црвеном 
бојом, које су контролисали герилци. Плава боја означавала је подручје под контро-
лом четника и она је у Србији вишеструко надмашивала црвену, партизанску боју“.72  

Немачки полицијски батаљон о коме пише Нојбахер био је, у ствари, један пук – 
5. СС моторизовани полицијски пук који је имао мање од хиљаду људи, дакле није 
био комплетан, па су га Немци попуњавали љотићевским јединицама. Углавном је 
служио за осигурање саобраћајница. Од августа 1944. Немци нису више могли ра-
чунати на Бугаре, јер се очекивало да ће они брзо променити страну. Несигурно др-
жање Бугара,73 непријатељске акције од стране Румуна и покрети Црвене армије 
преко Крајове у правцу Гвоздених врата, приморали су војноуправног команданта 
Југоистока (генерала Фелбера) да 7. септембра 1944. додатно нареди одбрану 
„српске источне границе.“74 Због непоузданости бугарског савезника, Немци су већ 
27. августа, на основу фирерове директиве, донели план за окупацију Бугарске 
(Операција Hundessohn – Пасји син). Операцију је требало да изведу 1. брдска ди-
визија и 4. СС полицијска оклопна гренадирска дивизија, из рејона Ниша и Скопља, 
у правцу Софије. При измењеној ситуацији, план је предвиђао и благовремено раз-
оружање бугарских снага у Србији и Македонији.75 

На другој страни, партизанско окретање источним деловима земље и намере 
Врховног штаба НОВЈ да у лето 1944. наметне одсудну битку за Србију било је 
условљено низом околности које су захтевале да се по сваку цену најпре неутрали-
шу четници као главни унутрашњи непријатељ и тиме уклоне све препреке на ме-
ђународном плану, нарочито оне које су се тицале политичке, војне и материјалне 
подршке западних савезника партизанском покрету.76 Ова подршка се у партизан-
ском вођству доживљавала као чин посредног признања нове Југославије, у складу 
са политичком стратегијом којом се оно руководило од почетка рата. На другој 
страни, помоћ коју су западни савезници слали партизанима континуирано од краја 
1943. имала је велику цену: у тренутку када се решавала судбина Србије на војном 
плану, врховни командант НОВЈ био је изложен великом притиску британских ди-
пломата, пре свих Черчила, да оствари компромис са председником југословенске 
владе Шубашићем и краљем Петром II Карађорђевићем о формирању заједничке 
(привремене) владе која би одшкринула врата британском политичком утицају у Ју-
гославији после рата. 
                              

72 Нојбахер Херман, Специјални задатак Балкан, Београд, 2004, стр. 168. 
73 Бугарска је објавила неутралност 25. августа 1944, а командант немачких снага на Балкану већ су-

традан наређује да се разоружа 1. бугарски окупациони корпус, који се налазио у Србији. Румунија је ис-
тупила из савеза Сила осовине 24. августа, након пада Антонескуовог режима. СССР је 5. септембра 
објавио рат Бугарској, а бугарска (фашистичка) влада 6. септембра објављује рат Немачкој, што је и 
званично обнародовано 8. септембра, истог дана када су јединице Црвене армије ушле у Софију. (Збор-
ник НОР-а, 12-4, стр. 561).  

74 Исто, стр. 567-571. 
75 Исто, стр. 946; Извод из Ратног дневника Команде Групе армија „Ф”, за период од 1. јула до 31. де-

цембра 1944. 
76 О међународном аспекту српског и југословенског питања, односно политици савезника према Југо-

славији и покретима отпора у њој, биће речи у наредном броју „Војног дела”.  
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 Схватајући намере Британаца којима се журило са формирањем заједничке владе у 
Југославији пре него што се оствари контакт између Црвене армије и НОВЈ, Тито је так-
тизирао одуговлачећи разговоре са британским званичницима и Шубашићем, о чему 
сведочи и његов недолазак у Казерту на састанак са главнокомандујућим савезничких 
снага у Средоземљу генералом Вилсоном 12. јула 1944. године.77 Драматизујући случај 
Србије, Британци су настојали да јој обезбеде посебан субјективитет у односу на народ-
ноослободилачки покрет, под сопственим патронатом. Иза њиховог позивања на „вели-
ки број српских сељака земљорадника, можда њих 200.000, који су противнемачки рас-
положени“, међу којима је „јак српски национални осећај“78 и на „антипартизански и про-
монархистички став око 200.000 српских домаћина“; затим Черчилових изјава о „опози-
цији српског народа према народноослободилачком покрету“ (изнетих у разговору са Ти-
том у Напуљу 12. августа 1944);79 као и порука Титу да ’војна нужда’ налаже да се „сада-
шња инертна маса српског становништва старе Србије мобилише и употреби у ратном 
напору и да би он то требао бити у стању постићи само ако одбаци свој комунизам и 
увери Србе који због тога сада њега и његову организацију гледају са сумњом“;80 очитих 
                              

77 Одбијање да се одазове Вилсоновом позиву и учествује у разговорима о „стварима од војне важности” 
Тито је правдао својом заузетошћу, тренутном војном ситуацијом у Југославији, а бригадиру Маклејну (шефу 
савезничке војне мисије при Врховном штабу) тумачио наводно реакцијама „у целој земљи, нарочито у Хрват-
ској и Словенији, на споразум са Шубашићем (од 16. јуна 1944 – прим. М. З.) које нису повољне и да би, кад би 
он у овом одлучном тренутку пошао у иностранство, оне имале још узнемиравајући учинак на јавно мишље-
ње, што би неповољно деловало на његов углед” (Војни архив, НОВЈ, 2220-1-11; Маршал Југославије, генера-
лу Вилсону, 17. јуни 1944. године; Ј. Б. Тито, Сабрана дјела, књ. 21, стр. 290, ПРО, ФО 371/44291, Р 
10763/44/92; Ф. Маклејн, генералу Вилсону, 10. јули 1944. године). Нудио је, притом, „ако је ствар хитна и у ве-
зи са извесним операцијама” да пошаље своје најближе сараднике којима би британски генерал изложио своје 
„захтеве и предлоге у погледу операција у Југославији”. (Војни архив, НОВЈ, 2220-1-11).  

 Маклејнове процене о разлозима Титовог избегавања да пође на заказани састанак са генералом 
Вилсоном у јулу 1944. указују и на његове страхове да ће бити „увучен у тројне политичке дискусије” за 
које он није био спреман и да би могао бити „неочекивано суочен с краљем Петром”. (Ј. Б. Тито, Сабра-
на дјела, књ. 21, стр. 289; Маклејн, генералу Вилсону, 9. јули 1944. године) Титов блиски сарадник М. 
Ђилас о томе пише: „Поврх тога, тада се у Италији налазио краљ Петар II и ми смо сумњали, а имали и 
обавештења, да генерал Вилсон на препад смера уприличити сусрет Тита и краља. Такав сусрет не би 
ничим допринео, сем стварању конфузије међу нашим, радикализованим, око јајачких одлука окупље-
ним присталицама. Британци тада нису ни крили своја настојања да ’разблаже Титово вино’: ми смо 
знали да то није могућно, али би нас сличне смицалице заплеле у објашњавања, ако не и у пренаглаше-
ни радикализам. Сем тога, тада су се по Италији расули четници из земље и из емиграције, па смо се 
прибојавали за Титов живот, утолико више што су и односи са Британцима потхрањивали нашу прео-
презност”. (М.Ђилас, Револуционарни рат, Београд, 1990, стр. 391.) 

78 Тито–Черчил, Строго тајно, Збирка британских докумената из периода 1943–1945, приредио Ду-
шан Бибер, Београд-Загреб, 1981, стр. 163-165; Черчилов говор у Доњем дому, 24. маја 1944.  

79 Документи о спољној политици СФРЈ 1941-1945, књ. II, Београд,1989. стр. 235; Записник са састан-
ка В. Черчила и Ј. Б. Тита у Напуљу 13. августа 1944.  

80 Тито–Черчил, Строго тајно, стр. 140; Предлог пуковника Хадсона разматран на састанку код бри-
танског државног подсекретара О. Сарџента, 2. маја 1944.  

 У нацрту поруке министра председника (В. Черчила) која је у мају 1944. припремљена за маршала Тита 
пише: „Пратим са великим занимањем напредовање Вашег покрета у Србији, где видим да се сада повећа-
ва опсег ваших војних операција. Знам да схватате важност напада и уништавања важних циљева смеште-
них у том подручју за ратне напоре Савезника у садашњем тренутку, а посебно рудника хрома и железнич-
ке пруге Београд–Солун. Надам се да ћете уложити све напоре да бисте мобилисали знатне залихе људ-
ства које још увек остају изван Вашег покрета у Србији да бисте непријатељу нанели највеће могуће непри-
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тенденција (у савезничким земљама) „да се покрет у Југославији дели на: покрет Срба 
под Дражом Михаиловићем и партизански покрет код других народа“;81 Черчилових ин-
систирања на „измирењу између српског народа и народноослободилачког покрета, ка-
ко би се све енергије могле усредсредити против заједничког непријатеља“;82 Бејлијевих 
изјава да би се „тежак и проширени“ грађански рат између Михаиловића који још увек 
„води јаку четничку организацију“83 и Титових снага у Србији могао избећи једино ако би 
се постигло пристајање Михаиловићевих снага уз Титову армију en bloc84 и др., стајале 
су, заправо, јасне намере да се британској дипломатији обезбеде што боље позиције у 
Србији уочи савезничке конференције у Москви (октобра 1944), када је Черчил планирао 
да понуди Стаљину поделу политичког утицаја на југоистоку Европе, самим тим и у Југо-
славији. Брзо продирање Црвене армије у лето 1944. натерало је Черчила да убрза пла-
нове о „подели одговорности за контролу над малим државицама у средњој Европи“, ка-
ко је амерички историчар Фејс назвао Черчилове покушаје да склопи формални спора-
зум са Стаљином о подели интересних сфера у том делу света.85 Британске намере у 
                              
лике. Како ће Вам генерал Велебит рећи, намеравамо направити све што можемо да бисмо повећали своје 
испоруке у она подручја о којима се ради, како бисмо Вам омогућили тиме да постигнете уједињење напо-
ра у Србији против Немаца. Не бисте ли, у ту сврху, могли донекле изаћи у сусрет оним елементима у Ср-
бији који, иако спремни да се боре против Немаца, сада још нису вољни придружити се Вашим снагама 
због политичких разлога? Та би се потешкоћа могла превладати и постићи уједињењем против заједничког 
непријатеља ако бисте у њиховом случају ублажили прописе који постоје у Вашој војсци у вези са стварима 
као што су знакови и политичко усмерење. Сигуран сам да схватате једнако као ја важност уклапања у 
овом тренутку свих могућих људских и материјалних средстава у борби против непријатеља и да ћете у 
том циљу бити вољни предузети мере које ће придонети не само ратним напорима Савезника, већ и једин-
ству Југославије кад се једном извојује победа”. (Исто, стр. 141-142) 

81 Документи о спољној политици СФРЈ, књ. II, стр. 245; Шубашићева изјава са заједничке седнице 
НКОЈ-а и председника Југословенске владе (цитирана из записника), одржане на Вису 19. августа 1944.  

82 Исто, стр. 210, 223; Черчилова изјава са састанка у Напуљу 12. августа 1944. и став из Меморанду-
ма упућеног од стране председника британске владе маршалу Титу 13. августа 1944.  

 Овај Меморандум британске владе којим се инсистирало на споразуму између народноослободилачког покре-
та и српског народа Тито је на седници НКОЈ-а 17. августа 1944. оценио као неприхватљив: „Краљевска емигрант-
ска влада жели да дође до споразума између нас и српског народа. Ја такву садржину меморандума као базе за 
разговор нијесам прихватио, с једне стране мотивишући то тиме да ми у Србији имамо непосредно далеко више и 
јаче војне формације него што их има Дража Михаиловић, који сарађује са Њемцима. Друго, да је таква формула-
ција уопште неправилна, јер борба српског народа против окупатора укључена је у народноослободилачки покрет 
народа Југославије и чини са њим нераздвојиво и неразориво јединство...” (Исто, стр. 238-239)  

83 На основу извештаја са терена на које се позивао, пуковник Бејли је Михаиловићеву војску процењивао 
на 20.000 људи под оружјем и 45.000 способних за мобилизацију (Тито–Черчил, Строго тајно, стр. 140) . 

84 Бејли је, у том смислу, нудио конкретан предлог: „На првом је месту битно уклонити Михаиловића и 
његове непосредне сараднике који су одговорни за његову садашњу незадовољавајућу политику. Једи-
на особа која то може направити јесте краљ коме Михаиловићеве снаге, као остаци југословенске кра-
љевске војске, дугују верност и коме су оне заправо врло одане. Краљ се мора стога одмах вратити у 
Србију да би отпустио Михаиловића и преузео од њега заповедништво, те успоставио сарадњу с Титом 
против Немаца...” По мишљењу пуковника Бејлија, Тито је прецењивао своју снагу, а потцењивао врло 
реалну вредност коју би краљ за њега представљао уколико би му довео Србе. (Исто, стр. 142-143) 

85 Наведено према: Владимир Дедијер, Нови прилози за биографију Јосипа Броза Тита, књ. 2, Ријека, 
Загреб 1981, стр. 874-875. 

 Први наговештаји о могућој подели интересних сфера на Балкану појавили су се почетком маја 1944. године. 
Забринут због брзог напредовања Црвене армије, у ноти министру спољних послова А. Идну од 4. маја 1944. бри-
тански премијер је изражавао своју намеру да се Совјетима мора јасно ставити до знања да британска влада не-
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Србији недвосмислено је изразио и шеф „Форин офиса“ почетком јула 1944. у својој кри-
тици Маклејну поводом његовог „подсећања Тита да влада његовог Величанства врло 
жели и на војном и на политичком пољу видети да се шири опсег партизанског покрета и 
партизанске активности у Србији“. Идн је у писму Маклејну 5. јула 1944. наглашавао да, 
без обзира на размишљања о повећању помоћи партизанским снагама у Србији, „није 
нам стало да помогнемо Титу да наметне себе и свој режим српском народу, што би мо-
гло изазвати оштар отпор и трајно незадовољство. Наша политика је да споразумом из-
међу Тита и владе (И. Шубашића - прим. М. З.) изградимо систем сарадње између пар-
тизана и свих оних Срба који се желе борити против непријатеља“.86  

Да би се ослободило материјалне зависности од западних савезника, која је неми-
новно рађала политичке притиске и уцене, партизанско руководство се у лето 1944. од-
лучује на постепену преоријентацију у снабдевању и војној помоћи на Совјетски Савез. 
Иницијативу у том смислу садржавало је Титово лично обраћање за помоћ Стаљину и 
Молотову писмима од 5. јула 1944, затим, његов одлазак у Крајову 19. септембра, у 
штаб Трећег украјинског фронта и на разговоре са совјетским лидером, у Москву од 20–
28. септембра 1944. године. Како се у совјетској јавности мало знало о ситуацији у Срби-
ји, Милован Ђилас је по одласку војне мисије НОВЈ у Москву 26. априла 1944. јављао 
Титу да је на путу кроз Италију и Каиро, такође и у СССР-у, видео да се Србији придаје 
„огромни, такорећи, централни значај. Она је била аргумент у рукама непријатеља на-
родноослободилачког покрета у вези са признавањем НКОЈ-а“87, јављао је Ђилас, „а 
придавао јој се и велики значај у вези сарадње с Бугарима и стварања државе Јужних 
Словена, до које је могло доћи у будућности“.88 Велимир Терзић је извештавао Тита 5. 
јуна из Москве да је Србија у центру пажње у Совјетском Савезу; како се у њему врло 
мало знало о борбама и партизанима у Србији, требало је јављати „чак и о најмањим 
чаркама са непријатељима“.89 Тито је у јулу 1944. писао Стаљину да је народноослобо-
дилачком покрету неопходно много више наоружања и хране у односу на количине које 
су западни савезници достављали; потребе су расле са порастом војске, јер су хиљаде 
добровољаца чекале да се наоружају, нарочито у Србији: „С обзиром на политику Ен-
глеза према Србији, где се на све могуће начине покушава појачати позиција пристали-
ца краља, односно четника, а ослабити наше позиције, ми не можемо рачунати на неку 
ефикасну помоћ од стране савезника. Баш овде биће нам потребна највећа ваша помоћ 
да бисмо могли што прије ријешити питање Србије, које је за нас врло важно, јер од тога 
зависи коначан успех у стварању демократске федеративне Југославије“.90 
                              
ће прихватити совјетизацију Балкана. Идн је био приморан да примети да Британци сносе свој део одговорности 
за насталу ситуацију, јер је њиховом заслугом Титов покрет добио материјалну подршку и стекао међуна-
родни углед. (W. R. Roberts, Tito, Mihailović and The Allies 1941-1945, New Yersey, 1973, стр. 240-241) 

86 Тито–Черчил, Строго тајно, стр. 221-222. 
87 НКОЈ – Национални комитет ослобођења Југославије, извршни орган АВНОЈ-а (Антифашистичко веће 

националног ослобођења Југославије), скупштине која је заседала у Јајцу крајем новембра 1943. године. 
88 Архив Ј. Б. Тита, КМЈ, I - 3 - б/678; Реч је о Стаљиновој иницијативи из 1943. године да се на Балка-

ну после рата образује федерација јужнословенских народа. 
89 Исто. 
90 Нешовић Слободан, Петрановић Бранко, Југославија и уједињени народи 1941-1945, Збирка докуме-

ната, Београд, 1985, стр. 247. 
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Убеђени да су англо-америчке испоруке оружја и војне опреме „имале одлучују-
ћи утицај на ток рата у Србији“,91 Британци су веровали да су задобили неку врсту 
монопола у снабдевању НОВЈ, па су снабдевање дозирали по свом нахођењу и по-
литичком притиску који су намеравали да остваре. Међутим, превиђали су да се 
стратегијска ситуација у корист народноослободилачког покрета изменила оног мо-
мента када је успостављен физички контакт између НОВЈ и Црвене армије. Од тог 
момента Тито се оријентисао на најтешњу сарадњу са Совјетским Савезом и Црве-
ном армијом. Ову тенденцију уочавао је и шеф британске мисије при Главном шта-
бу Србије, мајор Хеникер, када је извештавао своје претпостављене да је „коначно, 
крајем септембра Врховни штаб изјавио да неће више бити потребно снабдевање 
од Британаца, пошто ће Црвена армија од тог тренутка вршити целокупно снабде-
вање Србије. Ово је био сасвим разуман предлог, мада се није узела у обзир чиње-
ница да је српска војска великим делом опремљена британским оружјем и да јој је 
потребна одговарајућа муниција. Из овог разлога се српски штаб успротивио таквој 
одлуци, али без успеха. Захтев за прекид снабдевања од партизанског врховног 
штаба је изгледао као још једна непријатељска акција према нама“.92 

Обраћајући се Стаљину за помоћ (5. јула 1944) у наоружању и храни, нарочито за 
борце у Србији, врховни командант НОВЈ настојао је да у том погледу неутралише 
зависност од западних савезника и тиме умањи могућност политичких притисака и 
уцена Британаца. Осим тога, рачунајући са најјачом и непосредном подршком Црве-
не армије, која би „надирала преко Карпата и Румуније у правцу југа“, Тито је био убе-
ђен да би директном сарадњом са совјетским снагама (пре свега, њиховим учешћем 
у операцијама у Србији) „осујетио многе планове на Балкану од стране оних који же-
ле да помоћу раздора учврсте своје позиције“ на овом простору.93 У писму Молотову 
(5. јула 1944) Тито је ситуацију у Србији оцењивао на следећи начин: „У Србији спо-
разум (Тито–Шубашић од 16. јуна 1944 – прим. МЗ) није произвео неки нарочити ути-
сак, јер скоро сва српска реакција ионако иде заједно са Немцима и само један мали 
део четника почео је да се колеба и прелази на страну Н. О. Војске. У Србији је вели-
ка већина народа на страни народноослободилачког покрета и једино велики терор и 
до недавно наша војна слабост у тој покрајини, били су узрок да се устанак није раз-
вио као у осталим деловима Југославије. Данас је ситуација већ друга. Народноосло-
бодилачка војска брзо расте и ако будемо добили на време оружје, ми можемо имати 
у Србији за кратко време не мање од 10 дивизија...” Тито је у писму откривао и своје 
разлоге са тактизирањем око формирања привремене владе које су пожуривали 
Британци: „Ја мислим да нема штете ако се формирање те владе што дуље отегне, 
јер ћемо добити само на времену за учвршћивање наших позиција у Србији“. Он је 
сматрао да Британци желе да „довуку“ краља у Југославију, бар у Србију, што би зна-
чило грађански рат, због чега је било потребно борити се против таквог покушаја“.94 
                              

91 Процене мајора Хеникера, шефа британске војне мисије при Главном штабу Србије и бригадира Ма-
клејна, шефа британске војне мисије при Врховном штабу (Венцеслав Глишић, Савезници и ослобође-
ње Србије 1944, Историја 20. века, 2/1994, стр. 111). 

92 Војни архив, Београд, Збирка копија из Форин офиса, 9-4-10, ФО 371/48809; Извештај о Србији мајо-
ра Хеникера за период април–новембар 1944. 

93 С. Нешовић, Б. Петрановић, Југославија и уједињени народи, стр. 247. 
94 Исто, стр. 248-250. 
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Војно-политички расплет у Србији најавиће московски разговори Тита и Стаљи-
на (20–28) септембра 1944. и договор око снабдевања НОВЈ наоружањем, који је 
том приликом постигнут. Они су се одвијали у контексту догађаја који ће определи-
ти и сам карактер ових разговора: искрцавања западних савезника у Нормандији, 
које је значило да неће бити инвазије Балкана; одлуке Врховног штаба НОВЈ о по-
мерању тежишта операција према Србији, односно истоку Југославије; разговора 
маршала Тита са британским премијером августа 1944. у Казерти и Напуљу и пред-
стојећег састанка Стаљина и Черчила у Москви, октобра 1944. године. Мотиве 
Титовог тајног одласка са Виса 18. септембра најпре у Крајову, у штаб Трећег укра-
јинског фронта, а затим у Москву, Владимир Велебит је објашњавао присуством је-
диница Црвене армије на источним границама Југославије, које је захтевало саста-
нак Јосипа Броза са руским војсковођама и самим Стаљином. Иако је овај разлог, 
сам по себи, довољно оправдан, Велебит не занемарује ни чињеницу да је Тито 
„можда хтео да се склони од безобзирног и агресивног притиска британске владе и 
др Шубашића којем је био изложен на Вису“. За разлику од Черчила, како Велебит 
тврди, „Стаљин се није ценкао, шкртарио у обећањима“, нити уцењивао краљем. 
Што се тиче помоћи у наоружању, „на свако тражење одговарао је супериорно да 
ће дати двоструко више од затраженог“.95  

Присуство Црвене армије на источним границама Југославије оперативно потчи-
њавање бугарске војске команди Трећег украјинског фронта средином септембра 
1944. и могућност њене употребе у Србији, под совјетском командом, представљали 
су за Тита додатни мотив да се са генералом Корњејевим (шефом совјетске војне 
мисије која је у фебруару 1944. стигла у Врховни штаб) у највећој тајности упути нај-
пре на рискантан пут до позадине Црвене армије, до Крајове у Румунији. У свом на-
предовању Црвена армија се зауставила на Дунаву; даљи покрет према Југославији 
и Мађарској као да је чекао на одређена политичка решења, везана пре свега за на-
ставак дејстава у сарадњи са НОВЈ, која је у то време на југословенском ратишту ре-
ално представљала респективну снагу, са 14 корпуса, 50 дивизија, велики број одре-
да и укупно око 400.000 бораца.96 Политички резони Стаљина и совјетске владе, ру-
ковођени потребом за афирмацијом отечественог режима у Бугарској, након његовог 
инаугурисања 9. септембра 1944, определили су и употребу бугарске војске у пред-
стојећим операцијама Црвене армије.97 Околности политичке и војне природе налага-
                              

95 Владимир Велебит, Сећања, Загреб, 1983, стр. 308. 
96 Боро Митровски, Нетачно приказивање у бугарској историографији улоге Бугарске и Југославије у 

Другом светском рату, Војноисторијски гласник, 3/1968, стр. 104. 
97 У Крајови је Тито био обавештен да је ЦК БРП (к) мимо Врховног штаба НОВЈ, позивајући се навод-

но на захтев маршала Толбухина, позвао делегата Врховног штаба Светозара Вукмановића Темпа и ко-
манданта Главног штаба Македоније генерала Михаила Апостолског да између 24. и 25. септембра до-
ђу у Софију у штаб Трећег украјинског фронта да би се „договорили о усклађивању дејстава наших и бу-
гарских јединица”. Уместо у штаб маршала Толбухина, који се, иначе, није налазио у Софији, већ у Кра-
јови, југословенски генерали Темпо и Апостолски одведени су у Централни комитет Бугарске радничке 
партије на преговоре (Светозар Вукмановић, Револуција која тече, књ. I, Београд, 1971, стр. 415-424). 
Очигледно је да је нова влада у Софији просто „јурила” за југословенским војним руководиоцима, не би 
ли што пре добила њихову сагласност за укључивање њихове војске у завршне борбе против Немаца. 
Осим Темпу и Апостолском, она ће касније своје емисаре послати и Титу у Крајову. Титу је са Виса 5. ок-
тобра 1944. стигло следеће саопштење: „Дакле, ЦК БРП (к) је Темпа и Апостолског преварио само да би 
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ли су, у том смислу, да се с новом бугарском владом што хитније разјасне и прецизи-
рају односи, у складу са модалитетима преласка Црвене армије и њеног садејства са 
НОВЈ у завршним борбама за ослобођење источних делова Југославије.98 

Титов одлазак у Москву обављен је, тврди Милован Ђилас, у највећој тајности, у 
поноћ 18–19. септембра, совјетским авионом: „Тајност Титовог одласка била је толи-
ко потребна да то нису знали не само чланови Националног комитета, него ни високи 
партијски функционери на раду у ЦК и Врховном штабу. (...) Три-четири дана смо из-
врдавали пред Британцима, а онда смо им ’признали ’ – да је Тито отишао на неку 
слободну територију у Југославији. Британци су се љутили.99 Ми смо пренебрегавали 
њихове протесте. (...) Пре тога сам сугерисао Ранковићу да преко ’Слободне Југосла-
вије’ саопштимо: Тито се спустио у западну Србију, у којој је и почео борбу, и народ 
га је одушевљено дочекао, дознавши за његов долазак. Чуо сам ускоро потом, да је 
једна група британских официра, у потрази за Титом, насела нашој дезинформацији 
и спустила се у западну Србију...”100 Маклејн се 19. септембра 1944. позивао на оба-
вештење маршала Тита да ће се „вероватно читав Врховни штаб преселити у Србију 
у року од идућих 10 до 15 дана“.101 Пре пребацивања шефа британске мисије са Виса 
на копно,102 Тито је саопштио бригадиру Маклејну да ће координирати последњу опе-
рацију за Београд, скривајући на тај начин своје праве намере од Британаца, што се 
овоме учинило реалним да је маршал полетео према Србији, где се већ налазила 
војна мисија САД са пуковником Елери Хантингтоном (Ellery Huntington) на челу.103 Из 
Крајове је 10. октобра 1944. Тито поручио Маклејну и Хантингтону да је његов одла-
зак са Виса био диктиран војним и државним потребама, да се пут због Немаца мо-
рао држати у тајности и да нема никаквих промена у односима са савезницима: „Ми 
смо независна држава и ја као председник Националног комитета и Врховни коман-
дант нисам никоме ван земље одговоран за своје поступке и рад који је у интересу 
наших народа. Шефови мисија могли су свршавати послове с мојим заменицима“.104 
                              
их довео у Софију на преговоре са њима. Наши су одбили преговоре и упутили их на тебе. Одобрили 
смо овај поступак наших другова” (Војни архив, Београд, НОВЈ, кут. 293, депеша бр. 6771). 

98 О томе више: Слободан Нешовић, Југославија-Бугарска, ратно време, Београд, Сарајево, 1978, стр. 27-57). 
99 Дедијер пише да је због Титовог изненадног одласка у Москву Черчил „просто експлодирао”; није мо-

гао да прикрије гнев ни на састанку са Стаљином 10. октобра 1944. Дедијер се позива на енглеске запи-
снике у којима се коментарише садржај дискусије између Стаљина и Черчила: „Маршал Стаљин је ре-
као да се њему Тито допада иако он сада признаје да се овај није лепо понео што је дошао у Москву, а 
да није о томе обавестио енглеску владу. Дискусија са Титом у Москви била је очито војног карактера. 
Тито је тражио помоћ у наоружању и могућност да створи једну базу у Румунији одакле би му се та по-
моћ слала. Маршал Стаљин је нагласио да није било политичких дискусија с Титом” (Владимир Дедијер, 
Нови прилози за биографију Јосипа Броза Тита, књ. II, Ријека, Загреб, 1981, стр. 873). 

100 М. Ђилас, Револуционарни рат, стр. 397. 
101 Војни архив, Београд, НОВЈ, 2221-4-38. 
102 У септембру 1944. Маклејн је боравио на подручју централне Србије, одакле је послао опширан из-

вештај Форин офису о војној и политичкој ситуацији у Србији. 
103 Сагласност за долазак самосталне војне мисије у Врховни штаб НОВЈ дао је Јосип Броз 1. августа 

1944. у Казерти, на састанку са делегацијом америчке ОСС (Одељење за стратегијску службу), коју је пред-
водио бригадни генерал Вилијам Донован. Америчка мисија, на челу са пуковником Елери Хантингтоном, 
добила је службено одобрење за рад од Врховног штаба 13, а већ 14. августа 1944. је приспела на Вис. 

104 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-10-38/13. 
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Приликом московских разговора Тита и Стаљина крајем септембра и разговора у 
штабу Трећег украјинског фронта у Крајови 5. октобра 1944, договорено је учешће једи-
ница Црвене армије и њихово садејство са НОВЈ у борбама за ослобођење Србије. 
Без обзира на коинциденцију мотива и захтева врховног команданта НОВЈ за подр-
шком совјетских снага његовим јединицама у Србији, са правцима наступања Црвене 
армије на југоистоку Европе, комбиновање оперативних планова команде Трећег укра-
јинског фронта са војно-политичком стратегијом вођства народноослободилачког по-
крета имало је за циљ, у датом тренутку, неутрализацију „међународних шпекулација“ 
западних савезника и „амортизовање“ њихових интереса на рачун Србије и њеног зна-
чаја за НОП Југославије. У основи Титовог обраћања Стаљину (почетком јула 1944) и 
московских разговора доминирало је неколико кључних чинилаца: потреба за коорди-
нацијом заједничких дејстава (учешће јединица Црвене армије на тлу Југославије) и до-
говор о помоћи НОВЈ у тешком наоружању произилазили су из уверења њеног врхов-
ног команданта да искључивим ослонцем на сопствене снаге не може добити од-
лучујућу битку за Србију и да се у завршним операцијама за ослобођење Југо-
славије ближи крај дотадашњем партизанском ратовању, а предстоје борбе 
фронталног карактера које су, осим људског фактора, безусловно захтевале 
снабдевеност тешким наоружањем (подвукла – МЗ). Без тешког наоружања, нагла-
шавао је М. Ђилас, „наша војска није могла заузети Београд и водити фронтални рат, а 
тиме и пресећи притиске и комбиновања око дељења и уређења Југославије“.105 

У Москви је народноослободилачки покрет добио пуну политичку, војну и мате-
ријалну помоћ, што је у основи представљало чин посредног признања нове Југо-
славије, без обзира на Стаљинове сугестије Титу да се краљ Петар привремено 
прихвати у земљи, како се не би реметила совјетско-британска политика у Југосла-
вији и избегло заоштравање односа са Британцима.106 Из обзира према западним 
савезницима, Стаљин није формално признао НКОЈ (Национални комитет ослобо-
ђења Југославије) као привремену владу, али је зато својим потезима јасно пока-
зао да НОВЈ признаје као једину регуларну војску у Југославији и пуноправног са-
везника Црвене армије на југоистоку Европе.107 НОВЈ је од СССР-а добила тешко 
наоружање; обећано је комплетно наоружање 10 пешадијских и две ваздухопловне 
дивизије.108 На Стаљиново инсистирање Тито је био принуђен да учини уступак и 
прихвати учешће бугарске отечественофронтовске армије у ослобађању делова 
Србије и Македоније, које су, као и у случају совјетских трупа, према постигнутом 
договору у Москви на територији Југославије морале поштовати њене законе, уз 
обавезу да и једна и друга војска напусте Југославију чим Немци из ње буду проте-
                              

105 М. Ђилас, Револуционарни рат, стр. 396. 
106 Наведено према: Бранко Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939-1945, Београд, 1992, стр. 626. 
107 Смишљеном дипломатском игром Стаљина и Тита одлучено је да се совјетска команда обрати 

НКОЈ-у и Врховном штабу, с молбом да дају пристанак за привремени улазак трупа Црвене армије на ју-
гословенску територију; совјетска команда се обавезала да ће поштовати делатност цивилне админи-
страције НКОЈ-а. Иако је овај договор у суштини био тактички потез намењен западним савезницима, он 
је фактички значио признање НКОЈ-а као нове југословенске владе од стране СССР-а. 

108 Премо постигнутом споразуму између Тита и Стаљина, у току његовог боравка у Москви од 21. до 28. 
септембра 1944, НОВЈ-у је испоручено 96.515 пушака, 20.528 пиштоља, 68.423 лака и тешка митраљеза, 
3.797 минобацача разних калибара, 170 противавионских и 895 артиљеријских оруђа разних калибара, 
1.329 радио-станица и други материјал. (Група аутора, Београдска операција, Београд, 1964, стр. 94). 
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рани.109 Споразумом о уласку совјетских трупа, па макар и привремено у простор уз 
југословенско-румунску и југословенско-мађарску границу, западни савезници били 
су веома погођени. Александар Ранковић је 28. септембра са Виса радиограмом 
извештавао команданта НОВЈ како су „савезнички кругови“ погођени споразумом о 
уласку Црвене армије у Југославију: „Руси су“, јављао је Ранковић тим поводом, 
„генијално изиграли договор на Техеранској конференцији о неуплитању у наша пи-
тања. Савезницима је тешко да поставе сличан захтев НКОЈ-у, страхујући да не бу-
ду одбијени, а на другој страни свесни да би то значило његово признање“.110 

* 
Очекујући у време англоамеричке кампање на Сицилији, јула 1943, да ће конач-

но доћи до „опште акције“ савезника (инвазије Балкана – прим. МЗ), командант 
ЈВуО генерал Драгољуб Михаиловић окренуо се својим плановима о коначном об-
рачуну са партизанима у Србији, како би учврстио своје позиције у њој и онемогу-
ћио комунисте да „заиграју на карту Србије“ у време „великог расплета“, који су 
очекивали сви учесници у југословенском ратном сукобу. Већ 11. јула наредио је 
свим командантима ЈВуО у Србији да отпочну са припремама за „главни рад“.111 
Као превентивну меру, ради елиминисања локалних партизанских снага, Никола 
Калабић је од јединица Горске гарде захтевао да „хитно организују истребљење 
мошиноваца112 као и њихових јатака“: „Морају по цену свих нас да се истерају. Ноћ-
не заседе и све трикове употребите. Догађаји су пред нама. Чича наређује припре-
ме“. У време претреса терена које су тих дана (у јулу 1943) предузимале немачке 
трупе у селима око Младеновца, Аранђеловца и Тополе, Калабић је захтевао избе-
гавање оружаних сукоба са окупаторским јединицама, наређујући „највећу опрезу, 
а кретање јединица док се ове потере не заврше, вршити само ноћу“.113 Наиме, у 
јулу 1943. генерал Бадер је организовао операцију „Моргенлуфт“ ради претреса те-
рена Сувобора, Маљена и Медведника, који су Немци сматрали једним од главних 
четничких упоришта у Србији. Истовремено, Михаиловић је 21. јула 1943. био уце-
њен на 100.000 рајхсмарака у злату, као новчаном наградом ономе „који доведе 
жива или мртва вођу банди Дражу Михаиловића“.114 

 Горска гарда започиње најпре потеру за партизанима на Руднику; у акцији уче-
ствују и четничке јединице из састава Првог равногорског и Другог шумадијског кор-
пуса. Почетак је био предвиђен за 21. јули, а у случају потере од Немаца и Бугара, 
јединицама је саветовано да се склоне на погодна места и избегавају борбе са оку-
патором. „Покрете вршити само ноћу“.115 Залажући се за обнову четничких једини-
ца у Црној Гори, после разоружања четника које су Немци спровели у априлу и мају 

                              
109 С. Нешовић, Југославија-Бугарска, ратно време, стр. 53. 
110 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 2-1-4; Књига примљених депеша. 
111 Звонимир Вучковић, Од отпора до грађанског рата, Београд, 1990, стр. 62.  
112 Колоквијални назив који су користили четнички команданти за партизане, по имену једног од њихо-

вих партијских лидера – Моши Пијаде. 
113 Војни архив, Београд, ЧА (Четничка архива), 27-2-23; Наређење Н. Калабића од 13. јула 1943.  
114 Зборник НОР-а, 12-3, Београд, 1978, стр. 451-457; 507-513. 
115 Војни архив, Београд, ЧА, 27-2-24; Наређење Н. Калабића од 16. јула 1943. 
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1943, Михаиловић је 17. јула захтевао од Ђорђа Лашића да употреби сав свој ауто-
ритет како би се окупиле све националне снаге и што чвршће збиле своје редове 
„јер нам ускоро предстоје крупни и одсудни догађаји које морамо дочекати спрем-
ни“. Сугерисао је интензивирање пропаганде како против „мошиноваца“, тако и про-
тив окупатора, хитну акцију против окупаторских јединица и нападе на слабије не-
пријатељске гарнизоне јер, тврдио је, „све ово захтева садашња ситуација у којој се 
налазимо“. Предлагао је да се ови напади делом изводе „и под видом мошиноваца, 
у циљу да се и окупатор што више ангажује на њиховом уништавању“.116  

У првој половини октобра 1943. долази до озбиљнијих сукоба између ЈВуО и пар-
тизана у Србији; то су били наговештаји олује која ће се свом тежином сручити на њу 
непуну годину касније. Михаиловић је 7. октобра наредио командантима својих корпу-
са у западној Србији (Јаворском, Пожешком, Златиборском и 1. Равногорском) да мо-
билишу и прикупе све своје снаге за дејства, у случају потребе, правцем Прибој – 
Пљевља и у правцу Нове Вароши, уколико би партизани покушали пробој из Санџа-
ка.117 У нападу на партизане на Руднику (1. шумадијску бригаду и Чачански одред 
„Драгиша Мишовић“, који се затекао у том рејону), који су били први на удару, уче-
ствују 2. таковска бригада 1. равногорског корпуса, 1. и 2. гружанска бригада 1. шума-
дијског корпуса и делови Горске гарде. Пуковник Јеврем Симић 10. октобра наређује 
акцију „чишћења партизанских банди“ већег обима: „Свако извлачење из борбе суро-
во ћу казнити. У случају наиласка слабијих немачких, бугарских и Љотићевих снага 
примити борбу, а у случају наиласка јачих снага, увући их на Рудник и према ситуа-
цији примити борбу или се извући“.118 Прва шумадијска бригада била је принуђена да 
се под борбом повлачи ка Горњем Милановцу, па Симић 16. новембра наређује ње-
но даље гоњење. Прилично исцрпљена и са малим залихама муниције, бригада се 
повлачила у правцу Рајца и Тометиног поља, крајем новембра ка Ужицу и Бајиној Ба-
шти, да би почетком децембра 1943. у борбама са Немцима у рејону Пријепоља пре-
трпела огромне губитке. Од 320 бораца, колико је имала у време када je пристигла у 
Пријепоље, 1. шумадијска бригада је у овим борбама изгубила 200 људи. 

Генерал Михаиловић 10. октобра 1943. наређује потпуковнику Кесеровићу, ко-
манданту Расинског корпуса и капетану Милану Стојадиновићу, команданту То-
пличког корпуса, да „предузму акцију чишћења Јастрепца од комуниста“, јер је „не-
згодно да њих 100 вршљају по Јастрепцу годинама“.119 Захтевао је да се Јастребац 
и Топлица у најкраћем времену очисте од комуниста, обухватним нападом са севе-
ра и југа. Поред Кесеровића, наредба је послата и делегату Врховне команде за ис-
точну Србију (пуковнику Драгославу Павловићу), команданту јужне Србије (потпу-
ковнику Радославу Ђурићу), команданту Варваринског корпуса (мајору Здравку Ми-
лошевићу) и партизанима Делиградског корпуса (капетану Брани Петровићу). Стал-
не потере за партизанима у Топлици и на Јастрепцу трајале су све до почетка (ја-
нуара) 1944, када су истовремено ангажоване Кесеровиће снаге (1.500 четника) у 
правцу Ибра да, по Михаиловићевом наређењу, у јануару 1944. по сваку цену спре-
че покушај пробоја партизанске 2. пролетерске дивизије у југозападну Србију.  
                              

116 Зборник НОР-а, 14-2, стр. 819-822.  
117 Исто, књ. 3, Београд, 1983, стр. 27-28. 
118 Војни архив, Београд, ЧА, 21-2-20. 
119 Војни архив, Београд, ЧА, к-278, рег. бр. 18/1. 
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У другој половини октобра 1943. мање сукобе са партизанима четници су водили и 
на подручју Златибора, на Миочу, Увцу, Штрпцима, Рачи, Црном Врху и према Новој 
Вароши, што је указивало на појачани притисак НОВЈ из Босне. Већих сукоба било је 
на потезу Пљевља–Сјеница. Код Штиткова, 21. октобра, 4. крајишка НОУ бригада нате-
рана је на повлачење према Новој Вароши и Златару, а мајор Цветић је наредио Поже-
шком и Другом Милешевском корпусу, као и 1. и 2. студеничкој и 2. драгачевској брига-
ди (око 1.500 људи) општи напад за 22. октобар, ради заузимања Нове Вароши.120  

Све интензивније борбе воде се и у области Санџака. Снаге ЈВуО настоје да потисну 
партизанске јединице које су, користећи упражњен простор капитулацијом Италије, про-
дирале ка југозападној Србији. Златиборска бригада ЈВуО имала је задатак да затвори 
прелаз преко Лима, од Прибоја до Рудог, а Ужичка бригада предузела је офанзивна деј-
ства. Последњег дана октобра генерал Михаиловић је наређивао својим командантима 
да, „с обзиром на данашњу ситуацију“, буду спремни да на „дати знак мобилишу све до 
последњег човека“: „Нарочито водите рачуна да трупе треба подмладити најбољим ре-
грутима. Стварајте што јаче летеће бригаде. Обратите пажњу да нам Немци не побегну. 
Предузмите све најхитније да успоставите везу са Недићевим елементима. Придобијајте 
чак и љотићевце да приступају, јер партизани примају све, чак и крвне непријатеље – 
усташе. Морамо се у датом моменту појачати, јер ко буде јачи биће у праву“.121 

 Почетком новембра 1943. јаче партизанске снаге успеле су да продру до Увца, воде-
ћи борбе са Бугарима: „Бугари се у највећем нереду и без оружја повлаче за Ужице. Беже 
главом без обзира. Стање је врло озбиљно“, забележио је један четнички командант.122 
Партизанске снаге нападају и на ибарском правцу; Ибарски одред успео је да се пребаци 
преко Голије и пређе Ибар, па је Кесеровић наредио покрет својим трупама: „Ситуација је 
такве природе да се мора радити брзо, врло хитно и енергично. Партизанске трупе на 
означеним местима морају се уништити потпуно“.123 Кесеровић наређује концентрацију 
снага и према Јабланици (Топлички, Нишавски и Јабланички корпус ЈВуО) и планини Ја-
стрепцу (Расински корпус).124 Борбе су вођене до 18. новембра и завршене су протерива-
њем партизана са Јастрепца.125 Почетком новембра и одреди Гарде крећу у „чишћење“ 
терена. У заповести пуковника Симића од 3. новембра пише: „Задатак је хапшење кому-
ниста и проналажење њихових земуница, с тим, што ће се сва лица у приложеном списку 
похапсити и спровести на зборно место, а куће у којима се пронађу, земунице и 
партизански материјал – спалити. Сав народ довести ка цркви на збор“.126  

Ради спречавања упада партизанских снага из Санџака, Михаиловићевим наређе-
њем од 7. новембра 1943. било је предвиђено да потпуковник Зоран Остојић дејствује 
дуж десне обале Дрине (северно од Вишеграда), па све до Лима. Златиборски корпус 
требало је да штити прилазе Златибору и Ужицу, а снаге под командом Војислава Лу-
                              

120 Војни архив, Београд, ЧА, 32-2-32. 
121 Војни архив, Београд, ЧА, 22-2-13. 
122 Војни архив, Београд, ЧА, 127-5-2; Извештај капетана Д. Радовића. 
123 Војни архив, Београд, ЧА, 80-5-13. 
124 Војни архив, Београд, ЧА, 80-5-18. 
125 На том подручју дејствовали су тада 1. јужноморавска НОУ бригада, расински и 1. јужноморавски 

НОП одред. 
126 Војни архив, Београд, ЧА, 74-3-24. 
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качевића имале су задатак да нападају партизане који продиру ка Мучњу и Муртеници. 
Јединице из централне Србије (Кесеровић, Раковић, Вучковић, Рачић, Марковић, Радо-
сављевић, Смиљанић, Нинковић, са својим корпусима) планиране су за евентуалну од-
брану просторије Бајина башта–Ужице–Пожега–Краљево–Нови Пазар– Сјеница и на-
пад на партизане уколико би ови продрли у област између Ибра и Западне Мораве. 
Михаиловић наређује општу мобилизацију у целој земљи за борбу против партизана, 
које оптужује да су напали четнике који се у таквој ситуацији морају бранити: „...Борба је 
за бити или не бити, судбина Србије и српског народа је у рукама наших старешина. 
Народ ће слушати ако старешине ваљају и ако су храбре“. Михаиловић је упозоравао 
своје команданте да не наседају на немачке понуде о сарадњи: „Немци су постали вр-
ло лукави, нуде нам неку сигурност, а налазе нам се за леђима. Обећавају неке благо-
наклоне поступке, а ми се одавно познајемо. Не дозволите да ни један наш командант 
падне у грешку да им поверује. Због напада комуниста из Санџака у правцу Србије при-
нуђени смо да сву пажњу обратимо сада на партизанску опасност и зато да се тачно 
поступи по мојим наређењима у погледу пропаганде противу комуниста, као и у погле-
ду наређења да се једновремено предузме акција против комуниста из Санџака који хо-
ће у Србију. Због тога сву пажњу морамо обратити на уништење комуниста. Због тога 
све погодности које нам остали непријатељи нуде вешто и тајно искористити, држећи 
се тога да непријатеља имамо много и да их не можемо све од једаред тући“.127 

Истога дана (7. новембра 1943) генерал Михаиловић је издао директиву о оп-
штој мобилизацији „свих Срба“ за борбу против комунизма: „Да се у целој земљи, у 
свим покрајинама прогласи: Сви Срби на окуп у заједничку борбу против нашег нај-
опаснијег непријатеља у чијим се редовима налазе усташе и цео остали олош ове 
земље. Проглашавам мобилизацију свих расположивих наоружаних снага у свим 
покрајинама наше земље и то одмах без чекања и одуговлачења. У свим покраји-
нама предузети најенергичније ударе на комунисте где се затекну, јер је то највеће 
зло у нашој средини. Ударе вршити ноћу изненада са прикупљеним снагама. Напа-
дати их тројкама, на путевима и где год може у леђа, исто онако као што су они на-
падали нас у леђа док смо ми нападали усташе и Немце. Нападајте и ви њих док 
се боре са окупатором, јер је њихова борба лажна. Сузбијајте партизанске лажи о 
њиховом броју и њиховој снази. Исто тако сузбијајте њихову лаж да је њихово пи-
тање решено на конференцији у Москви.128 Баш обратно, на конференцији у Мо-
скви решено је да се обнови Југославија, али систем демократски. То је у нашу ко-
рист а против комуниста. Енглеска никад не сме препустити Балкан руском утицају, 
јер онда губи Средоземно море. То је свима јасно... Закључак: По овоме наређењу 
предузмите рад одмах и о сваком предузећу обавештавајте ме хитно као и о резул-
тату који постигнете. Нико не сме изостати од овог рада, јер ако се сви дигнемо, ко-
муниста ће нестати. Према свим командантима који не буду извршили ово наређе-
ње, предузеће се мере као према издајницима. За свако неизвршење наређења ка-
жњавати најстрожије. Запамтите, ми се налазимо у стању нужне одбране и саве-
                              

127 Зборник НОР-а, 14-3, стр. 143-147; Извод из књиге послатих депеша Штаба Д. Михаиловића од 7. 
новембра до трећег децембра 1943. 

128 Реч је о Трећој московској конференцији, од 18. октобра до 1. новембра 1943, на којој су учествова-
ли министри спољних послова САД: Кордел Хал, В. Британије Ентони Идн, СССР-а Молотов и совјетски 
лидер Стаљин. 
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зници нам овај став одобравају“.129 Готово свакодневно у новембру 1943. Михаило-
вић наређује својим командантима – Драгутину Кесеровићу (команданту Расинског 
корпуса), Радославу Ђурићу (команданту јужне Србије), Николи Калабићу (коман-
данту Горске краљеве гарде), Синиши Оцокољићу (команданту Млавског корпуса) 
и осталима да без милости чисте комунисте у својим областима: „Продужите рад 
на дефинитивном чишћењу комуниста. Они не смеју постојати у Србији. Крајње је 
време да са тим гадовима рашчистимо. Уништавајте све њихове симпатизере и ја-
таке без милости. Кад не буду имали симпатизере, неће моћи ни да постоје...”.130 

Борбе са партизанима воде се у новембру 1943. готово у свим крајевима Србије. 
Средином месеца партизани су држали добрим делом простор око Златибора: Мокру 
Гору, Семегњево, Јабланицу, Доброселицу, Негбину, Јасеново, Белу Реку, Катиће и 
Гостиље. У овом месецу покушавају да се активирају у области Пожаревца, Петров-
ца на Млави и у другим крајевима источне Србије, па команда Млавског корпуса на-
ређује да се партизани немилосрдно гоне до потпуног уништења: „Имајте на уму да 
се налазимо пред одлучним догађајима и зато унутрашњи фронт треба тотално очи-
стити од тих народних гробара“.131 Прва јужноморавска бригада НОВ („топличка 
партизанска група“, како су је четници називали)132 нападнута је 27. новембра здру-
женим снагама Рудничког, Колубарског, Првог и Другог шумадијског и Првог равно-
горског корпуса, после чега је била принуђена на повлачење према источној Бо-
сни.133 Бригада је 11. и 12. децембра 1943. прешла Дрину, водећи непрекидно борбе 
са четницима. Неколико дана касније, 16. децембра на планини Деветак бригада је 
доживела судбину 1. шумадијске бригаде: Немци су је готово у потпуности уништи-
ли.134 

За Првом јужноморавском бригадом повлачиле су се и друге партизанске снаге 
из Топлице и Јабланице пред потерама које је предводио мајор Кесеровић, преба-
цујући се такође ка Босни, преко Рудника. Почетком децембра 1943. и капетан Ра-
ковић покреће Други равногорски корпус ка Руднику, како би се партизани одбаци-
ли што више ка западу, према Дрини.135 У другој половини децембра 1943. изврше-
на је већа концентрација четничких снага и на југу Србије. Књажевачки, Делиград-
ски и Тимочки корпус имали су задатак да спрече партизанске упаде из области ко-
је су биле у саставу бугарске окупационе зоне. Циљ ове операције био је да се 
„партизани концентричним дејствима потпуно униште“.136 Средином јануара 1944. 
Михаиловић је упозоравао Лукачевића на могући покрет комуниста према северној 
                              

129 Исто, 141-143. 
130 Војни архив, Београд, ЧА, к-275, рег. бр. 21/1. 
131 Војни архив, Београд, ЧА, 85-1-25; Наређење од 15. новембра 1943. 
132 По наређењу Врховног штаба, 1. јужноморавска бригада је 22. новембра кренула према Руднику, 

где је требало да се састане са 1. шумадијском бригадом да би, према плану, заједно наставиле у прав-
цу Лима и Санџака. Међутим, после тешких борби са четницима у рејону Тополе, повлачења преко колу-
барског и качерског среза, готово у стопу гоњена од Рудничког корпуса, била је принуђена да се преба-
ци у источну Босну (11. и 12. децембра).( Зборник НОР-а, 14-3, стр, 236, 239, 241, 285). 

133 Војни архив, Београд, ЧА, 21-2-26. 
134 Зборник НОР-а, 14-3, стр, 236, 239, 241, 285. 
135 Војни архив, Београд, ЧА, 25-2-25. 
136 Војни архив, Београд, 3-2-14. 
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Албанији, одакле би се домогли јужне Србије „у којој би желели да оснују центар на 
Балкану“. Захтевао је да се будно прате ови покрети, апелујући да се утиче на му-
слимане како би се и они организовали против комуниста.137  

У време Михаиловићеве заокупљености борбама са партизанима, уследили су и 
захтеви савезника (Британаца) за интензивирањем акција на комуникацијама у Србији. 
Средином децембра 1943. шеф британске војне мисије при Врховној команди ЈВуО, 
бригадни генерал Чарлс Армстронг, подсећао је Михаиловића на његова обећања да 
ће наредити нападе на железничку пругу у долини В. Мораве и остале виталне комуни-
кације: Врање–Скопље, Ниш–Софија, у долини Ибра, у Качаничком теснацу и од Ско-
пља до грчке границе, као и у хомољском крају и на Дунаву, ради ометања немачког 
саобраћаја: „Напослетку, мој главни командант је сада молио, да се извесне операције 
врше у циљу прекидања виталних непријатељских комуникација које пролазе кроз те-
риторију под Вашом врховном командом. Ја бих Вас озбиљно умолио, господине мини-
стре (Михаиловић је у то време био министар војске и морнарице у југословенској вла-
ди чији је премијер, до маја 1944, био Божидар Пурић – прим. МЗ), да наредите да се 
дотичне операције одмах изврше. Уверавам Вас да желим да Вам помогнем, али обзи-
ром на Ваше стално одбијање да ме примите, осећам се немоћним да то учиним“.138 
На састанку с Михаиловићем 17. децембра 1943. бригадир Армстронг је инсистирао да 
се издају потребна наређења пуковнику Павловићу за напад на „извесне“ циљеве у хо-
мољском крају, нарочито на пут Бор–Жагубица–Петровац и пругу Бор–Митровица–За-
јечар–Прахово, како би се онемогућио извоз из Борског рудника.139 

Упркос озбиљним примедбама на рачун изостајања обећане савезничке помоћи, ко-
јом је условљавао акције својих снага на комуникацијама,140 Михаиловић је 24. децембра 
1943. упутио директиву пуковнику Драгославу Павловићу и потпуковнику Кесеровићу да, 
„на императивно тражење генерала Вилсона, команданта савезничких трупа на Сред-
њем истоку, а у циљу побољшања односа и олакшања наше политике код Савезника“, у 
периоду од 1. до 15. јануара са својим корпусима изведу акцију рушења железничког мо-
ста на Јужној Морави код села Церова, 10 км западно од Делиграда: „Припреме предузе-
ти одмах у највећој тајности. Овај задатак је врло важан и капиталан по даље односе са 
нашим савезницима. Кад буду све припреме извршене после детаљних извиђања, оба-
вестите ме да бих наредио даља извршења акција.“141 Међутим, већ почетком јануара 
1944. „због потребе борбе против комуниста“, која је у међувремену искрсла услед поку-
                              

137 Зборник НОР-а, 14-3, стр. 268; Михаиловићева депеша од 15. јануара 1944. 
138 Зборник НОР-а, 14-3, стр. 909-910; Писмо бригадира Армстронга Д. Михаиловићу од 17. децембра 1943. 
139 Исто, стр. 164-167; Записника са састанка одржаног 17. децембра 1943. 
140 У депеши од 24. новембра 1943. Михаиловић је, тим поводом, мајору Радославу Ђурићу послао сле-

деће инструкције: „На Солуну је постојала грчка изрека: Нема пари, нема трака трука. Према овоме ако нам 
не пошаљу авионе нећемо рушити објекте. Можете ову исту изреку казати њима у лице. Енглези су се са-
гласили са нама шта за предвиђену нашу акцију имају да даду авионе, понављам, авионе са материјалом 
и опремом, онако како смо већ утврдили. Према овоме скрените им пажњу да одржавају реч, иначе ни ми 
нећемо одржати реч у погледу акције. Што се тиче комуниста, ми смо у ставу нужне одбране на целој тери-
торији Југославије, и то је оправдање за акцију против њих. У погледу комуниста наставите акцију до потпу-
ног њиховог уништења. Ми тај чир не можемо трпети на нашем телу, а најмање у Србији...” (Исто, стр. 154; 
Извод из књиге послатих депеша Штаба Д. Михаиловића од 7. новембра до 3. децембра 1943). 

141 Исто, стр. 259-260; Извод из књиге послатих депеша Штаба Д. Михаиловића од 24. децембра 1943. 
до 22. јануара 1944. 
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шаја продора партизанске 5. крајишке и 2. пролетерске дивизије преко југозападне грани-
це Србије, Михаиловић је наредио одлагање „специјалног задатка“, правдајући тај потез 
не својом вољом, већ „вољом комуниста који су упали у област Ивањице“. Наглашавао је 
да он не сме дозволити да његове снаге Немци нападну у леђа, док их истовремено 
партизани нападају с фронта. Својим командантима у Србији саветовао је да бригадиру 
Армстронгу „најлепшим речима“ саопште „да смо ми нападнути и да се ми морамо бра-
нити. Ако генерал Армстронг доцније буде тражио рушење Лисанског рудника, кажите му 
да немате наређење од мене и да без мога наређења не смете ништа радити...”  

Обећавајући настављање припрема за извршење специјалног задатка које су захте-
вали савезници, Михаиловић је намеравао да их реализује по отклањању партизанског 
напада: „Напомињем вам“, уверавао је своје команданте, „да Краљ и влада потпуно одо-
бравају досадашњи мој став. Имамо тачне податке да Енглези свој став према нама неће 
мењати чак ни после извршених специјалних задатака. Ваљда сте разумели држање на-
шег Краља и наше владе. Понављам, специјални задатак ће се извршити, али тек пошто 
се одбранимо од комуниста који су нас напали. Немате ви шта да радите на побољшању 
наше политике. Има ко тиме да се бави. Ако немате поверења у мене, онда треба да 
имате поверења у краља. Краљ нам поручује да морамо бити јачи од комуниста...”142  

За све ово време, Михаиловићева политика према Немцима и осталим непријате-
љима у Србији остала је непромењена. Она је подразумевала, пре свега, безрезервну 
борбу против најопаснијег противника у том моменту, а остале, по могућности, требало 
је неутралисати дипломатским и другим мерама или их, пак, искористити у борби про-
тив највећег непријатеља. О томе недвосмислено сведоче и немачки извори: „Покрет 
ДМ обуставља борбу против окупационих снага у већем делу Србије и концентрише се 
за борбу против комуниста“, писало је у извештају немачке команде у Србији од 15. но-
вембра 1943.143 Током пролећних операција 1944, које су четници изводили против 
партизана, Михаиловић је наређивао обуставу напада на Немце „док траје партизанска 
агресија“. У том смислу, издао је више наредби које су прослеђиване свим јединицама 
на терену: „Покушај комуниста да продру у Србију спречили смо и сада вршимо акцију 
њиховог чишћења, што ће се моћи да изведе ако наше јединице не буду спречаване 
другим снагама. Немачке снаге у овој последњој акцији нису нас ометале иако са њима 
немамо никакве везе нити ма каквог споразума. Да не бисмо отежавали и доводили у 
питање акцију наших снага ангажованих према овој партизанској групи,144 потребно је 
да се према Немцима прекине свака акција, с тим да се пропаганда и даље настави. 
Ово је потребно, јер ко би нападао Немце директно би помагао комунисте, а тиме би 
отежавао ситуацију наших снага. Стога има да се прекине до мога даљег наређења 
свака оружана акција према окупаторским снагама. Нека сви запамте да имамо велики 
број непријатеља. Највећи наш непријатељ за сада јесу партизани. Нека се зна да 
партизани само нас нападају, а избегавају борбу са Немцима и Бугарима“, писало је у 
Михаиловићевој наредби од 7. маја 1944. године.145 

                              
142 Исто, стр. 265-266; Михаиловићеве депеше од 8. до 12. јануара 1944.  
143 Војни архив, Београд, НМА, 44Е, 7/100, бр. листа 1. 
144 Реч је о покушају 2. пролетерске и 5. крајишке дивизије НОВЈ из марта 1944. да се пробију у Србију, 

али су се оне, после два месеца исцрпљујућих борби, око 20. маја вратиле у Црну Гору и источну Босну, 
необављеног задатка. 

145 Војни архив, Београд, ЧА, к-278, рег. бр. 18/1. 
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У исто време, док су им партизани били главна преокупација, Михаиловићеве снаге 
нису трпеле ништа мањи притисак Немаца, чије је командовање у лето и јесен 1943. 
још увек било окренуто четницима као главном непријатељу у Србији.146 На удару не-
мачких снага у операцији „Моргенлуфт“ која је организована непосредно по Михаило-
вићевом повратку у Србију, средином 1943. године, нашли су се у јулу месецу, поред 
Михаиловића, и други четнички команданти: генерал Мирослав Трифуновић, Никола 
Калабић, Драгутин Кесеровић и други. Седма брдска СС дивизија „Принц Еуген“ окто-
бра 1943. је извела операцију на Копаонику против Кесеровићевих четника, у пределу 
Јастрепца, Гоча и Копаоника. Немачким потрагама и претраживањима терена био је 
изложен и Михаиловићев командант у источној Србији Велимир Пилетић, посебно око 
Хомоља. Према Ивану Авакумовићу, из објављених немачких извора следи да су жр-
тве рација, хапшења, слања у логоре или на стрелишта биле идентификоване као при-
падници Михаиловићеве организације, иако је евидентно да Немци своје противнике 
нису увек јасно разазнавали.147 Нарочито су Немци исказивали подозрење према чет-
ницима који су се по Михаиловићевом наређењу инфилтрирали у Српску државну 
стражу, што им је додатно отежавало разликовање присталица окупатора од његових 
противника унутар СДС-а. Тим поводом, И. Авакумовић пише о тешкоћама немачког 
сналажења у „лавиринту бивших дражиноваца и псеудодражиноваца“.148  

У лето 1943. организована је истовремено и акција против Николе Калабића на 
Руднику, а јула 1943. Михаиловић је уцењен са 100.000 рајхсмарака у злату (ко до-
веде жива или мртва „вођу банди Дражу Михаиловића“). Октобра и почетком но-
                              

146 У време када је од краја 1941. до средине 1943. године партизански покрет у Србији пролазио кроз фа-
зу озбиљне стагнације, за немачке окупационе власти у Србији Михаиловићеве снаге су биле највећи не-
пријатељ. Захваљујући обавештајним и добро организованим прислушним службама (полицијским и вој-
ним), Немци су већ од почетка 1942. располагали поузданим информацијама о Михаиловићевом покрету, о 
плановима његовог штаба, његовој стратегији да своју акцију (устанак) везује за савезнике и успостављање 
другог фронта, Михаиловићевом позиву из новембра 1942. на „општу (грађанску) непослушност” у Србији, 
као и о потезима четничких команди и јединица на терену. Догађаји с краја 1942. године који су покренули 
питање новог фронта у Европи, с тим у вези и улоге југословенског ратишта у предстојећим збивањима, за 
немачко командовање били су довољан разлог да, у оквиру мера које ће у првој половини 1943. предузети 
на овом простору, планирају да разреше и питање потенцијалне четничке опасности. Крајем 1942. за ко-
манданта Југоистока најважнији задатак у Србији било је „савладавање Михаиловићевог покрета свим рас-
положивим средствима” (Зборник НОР-а, 12-2, стр. 895-897). Почетне позиције немачког врха према овом 
покрету ослањале су се на познату Хитлерову србофобију и његово неповерење према снагама које су у 
себи носиле српски национални предзнак. Овакви ставови доћи ће нарочито до изражаја приликом плани-
рања до тада највећих операција на југословенском ратишту – „Вајс” и „Шварц”, са којима је такође разма-
трана и опсежна акција разоружавања четника у подручју јадранског залеђа, Далмације, Херцеговине и Цр-
не Горе. Од средине 1943. године, када Михаиловић преноси тежиште своје активности у Србију, Немци се 
окрећу неутрализацији његових снага и на овом простору. 

147 Ратни дневник Врховне команде Вермахта у току пролећних и летњих месеци 1943. готово свако-
дневно бележи податке о акцијама четничких и партизанских снага, о масовним хапшењима и стреља-
њима комуниста и четника, као и њихових јатака, ради одмазде за почињена дела саботаже и препаде 
на комуникације, посебно железничке, нападе на немачку оружану силу, општинске управе, разоружава-
ња СДС-а, антинемачку пропаганду, пљачку и друге облике угрожавања немачких интереса у Србији. 
(Ратни дневник Врховне команде Вермахта (1. април - 30. април 1943), превео Константин Павловић, 
Војноисторијски гласник, 3/1988, стр. 395-427; Срби у Ратном дневнику Вермахта, приредио Никола 
Живковић, Београд, 203, стр. 61-81).  

148 Иван Авакумовић, Михаиловић према немачким документима, Лондон, 1969, стр. 60. 
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вембра исте године изведене су једна за другом операције „планског претреса те-
рена“ у захвату комуникација Пожега–Косјерић–Маљен–Равна Гора (подухват 
„Mаисколбен“) и чишћење терена западно од Ужица (подухват под шифром 
„Kрум“); потом операција „Долхштос“ у околини Нове Вароши, па „Хербстнебел“ на 
простору између Ужица и Кокиног Брода и операција „Хамелброт“, која се заврши-
ла почетком новембра 1943. У овим операцијама, којима је непосредно командовао 
генерал Ханс Фелбер, наследник генерала Паула Бадера на месту команданта не-
мачких снага у Србији, поред немачких СС јединица учествовали су и Бугари и при-
падници Љотићевог Српског добровољачког корпуса.149 

Почетком 1944. године Немци су наставили са организованим акцијама против 
четника у Србији. Прва од ових операција носила је шифровани назив „Треибјагт“ 
(„Хајка“), а спроведена је (у три фазе): против Смедеревског корпуса (Велико Помо-
равље), против Горске краљеве гарде (Шумадија) и против Церског и Мачванског 
корпуса (Јадар и Поцерина), у фебруару и марту 1944. године. Поред љотићеваца, 
којима су фелдмаршал фон Вајкс, командант Балкана, и генерал Мајснер, шеф СС-
а и полиције, доделили главну улогу, у овој операцији учествовали су и делови не-
мачког 5. моторизованог СС полицијског пука и дивизије „Бранденбург“, бугарске је-
динице и белогардејци (Руски заштитни корпус). Нема поузданих података о број-
ном стању непријатеља, али се сматра да је оно износило око 10.000 војника. Же-
стоке борбе у фебруару 1944. вођене су на простору између Космаја и Рудника, пр-
отив Калабићевих снага (Горске краљеве гарде). Према немачким изворима, Гор-
ска гарда је овом приликом претрпела „осетне губитке“ у тешким двонедељним 
борбама (од 17. фебруара до 4. марта) које су вођене у неповољним временским 
условима.150 Иако је Гарда успела да пробије непријатељски обруч, Немци су били 
задовољни исходом операције „Хајка“,151 што се може закључити и на основу ме-
сечног извештаја немачке Команде Србије од 15. марта, у коме се наглашава да су 
„мобилне ДМ снаге имале тешке губитке у средњој Србији услед успешних поду-
хвата“.152  

После напада на Горску гарду, Немци и љотићевци су 11. марта отпочели напад 
на делове Церског и Мачванског корпуса у Јадру и Поцерини којима је командовао 
                              

149 Исто, стр. 128, 135. 
 Према извештају Команде Србије, осовински губици од 1. до 15. новембра 1943. износили су: 14 погину-

лих, 15 рањених и 2 нестала немачка војника; фолксдојчери и организација ТОТ су имали 5 погинулих, 15 ра-
њених и 30 несталих; Бугари 53 погинула, 53 рањена и 35 несталих војника; љотићевци 2 погинула, 4 рање-
на и 1 нестао и недићевци 7 погинулих, 1 рањен и 51 нестао. (Историјски архив Ниша -ИАН, мф. 6, сн. 494) 

150 И. Авакумовић, Михаиловић према немачким документима, стр. 144. 
151 Осим подухвата „Хајка”, Иван Авакумовић помиње и низ других сукоба између четника и окупацио-

них снага у фебруару 1944: „Првих дана фебруара, Немци су послали један батаљон дивизије „Бран-
денбург” да „разбије банду ДМ вође” Рачића. У борбама код Алексинца и Ниша, Бугари су убили 19 Ми-
хаиловићевих војника и заробили 31 (извештаји од 13. и 19. фебруара), док се арнаутска милиција под 
немачком командом борила са четницима на Косову и на црногорско-албанској граници и палили српска 
села у долини Ибра. По извештају команде Србије од 22. фебруара, Арнаути су убили 26 четника. По-
ред тога, Михаиловићеви борци су се сукобили са окупатором и његовим сарадницима код Кладова, 
Крагујевца, Чачка, Ивањице, Прокупља, итд. У самом Београду, Захерхајтсдинст је ухапсио 72 Михаило-
вићеве присталице”. (И. Авакумовић, Михаиловић према немачким документима, стр. 144-145). 

152 Исто. 
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мајор Драгослав Рачић. Главни тон овим борбама, које су трајале до краја марта, да-
вао је четничко-љотићевски обрачун. У оквиру операције „Хајка“, 15. фебруара 1944. 
отпочела је још једна осовинска акција против четника, овога пута против Смедерев-
ског корпуса капетана Живана Лазовића, који су љотићевци, Немци, Бугари и делови 
Руског заштитног корпуса опколили и напали у атарима села Азања и Селевац. Због 
равничарског и непрегледног терена (прекривеног маглом у раним јутарњим часови-
ма, када је отпочела акција) железничке пруге и велике концентрације осовинских 
трупа, долина Велике Мораве и Подунавље били су веома неповољни за четничку 
акцију. У њој је део четника успео да се пробије из непријатељског обруча, после че-
га су се њихове бригаде растуриле по својим матичним територијама, а Немци, Љо-
тићевци и Бугари су наставили са детаљним претресом терена, хапшењем четника и 
чланова њихових фамилија и слањем у логор на Бањици.  

Од 8. до 19. марта 1944. Немци су извели још једну операцију – операцију „Фри-
линг“ („Пролеће“), против Млавског и Крајинског корпуса, у пределу Смедерева, Ко-
столца и Градишта. Операцијом је командовао лично генерал Мајснер, командант 
немачких полицијских снага у Србији. Према немачким изворима, у овој операцији 
заробљено је преко 200 „ДМ присталица“ и 95 четника – бораца. Четворица су 
стрељана на лицу места, док су остали одведени у логор: девет „активних вођа 
ДМ“, пет „локалних команданата“, два курира и 75 војника.153 Главнина Млавског 
корпуса успела је на време да се склони, тако да је операција „Фрилинг“ имала по-
ловични успех. Она се помиње и у преписци локалних партизанских команди чије 
су снаге у то време биле поштеђене од немачких напада: „Ситуација код нас углав-
ном је непромењена. Потере за дражиновцима трају и даље и заоштреност у одно-
сима између окупатора са недићевцима и њих је врло јака. Тако, на пример, у По-
дунављу не само што их гоне, већ им пале и куће... У Пожаревачком округу такође 
се врши велика офанзива против дражиноваца, што је у многоме олакшало прити-
сак на наше снаге,“ каже се у извештају Окружног комитета КПЈ за Младеновац од 
17. марта 1944. Три дана касније, овај комитет је послао следећи извештај: „Ситуа-
ција се код нас карактерише и даље ликвидацијом великих четничких јединица од 
стране Немаца и Бугара и добровољаца (љотићеваца – прим. МЗ)“.154 

Према немачким извештајима, током марта 1944. изведено је још десетак ма-
њих операција против четника.155 У априлу месецу Немци су гонили четнике код 
Бора, Голупца и Ђердапа, док су четници нападали њихове возове, како би се 
снабдели оружјем и муницијом. Током пролећа 1944. организоване су још две ма-
ње операције на четнике. Прва је вођена у Хомољу, 21. и 22. маја, под шифром 

                              
153 ИАН, мф. 7, сн. 93. 
154 И. Авакумовић, Михаиловић према немачким документима, стр. 145; Зборник НОР-а, 1-20, стр. 510. 
155 Михаиловићеви одреди сукобили су се са Немцима код Бора, Такова и Тополе, са Бугарима код Алек-

сандровца и љотићевцима код Аранђеловца, Љубовије, Мале Крсне, Ратара, Шапца, Ваљева, итд. У поду-
хвату једне СС јединице против капетана Крсте Рончевића код Рама крајем марта и почетком априла, оку-
патор је употребио и немачку ратни лађу „Гунтер”. У самој престоници, Немци су постигли значајан успех у 
борби против илегалне Михаиловићеве организације у Београду, када су ухапсили три команданта корпу-
са, два команданта бригада, итд. (извештај од 31. марта). Неколико дана пре тога Немци су ушли у траг 
једној Михаиловићевој организацији за шпијунажу и саботажу у Нишу и похапсили 144 особе (извештај од 
25. марта). (И. Авакумовић, Михаиловић према немачким документима, стр. 146-147). 
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„Саксен“. Немачке јединице напале су Крајински корпус потпуковника Велимира 
Пилетића, чији су четници претходно извели неколико акција на овом терену. По-
том су Бугари предузели операцију „Чумић“, по истоименом селу на путу Крагује-
вац–Топола. Петог априла око 1.000 Немаца и Бугара напало је Млавску бригаду. 
Према извештају мајора Синише Оцокољића, команданта Млавског корпуса, „не-
пријатељ је одбачен са 15 погинулих и већим бројем рањених“, док су четници има-
ли губитке од једног погинулог и два рањена. Четрнаестог априла и 6. маја четници 
Тимочког корпуса ликвидирали су два гестаповца, након препада на воз на прузи 
Зајечар–Неготин, у којем се налазило 50 Немаца и Бугара. Према извештају Љубе 
Јовановића, команданта Тимочког корпуса, овај корпус је 10. маја напао и савладао 
одред Немаца, којом приликом су погинула три Немца и заплењен је камион са 
оружјем и муницијом.  

„Хајка“ и „Пролеће“ биле су последње велике немачке офанзиве на четнике у 
Србији. Од јуна 1944. Немци настављају да воде само спорадичне борбе са њима, 
ниског интензитета, а главна преокупација њихових команди постаје борба против 
партизанске главнине, која је у лето 1944. исказала јасне намере о дефинитивном 
продору у Србију и наметању одсудне борбе за источне делове Југославије. 

Када је реч о четничким акцијама против Немаца у пролеће 1944, оне су нај-
чешће биле мотивисане набавком оружја и муниције. Једна од најуспешнијих је 
акција која је изведена на немачки воз у близини Лапова, у којој је ратни плен мо-
рало да превезе чак 50 коњских запрега. Руднички корпус је 23. априла разору-
жао „већу групу Немаца“, запленивши поред осталог и један топ „са доста грана-
та“. Према немачким изворима, четници су у априлу 1944. разоружали немачке 
војнике у возу на прузи Ниш–Неготин, док су наредног месеца напали воз и на 
прузи Зајечар–Ниш. Према Недићевим документима, четници су 3. јуна код Ва-
љева „зауставили воз и однели више сандука немачке муниције“. Истовремено, у 
југоисточним деловима Србије четници су се и даље редовно сукобљавали са 
Бугарима. Те борбе су се преносиле и на територију Македоније. Припадници 
Вардарског корпуса нанели су јануара 1944. тежак пораз Бугарима на планини 
Козјак, северно од Скопља. Нови сукоби четника и Бугара у околини Скопља за-
бележени су у мају 1944, о чему је извештавао и немачки војни изасланик у Со-
фији 19. маја, као о бугарској акцији против „1.500 јаке ДМ банде у средњој За-
падној Македонији“. Према мемоарима бугарског потпуковника Стојана Илијева, у 
области Пореча, Велеса, Крушева и Бабуне, његова јединица се током 1944. го-
дине борила са око 2.000 четника под командом „опасног капетана“ Сајића.156 У 
лето 1944. немачки извори бележе и борбе четника са Немцима и Бугарима око 
спасавања оборених савезничких пилота „у којима је било жртава с једне и друге 
стране“, затим, поново нападе на возове ради набавке оружја и муниције, сукобе 
са љотићевцима итд. Међутим, ово је период када се немачко командовање у 
Берлину и на Балкану окреће главном непријатељу и основним стратешким зада-
цима – одбрани Балкана и Србије, као његове стратешке осе, и спречавању саве-
зника да образују јединствени фронт на југоистоку Европе. 
                              

156 Наведено према: Милослав Самарџић, Срби против Вермахта – непозната немачка документа, 
НИП „Погледи” & Агенција Tea books, Дигитално издање, 2013, стр. 85-91.  
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Мисија „Халјард“ и операција спасавања 
савезничких пилота у Србији 1944. 

Током 1944. године припадници ЈВуО у Србији ангажовали су се на спасавању обо-
рених савезничких пилота, њиховој заштити, збрињавању и евакуацији, због чега су че-
сто били принуђени да улазе у сукобе са окупационим снагама на терену и због тога тр-
пе одређене губитке. Реч је, наиме, о највећој акцији спасавања савезничких пилота у 
Другом светском рату, познатој под називом Операција Ваздушни мост (Operation 
Halyard), која је извођена у периоду од маја 1944. до фебруара 1945. године, делом и 
над територијом Србије. Ову акцију обавила је авијација САД, на територији Србије у са-
радњи и уз помоћ Михаиловићевих снага. Према изворима, четници су спасили више од 
500 савезничких пилота, а највећи број њих евакуисан је са импровизованог аеродрома 
у близини села Прањани током 1944. године.157 У питању је једна од најуспешнијих спа-
силачких мисија, која је изведена иза непријатељских линија у историји ратова.  

Оборени пилоти су припадали америчком 15. ваздухопловном корпусу који је у 
јесен 1943. пребачен из северне Африке на аеродром код Фође, где је била уређе-
на највећа америчка ваздухопловна база у јужној Италији, за дејства по циљевима 
у јужној и источној Европи (Аустрији, Мађарској, Словачкој, Југославији, Бугарској и 
Румунији). Најважнији циљеви биле су фабрике кугличних лежајева у Аустрији, као 
и извори и рафинерије нафте у Румунији, код Плоештија. Летови за бомбардовање 
циљева у Румунији ишли су преко Србије. Од октобра 1943. до октобра 1944. 
године 15. корпус ваздушних снага САД обавио је око 20.000 борбених летова са 
ловачким авионима и бомбардерима. У том периоду изгубљено је скоро 50% 
авиона и око 10% људства. За извршење борбених мисија корпус је располагао са 
500 тешких бомбардера типа Б-17 „Летећих тврђава“, Б-24 „Либератор“ и са око 
100 ловачких авиона за пратњу бомбардера. Маршрута летова авиона из јужне 
Италије до циљева у Румунији понављала се свакодневно од пролећа 1944. године 
– преко Јадрана и територије Црне Горе, Србије и Бугарске. 

Осим циљева у Аустрији и Румунији, англоамеричка авијација бомбардовала је 1944. 
и одређене циљеве у Србији – градове, аеродроме, комуникације и др., при чему је 
Београд бомбардован осам пута (бомбардован је и на Ускрс 17. априла), Ниш око 
тридесет пута, а затим  Крагујевац, Лесковац и други градови у Србији. Немци су распо-
лагали ограниченим бројем ловачких авиона, па су им најчешћа мета били савезнички 
авиони који су већ били оштећени у немачкој противваздушној одбрани над Бугарском и 
Румунијом. Због оштећења би летели спорије и на мањим висинама, па су тако постајали 
лака мета немачким ловцима. Окупатор је располагао и јаком противавионском одбра-
ном смештеном изнад рудника бакра у Бору. 
                              

157 Са интензивирањем савезничке бомбардерске офанзиве против Осовине, све већи број савезнич-
ких ваздухопловаца остајао је иза непријатељских линија, услед принудног спуштања из оштећених ави-
она. Због тога је, на основу наређења генерала Икера, 24. јула 1944. основана јединица за спасавање 
ваздухопловних посада – Air Force Crew Rascue Unit (ACRU). Ова јединица евакуисала је укупно 5.700 
америчких ваздухопловаца. Највећи број, њих 2.350, евакуисано је из Југославије (Thomas T. Matteson, 
An Analiysis of the Circumstances Surrounding the Rescue and Evacuation of Allied Aircrewmen from Yugosla-
via, 1941/1945, 1997, стр. 2, 25, 36). 
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 Јануара 1944. генерал Михаиловић је штабу Првог равногорског корпуса (којим је 
командовао капетан Звонимир Вучковић) упутио наредбу у којој се захтевала зашти-
та, снабдевање и евакуација оборених савезничких пилота: „Формације савезничких 
авиона, дејствујући на објекте непријатељске територије, прелећу нашу земљу. Из 
оштећених авиона посада се скакањем спасава. Предузмите потребне мере да их од 
непријатеља сачувате. Спасени авијатичари из свих крајева биће вама упућени. При-
премите њихову заштиту, снабдевање и евакуацију.“ Извори указују на то да су поса-
де савезничких авиона добијале информације од својих обавештајних официра да 
територије које буду прелетали у Црној Гори и Србији контролишу партизани.  

Први амерички пилоти оборени су над територијом Србије 24. јануара 1944. У 
питању су била два бомбардера („либератора“), један су оборили немачки ловци 
над Златибором, а други у Топлици, између Плочника и Белољина.158 Групу од 10 
пилота у Топлици спасили су четници Топличког корпуса, сместивши их на сигурно, 
у селу Велика Драгуша,159 док су пилоти другог бомбардера искочили падобраном 
изнад Златибора.160 Ову групу пронашли су четници Златиборског корпуса. Зани-
мљиво је да су се чланови ове посаде распитивали за партизане, што указује да су 
располагали информацијама да територију Србије контролишу партизани.  

О спасавању пилота на Златибору сведочио је после рата (1946) један од припад-
ника ове посаде (Гас Браун Млађи) пред Комитетом за праведно суђење генералу Ми-
хаиловићу у Адвокатској комори у Њујорку. По његовим речима, радило се о ескадрили 
од 100 авиона, која се враћала са бомбардовања бугарске престонице. Немачки ловци 
погодили су и Браунов авион, па су пилоти искочили уз помоћ падобрана. Брауна и Ри-
чарда Хоба касно ноћу пронашла је једна патрола Златиборског корпуса, о чему је и 
Браун говорио: „Изненада, иза нас, зачусмо нечији глас и реч ’Американци’. Дигли смо 
руке у вис, непомични. Три четника се сјурише низ планину. Још раније на обуци у на-
шој бази, речено нам је да ако се деси да морамо да се спустимо у Југославију, увек 
тражимо Титове снаге, а да се чувамо Михаиловићевих. Одвели су нас у једну малу ку-
ћу и ту нас сместили; онда је настала пуцњава. Доцније су нам четници казали да су 
тад отерали немачку патролу“.161 Један други амерички пилот (Џон Т. Нелсон) који је 
оборен јужно од Београда, изјавио је: „Нама пилотима речено је да су Немци нудили 
сталну награду од 50.000 долара за наше хапшење у балканским земљама. Наши бор-
бени летови одвели су нас изнад многих земаља, а свака од њих имала је различити 
став према Американцима. Сећам се да нам је речено да би неке балканске фракције 
убиле америчке пилоте на лицу места и да оне никад не узимају затворенике. Такође 
ми је речено да би нас неке фракције заштитиле сопственим животима“.162 

Од марта 1944. број оборених америчких пилота стално се увећавао. Већ у ра-
но пролеће четничке јединице из свих крајева спроводиле су их према територији 
Првог равногорског корпуса, која је постала први сабирни центар. Требало је обич-
                              

158 Војни архив Београд, Четничка архива (ЧА), К-278, рег. Бр. 18/1. 
159 Исто. 
160 Дејвид Мартин, Родољуб или издајник, случај ђенерала Михаиловића: записници и извештај 

истражне комисије Комитета за праведно суђење Дражи Михаиловићу (документа Хуверовог института), 
ИП, Чича, Београд, 1990, стр. 286. 

161 Исто. 
162 Миодраг Д. Пешић, Мисија Халјард, Нови погледи, Крагујевац, 2002, стр. 191. 
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но прелазити дуг пут, на којем је често долазило до сукоба четника са Немцима и 
Бугарима, како би се заштитили савезнички пилоти. Један од тих пилота (Мајк Мек 
Кул) после рата је сведочио да је његова група превалила три пута дужи пут до 
Прањана, „зато што се због Немаца путовало заобилазним путевима и углавном 
ноћу“: „После шесточасовног пешачења стигосмо код команданта бригаде војске 
ђенерала Михаиловића, капетана Миланковића. Ту код њега смо остали још неко-
лико дана, док није покупљена комплетна посада, јер смо искочили над територи-
јом у пречнику од око двадесет миља. Сутрадан сам чуо од капетана Миланковића 
да су Немци у потери за нама похапсили двадесетак сељака као таоце. Неке од 
њих су стрељали зато што нису одали где се налазимо (...) Био сам сведок када су 
борци ђенерала Михаиловића имали оружани сукоб са Немцима приликом спаса-
вања једног члана наше посаде и тада је неколико њих рањено.“163 

На основу остатака оштећених савезничких авиона и отворених падобрана, Немци су 
били у прилици да организују темељну потеру за њиховим пилотима; посезали су и за 
уценом, нудећи том приликом богату новчану награду. Спасавање је, поред прихватања 
пилота, подразумевало често и њихов вишемесечни смештај код сељака и исхрану, при-
том без било какве савезничке помоћи. Једну десеточлану посаду, на пример, четници су 
чували пет и по месеци, да би је на крају евакуисали преко Јадранског мора у Италију. 
Члан ове посаде, наредник Ентони Букнер из Хонстауна после рата је о томе сведочио: 
„Летећи из Италије да бомбардујемо петролејска поља у Плоештију, Румунија, наш бом-
бардер Б-24 био је оборен 15. априла 1944. изнад Југославије. Наша посада била је поку-
пљена од стране четника Драже Михаиловића. А после стално чувана, уз тешке борбе, 
да не падне у руке Немаца и комуниста. Мене и моју посаду, укупно нас десет, четници и 
српски народ су хранили, одевали и давали нам помоћ пуна 162 дана, кад је једна чет-
ничка патрола отела од Немаца један моторни чамац с којим смо срећно стигли у Бари. 
Наш дуг ђенералу Михаиловићу и његовом народу ми никада нећемо заборавити.“164  

Осим територије Првог равногорског корпуса, а на основу Михаиловићеве наредбе из 
јануара 1944, формирано је још неколико сабирних центара за прихват, смештај и 
склањање на сигурно америчких авијатичара, у источној и западној Србији и Поморављу. 
Касније је у селу Прањани основана болница за повређене и болесне пилоте. Од почетка 
маја 1944. Михаиловић је готово свакодневно од својих команданата из источне Србије, 
из околине Ужица (од потпуковника Мирка Лалатовића), од команданта Расинско-топлич-
ке групе корпуса (потпуковника Драгутина Кесеровића) и других, добијао извештаје о оба-
рању америчких пилота, немачким потерама за њима и спасавању Американаца. 

Крајем фебруара и почетком марта 1944. у Прањане, испод Равне Горе, 
доведене су прве групе пилота. О њиховој безбедности старао се Први равногорски 
корпус капетана Звонимира Вучковића, а о проблемима који су у вези с тим 
искрсавали, Вучковић је оставио писано сведочанство: „Поред осигурања и исхране, 
                              

163 Исто, стр. 147. 
164 Споменица – Тридесетогодишњица смрти вожда Трећег српског устанка Драже Михаиловића, 

Организација српских четника „Равна Гора”, Чикаго, 1976, стр. 390. (Из Букнеровог говора на комемора-
цији Михаиловићу пред зградом Конгреса у Вашингтону, 17. јула 1974, када су спасени пилоти покрену-
ли акцију за подизање споменика Дражи на земљишту у близини Беле куће. 
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питање лечења рањених авијатичара пало је искључиво на нас. Тај проблем је био 
толико акутан да смо скоро све паре, које је корпусна каса добијала из Врховне 
команде, делили куририма, упућујући их на разне стране да траже завоје, инјекције, 
сулфа-лекове и све друго што је могло користити рањенима и болеснима. Од две 
стотине златника којима је располагала корпусна благајна и за које сам покушавао да 
набавим муницију, утрошио сам у ту сврху више од половине већ пре краја јуна. 
Захваљујући све већој деморализацији немачких војника, црна берза је била у пуном 
јеку, не само у Београду, него и у свим њиховим гарнизонима“.165 Недалеко од 
Прањана је, по наредби генерала Михаиловића, почетком марта 1944. отпочела 
изградња аеродрома за потребе евакуације савезничких пилота у Италију. Капетан 
Вучковић и амерички обавештајни официр (капетан) Џорџ Мусулин су на планинској 
висоравни, званој Галовића поље, одабрали терен за изградњу аеродрома.166 
Стотине сељака из околних села радило је свакодневно воловским запрегама на 
изградњи овог аеродрома, а затим и на продужењу аеродромске „писте“. Крајем 
априла на територију Првог равногорског корпуса стигло је још неколико десетина 
пилота који су збринути у Таковском срезу и Драгачеву.  

Према сведочењу капетана Џорџа Мусулина, који је био одређен за првог 
руководиоца акције спасавања пилота оборених иза линија фронта у Југославији, а 
на основу договора са савезничком командом у Барију, у току ноћи 29. маја 1944. 
слетели су у Прањане први савезнички транспортни авиони (ДЦ-3 „Дакота“) који су 
том приликом у Италију пребацили 40 америчких и 20 британских пилота и 
двадесетак чланова британске војне мисије коју је предводио генерал Чарлс 
Армстронг, која је од септембра 1943. боравила у Михаиловићевом штабу. Са њима 
је у Бари евакуисано и неколико цивила, међу њима и члан четничког Националног 
комитета Живко Топаловић. Топаловић је упућен у Италију по задатку, да објасни 
ситуацију у Србији и код западних савезника интервенише у корист четничких снага 
генерала Михаиловића. За Италију је одлетео и амерички капетан Џорџ Мусулин. 
Ова евакуација била је уједно и први видљиви сигнал да су Британци одлучили да 
окрену леђа Југословенској војсци у отаџбини, пре свега генералу Михаиловићу. 

У лето 1944. за евакуацију из Прањана припремљено је око 350 пилота. Како је 
постојала опасност од њиховог дужег задржавања на једном месту, пилоти су 
стално премештани по околним селима. Почетком августа 1944. стигла је и 
трочлана мисија из Барија, коју су чинили капетан Мусулин, поручник Мајкл 
Рајачић и наредник, уједно и телеграфиста Артур Џибилијан. Са њима је дошла и 
екипа лекара на челу са др Џеком Митранијем, будући да је било доста болесних и 
рањених пилота. По доласку мисије приступило се продужењу аеродромске писте 
за још седамдест метара, како би могла да прихвати авионе Ц-47, којима је 
требало обавити евакуацију. Када су радови завршени, радио-везом је обавештена 
Команда америчког 15. корпуса у Барију да пошаље авионе за евакуацију. 

Прва група од шест авиона (Ц-47) спустила се на аеродром ноћу између 9. и 
 1944; на брзину је обављено укрцавање пилота, да би одмах затим, један по је-
                              

165 Звонимир Вучковић, Сећање из рата, Крагујевац, 2001, стр. 393. 
166 Касније ће, због опасности од немачког напада на Прањане, Михаиловић наредити изградњу и 

једног резервног аеродрома у Драгачеву.  
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дан, авиони одлетели пут Барија, у пратњи ескадриле америчких ловаца. Том 
приликом евакуисано је око 150 људи. У јутарњим часовима 10. августа, у пратњи 
већег броја ловаца, појавила се још једна група (осам) транспортних авиона Ц-47. 
Приступило се укрцавању и евакуацији још око 200 људи у Италију. Према Мусу-
линовој евиденцији, током 9. и 10. августа из Прањана је евакуисано 235 америч-
ких пилота; операција је затим поновљена 12, 15. и 18. августа, када је евакуиса-
но још око 200 америчких пилота.167 До краја августа 1944. у присуству Мусулина 
изведене су још три евакуације: 26. августа, када је у Прањане слетео авион са 
мисијом пуковника Роберта Мекдауела, 27. августа, када је слетело још неколико 
америчких авиона и, најзад, 29. августа, када је са групом америчких пилота Ср-
бију напустио и сам Мусулин. Обезбеђење аеродрома за време ових евакуација 
вршиле су снаге Првог и Другог равногорског корпуса, омладинске бригаде и 
официрске школе, укупне јачине 8.000 до 10.000 људи. Овом приликом евакуиса-
на је и мања група цивила, америчких грађана који су се за време рата затекли у 
Србији, као и чланови војно-политичке мисије коју су предводили  и капетан.168 
Током августа 1944. овај ваздушни мост је непрекидно функционисао. Мусулин је 
пред Комитетом за праведно суђење Дражи Михаиловићу у Њујорку, 1946. годин-
е, тврдио да је под његовим руководством у мају 1944. евакуисано 40 пилота из 
Прањана, у августу исте године још 435 америчких и 80, „или нешто више“ савез-
ничких пилота, дакле, укупно око 555 пилота.169 После 29. августа операцијом 
спасавања оборених пилота руководио је капетан Ник Лалић, који је у Прањане 
допутовао 9. августа 1944. године. 

Највеће разочарење за Врховну команду ЈВуО, официре, војнике и српске сељаке 
који су бринули о савезничким пилотима и присуствовали евакуацији били су празни 
авиони који би долетали без ратног материјала, војне помоћи и санитетског материја-
                              

167 Д. Мартин, Родољуб или издајник, случај ђенерала Михаиловића, стр. 271-278. 
168 Михаиловић је одредио Вучковића као официра за везу са Савезничком командом у јужној Италији. 

Требало је да ступи у контакт са командантом 15. америчке ваздухопловне армије. Осим тога, Вучковић 
је био и члан политичке мисије коју је предводио Адам Прибићевић, чији је непосредни задатак било 
образовање фронта свих демократских снага у емиграцији за борбу против тоталитаризма. Савезничка 
команда је њихов долазак у Бари регистровала као инцидент и хтела је да их врати назад, у Србију. 
Ипак, Вучковић је остао у Италији и касније наставио са емигрантским животом. 

169 Према извештају директора ОСС-а генерала Донована председнику Рузвелту крајем октобра 1944, на 
подручју Југославије спасено је 1.088 савезничких пилота. Од овог броја четници су спасли 561, а партиза-
ни 527 пилота (Миодраг Д. Пешић, Дража Михаиловић у извештајима британских и америчких обавешта-
јаца 1941-1944, „Нови погледи”, Крагујевац, 2003, стр. 264). Донован је овде рачунао и посаде авиона који 
су слетали на острво Вис. Пошто су аеродром на Вису оспособили и држали Британци да би, поред оста-
лог, послужио пилотима у невољи, у савезничким редовима обично се није сматрало да су партизани уче-
ствовали у спасавању авијатичара који су принудно слетали на ово острво. То изричито наглашава и капе-
тан Вилијам Емет, помоћник обавештајног официра ОСС-а при 43. бомбардерској групи 15. ваздухопловног 
корпуса. Еметов задатак био је да организује спасавање и евакуацију пилота оборених над Југославијом, 
било да су пали на четничку или партизанску страну. Сем што су водили евиденцију, Емет и његове колеге 
испитивали су пилоте о околностима обарања и о свему што су доживели до повратка у Италију. Еметов 
закључак је био следећи: „Неке две трећине спасених авијатичара евакуисано је са територије под контро-
лом четничких снага, а једна трећина са територије под контролом партизана. Колико ја знам, неких 1.000 
пилота спашено је на територији Југославије. Овај број не обухвата пилоте који су се спустили на острво 
Вис на Јадранском мору, на аеродрому који је у ту сврху изграђен 1944. године од стране Англоамерикана-
ца” (М. Пешић, Мисија Халјард, стр. 206). 
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ла. Американци су празне авионе правдали журбом и недостатком времена за укрца-
вање робе. Међутим, четници су од чланова посада ових авиона који су били српског 
порекла имали прилику да чују како су авиони из Барија кретали пуни војне опреме, 
оружја и муниције које би успут избацили изнад партизанске територије у  и Црној 
Гори. 

Након повлачења четника из Прањана, у септембру 1944. импровизован је нови 
аеродром (дужине око 400 метара) за евакуацију америчких пилота код Коцељеве у 
Мачви. Био је намењен за слетање мањих транспортних авиона, типа ДЦ-3. Међутим, 
под снажним притиском партизанских снага (Прве армијске групе) у западној Србији и 
садејства њихових делова са Црвеном армијом у источној Србији, Врховна команда 
ЈВуО је, заједно са америчком војном мисијом коју је предводио пуковник , била 
принуђена да напусти Прањане и пребаци се у Мачву, где је са новоизграђеног 
аеродрома у  настављена евакуација америчких пилота. Од 17. и 29. септембра 1944. 
евакуисано је још око педесет пилота.  

По преласку Врховне команде у источну Босну, уз помоћ озренских четника и 
сељака из тог краја, од 22. октобра до 1. новембра 1944. оспособљено је ново уз-
летиште, у близини села Бољанић, на планини Озрен (ова планина је важила за 
једно од најјачих четничких упоришта током рата). Овом приликом, ка источној Бо-
сни одступила је и једна група америчких пилота, док су свакодневно пристизале 
нове групе. Првог новембра 1944, у пратњи четири ловца, на импровизовано узле-
тиште у Бољанићу слетела су два транспортна авиона (ДЦ-3), одвозећи са собом и 
пуковника а, а са њим и 15 америчких пилота, које су у јуну 1944. спасли и чували 
четници Озренског корпуса, кријући их у сеоским кућама у Бољанићу. У овој групи 
налазили су се и капетан  и поручник Мајкл Рајачић. Том приликом је и генералу 
Михаиловићу понуђено да напусти земљу, али је он овај предлог енергично одбио, 
изјављујући да ће „ у својој земљи радије изгубити живот, него да живи као изгна-
ник у туђој!“  

Са узлетишта у Бољанићу, 27. децембра 1944, одлетео је и капетан Ник Лалић 
за Италију, као и радиотелеграфиста Роберт (Артур) Џибилијан. То су били 
последњи савезнички официри у четничким редовима. Овом приликом евакуисана 
је и група од двадесет америчких пилота, један југословенски пуковник и један 
мајор. Генерал Михаиловић је и овог пута одбио предлог америчког капетана Ника 
Лалића да пође са њима у Италију (Лалић је тврдио да је овај налог добио 
из Вашингтона), одлучивши да остане са својим народом у тренутку кад му је, како 
је веровао, било најтеже.170 Последња евакуација са Озрена обављена је крајем 
                              

170 Понижен и напуштен од своје владе, краља и савезника, Михаиловић у јесен 1944. дефинитивно остаје сам, 
са својим највернијим сарадницима. Четници од тада преживљавају пакао босанске голготе. После 
једногодишњег пребивања по босанским врлетима и шумама, генерал Михаиловић ће пасти Озни у руке, у време 
када је рат увелико био завршен. Комунистички режим у Југославији организовао му је у јуну 1946. суђење, које ће 
протећи у познатом маниру стаљинистичких монтираних процеса. Оптуживши га за издају српског народа и 
сарадњу са окупатором, суд му је изрекао смртну казну, да би у ноћи између 16. и 17. јула 1946, у присуству малог 
броја сведока, генерал Драгољуб Михаиловић био стрељан. Ни данас се не зна где је његов гроб. 
Сазнавши за Михаиловићево хапшење, стотине америчких пилота које су спасавали његови четници, устају у 

његову одбрану. Хитно покрећу иницијативу за оснивање Комитета за праведно суђење генералу. Анимирају 
читаву америчку јавност и многе истакнуте јавне и културне раднике и политичаре. Међутим, све то није помогло 
да се пресуда опозове. И након Михаиловићевог погубљења, они су стално вршили притисак на америчку владу 
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фебруара 1945, по веома хладном времену. Тада су два транспортна авиона Ц-47, 
у пратњи четири ловачка авиона „лајтнинг“, евакуисала око 40 људи, међу којима и 
25 америчких пилота. 

Средином септембра 1944. престала су англоамеричка бомбардовања циљева 
у Румунији. Бомбардери 15. ваздушног корпуса САД наставили су из Барија да 
лете ка циљевима у Мађарској и Аустрији. Неке од савезничких авиона, међутим, 
немачка противавионска одбрана обарала је док су током 1944. бомбардовали 
српске градове. Био је то један од парадокса изазваних политиком западних сила: 
српска (четничка) војска је спасавала савезничке пилоте од Немаца, док су ови 
бомбардовали српске градове. 

Партизански поход на Србију 1944. 
Одсудна битка за Србију започела је у лето 1944, у знаку продора Оперативне 

групе дивизија (ОГД), Првог пролетерског и Дванаестог ударног корпуса НОВЈ из 
Црне Горе и источне Босне у југозападну Србију, затим избијања Црвене армије на 
румунско-југословенску границу и дејстава српских дивизија (под командом Главног 
штаба Србије) у југоисточној Србији. Прве три групације НОВЈ прикупиле су се до 
почетка јула 1944. у Црној Гори, Санџаку и источној Босни, са следећим задатком: 
1) Оперативна група дивизија (2. пролетерска, 5. крајишка и 17. источнобосанска 
дивизија), имала је задатак да из ширег рејона Берана форсира реку Лим и са 5. и 
17. дивизијом продре ка Јавору и Голији, овлада овом просторијом и створи осло-
нац за даља дејства ка долини Западне Мораве и Шумадији, а са 2. пролетерском 
дивизијом, преко Ибра и Копаоника, избије у Топлицу и Јабланицу и садејствује са 
новоформираним дивизијама на југу Србије; 2) Први пролетерски корпус (1. проле-
терска и 6. личка дивизија) имао је задатак да се прикупи у долини Лима и источно 
од Пљеваља и преко Златибора продре у западну Србију, а потом, у садејству са 
12. корпусом, овлада стратегијском гредом Повлен–Маљен–Сувобор–Рудник; 3) 
Дванаести ударни корпус (16. војвођанска и 36. дивизија) имао је задатак да се 
прикупи на просторији Вишеград–Зворник и продре у Србију у правцу Медведника 
и Маљена. У исто време, задатак Другог (3, 29. и 37. дивизија) и Трећег корпуса 
НОВЈ (27. и 38. дивизија) био је да обезбеде концентрацијску просторију у Црној 
Гори, Санџаку и источној Босни, вежу за себе непријатељске снаге и на тај начин 
                              
да призна његове заслуге у рату. Под тим притиском, амерички председник Хари Труман је постхумно, 29. 
марта 1948, одликовао генерала Михаиловића највишим орденом САД – Легијом за заслуге (Legion of merit). Тиме 
је призната грешка коју је Америка учинила, жртвујући свог савезника зарад сопствених војно-политичких 
интереса које су морали да усклађују са осталим савезницима. Образложење за доделу овог ордена је гласило: 
„Генерал Драгољуб Михаиловић се на изузетан начин истакао као врховни командант југословенских оружаних 
снага, а касније и као министар рата, организовањем и вођењем веома важних снага отпора против непријатеља 
који је окупирао Југославију, од децембра 1941. године до децембра 1944. године. Невероватним напором 
његових неустрашивих јединица многи авијатичари Сједињених Америчких Држава су спасени и безбедно 
враћени пријатељској команди. Генерал Михаиловић и његове снаге су и материјално доприносили савезничкој 
ствари и помогли у постизању коначне победе савезу, иако нису били активно снабдевани, и мада су се лишени 
свега, борили под крајње тешким условима. Хари Труман” Орден ће, тек у мају 2005, бити уручен ћерки генерала 
Михаиловића, на скромној церемонији одржаној у амбасади САД у Београду. 
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олакшају продор поменутих групација НОВЈ у Србију.171 Новоформиране дивизије у 
Топлици и Јабланици (21, 22, 23, 24. и 25. српска дивизија) добиле су задатак да се 
пробију у источну Србију, а једним делом овладају гребеном Копаоника, како би 
прихватиле јединице Оперативне групе из Црне Горе. 

Са формирањем првих дивизија у Србији (у јуну 1944) партизански покрет је на 
њеном југоистоку тек средином 1944. почео да развија свој војни потенцијал, захва-
љујући којем ће на планинском подручју са обе стране Јужне Мораве бити образо-
вана слободна територија, која је представљала солидну основицу за даље омасо-
вљење покрета у Србији. Томе је претходило (крајем маја 1944) разбијање најјаче 
четничке групације на овом простору – Јужноморавске групе корпуса, која је том 
приликом претрпела озбиљније губитке.172 Крајем јуна, 21. српска дивизија нанела 
је тежак пораз и Кесеровићу на Копаонику, заузела Брус и наставила према Кру-
шевцу са гоњењем његових снага које се „укопавају на левој обали Мораве, а мање 
групе беже ка Ибру“.173 У лето 1944. подручје Топлице и Јабланице постало је се-
диште Покрајинског комитета и новоизабраног Главног штаба Србије, у чијој ће се 
пратњи наћи и савезничке војне мисије које су биле додељене партизанском руко-
водству у Србији. Наиме, после боравка на Вису у јуну 1944, Благоје Нешковић, 
Мома Марковић, Светозар Вукмановић и Коча Поповић су се са групом политичких 
и војних руководилаца – команданата и партијских кадрова (од којих ће бити фор-
миран нови Главни штаб Србије, извршена попуна Покрајинског комитета КПЈ за 
Србију, а појединци ће бити упућени на командне дужности у новоформиране бри-
гаде и дивизије у Србији) преко Барија пребацили у Топлицу, спустивши се 11. јула 
1944. авионом на импровизовани аеродром у Пустој Реци.174 У њиховој пратњи на-
лазила се и совјетска војна мисија додељена Главном штабу Србије, са генералом 
Горшковим на челу. 
                              

171 Група аутора, Војна историја, стр. 446. 
172 Зборник НОР-а, 2-13, стр. 237; , стр. 230-231. 
 С. Вукмановић и П. Стамболић су јављали „Михајлу” (Благоју Нешковићу) почетком јуна 1944. да је 

„Прва српска ударна дивизија разбила Дражин штаб јужног фронта и потпуно очистила Оруглицу, Горњу 
Јабланицу и Косаницу од Дражиних банди”, да је команданта „јужног фронта” мајор Ђурић (Радослав) 
прешао на партизанску страну...; Друга српска дивизија „водила је двадесетодневне жестоке борбе са 
бугарским, немачким и четничким бандама...”; Трећа српска дивизија прешла је на терен источне Србије 
и „водила шест великих битака око Озрена са недићевцима и дражиновцима. У свим биткама дражинов-
ци су били разбијени”; Четврта српска дивизија на подручју Топлице и Јабланице „водила је успешне 
бојеве противу Дражиних банди, Бугара и Немаца. Један бугарски батаљон у јачини од 220 бораца и 8 
официра прешао је на нашу страну. Потпуно је уништен аеродром код Лесковца. Запалили смо два хан-
гара, 4 немачка авиона, 100.000 литара бензина, 20 камиона, велико складиште муниције и много ави-
онских делова. Убијено је 20 Немаца и 4 заробљено. У акцијама на прузи код Лесковца и Прокупља уни-
штена су три транспортна немачка воза”. (Исто) 

173 Војни архив, Београд, НОВЈ, 2224-1-24/10. 
174 После одласка из Србије са 1. шумадијском и 1. јужноморавском бригадом новембра 1943. године и 

неуспелих покушаја у марту и мају 1944. да се са Ударном групом дивизија НОВЈ (2. пролетерском и 5. 
крајишком) врате у Србију и пробију до Топлице и Јабланице, Благоје Нешковић и Мома Марковић су се 
нашли у Црној Гори где су били прихваћени од штаба 2. корпуса. Одатле су у јуну 1944. отпутовали на 
Вис, којом приликом је Нешковић поднео детаљан извештај Јосипу Брозу о ситуацији у Србији. (Војни 
архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 2-1-2) Од септембра 1941. године, ово је био први Нешковићев сусрет са вр-
ховним командантом. 
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Током лета 1944. Команда немачких снага на југоистоку Европе рачунала је с про-
дором јачих снага НОВЈ у Србију, ради њеног војничког и политичког запоседања, уз 
садејство партизанских снага унутар Србије.175 Будући да је располагало поузданим 
подацима о њиховом прикупљању, саставу, јачини и о намерама Врховног штаба и са-
мог Тита да наметну одлучну битку у Србији,176 применом дотадашњих метода борбе-
них дејстава,177 немачко командовање се одлучило за предузимање неколико једно-
времених операција на три одвојена правца: у источној Босни, Црној Гори и Санџаку, 
где су биле концентрисане снаге НОВЈ предвиђене за продор у Србију. Циљ је био да 
се непријатељ уништи или одбаци што даље од југозападне границе Србије, а у самој 
Србији, на њеном југоистоку (у топличко-јабланичком крају), истовремено је планиран 
концентричан напад на тек формиране партизанске дивизије, ради њиховог уништења.  

Немачка офанзива на Топлицу, Јабланицу и Расину (топличко-јабланичка опера-
ција), под кодним називом „Трумпф“, отпочела је 10. јула 1944. на терену на којем су 
се у то време налазиле 21, 22, 24. и 25. српска дивизија НОВЈ, под командом Главног 
штаба Србије. У комбинацији са операцијом „Кераус“, која је представљала наставак 
претходне офанзиве, требало је у потпуности уништити партизанске дивизије у међу-
речју Топлице, Јужне Мораве и Јабланице и успоставити контролу над овим страте-
шки важним простором. Поред сопствених снага (5. СС моторизованог пука и 12. тен-
ковског батаљона), затим бугарских снага (1. окупационог корпуса – 22. и 27. и дело-
ва 29. дивизије), делова 4. пука белогардејског Руског заштитног корпуса, Недићевих, 
Љотићевих и четничких јединица (око 12.000 четника из састава 4. групе јуришних 
корпуса,178 Расинско-топличке групе корпуса и 2. косовског јуришног корпуса), немач-
                              

175 Зборник НОР-а, 12-4, стр. 386-389; Белешка за реферисање Групе Абвера Обавештајног одељења 
Команде Југоистока од 1. јула 1944. о стању у окупираној Југославији. 

176 До ових података Немци су дошли прислушкивањем и дешифровањем радио-депеша Врховног 
штаба упућених штабовима 1, 2, 3. и 12. корпуса и Главном штабу Србије. Врховни штаб је са Виса био 
у директној радио-вези са штабовима 1, 2, 3. и 12. корпуса и Главном штабом Србије. У то време Штаб 
2. корпуса се налазио у Црној Гори, код Колашина; Штаб 1. пролетерског корпуса у Санџаку, у рејону 
Пљеваља; Штаб 3. корпуса и Штаб 12. корпуса у источној Босни, у рејону Власенице. 

177 Немачко командовање је такође рачунало и с чињеницом да ће се јединице НОВЈ у свом науму 
ослањати на дотадашње методе борбених дејстава: располагале су Титовим директивама да, без задр-
жавања око појединих утврђених објеката и дуж поседнутих комуникација, из разних праваца што дубље 
продру у Србију. (Петар Вишњић, Продор оперативних група НОВЈ у Србију у лето 1944. године, Токови 
револуције, XVII/1984, стр. 44).  

178 Ова најелитнија четничка групација у немачким документима називана је група „Вајел” и предста-
вљана је као јединица под немачком командом, односно под командом мајора Вајела. У Ратном дневни-
ку Вермахта за 22. август 1944, поред осталог, било је записано: „Нојбахер и генерал фон Вајкс предо-
чили су фиреру стање у Србији: очекивани упад Тита у Србију и скоро повлачење бугарске окупационе 
војске из Србије биће веома неповољни по Вермахт, јер наше снаге у Србији нису данас довољне да се 
ефикасно суоче са новонасталом ситуацијом. Четници су у Србији од марта до августа изгубили у бор-
бама са комунистима око 5.000 бораца, а према немачкој окупационој сили у последње време нису ви-
ше непријатељски расположени. Око 10.000 четника боре се заједно са немачким трупама у јужној Ср-
бији и то под командом немачког мајора Вајела” (Срби у ратном дневнику Вермахта, стр. 140). 

 Командант Југоистока (фон Вајкс) је 4. групу јуришних корпуса више пута називао „Борбена група Вајел”, из-
вештавајући упоредо и о четничким антиосовинским акцијама. У извештају од 25. јула он констатује: „Напади 
четника на базе за снабдевање на територији старе Србије.” (Зборник докумената, 12-4, стр. 456). Неоспорно 
је, пак, да су четници тражили муницију од Немаца и да је за испоруке муниције четницима био задужен мајор 
Вајел. Док су у извештајима Берлину мајора Вајела представљали као команданта највеће четничке јединице, 
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ко командовање је у овим операцијама, посебно у граничним областима, ангажовало 
и делове немачке 181. пешадијске дивизије из Албаније, ојачану 1. брдску, делове 
117. ловачке дивизије из Грчке и ојачану 7. СС дивизију „Принц Еуген“ из Босне, укуп-
не јачине око 40.000 војника, под командом генерала Х. Г. Фелбера.179  

Нашавши се у веома тешкој ситуацији, изложене концентричним ударима немачких, 
бугарских, Недићевих и елитних четничких јединица (међу којима се истицала 4. група 
јуришних корпуса, која је по свом саставу и количини борбене технике представљала 
најјачу и најборбенију четничку формацију и, као таква, била ударна Михаиловићева 
снага у Србији),180 јединице 21, 24. и 25. партизанске дивизије биле су принуђене на по-
влачење у правцу Гњилана, ка бугарској окупационој зони. У својим извештајима (ради-
ограмима) Врховном штабу од 24. јула, командант Главног штаба Србије (Коча Попо-
вић) обавештавао је врховног команданта НОВЈ да са Копаоника упорно нападају Ра-
чић, Пилетић и други четнички команданти са снагама од око 12.000 четника: „... Наше 
јединице у садашњим приликама су сувише слабе и младе да би вршиле озбиљне кон-
транападе, а сувише крупне да би могле деловати партизански. Због свега тога ситуа-
ција је тешка. Наш штаб је последњих дана стално у покрету и такође је притешњен. 
Принуђени смо да пређемо бугарску границу и Мораву заједно са 25. дивизијом. За са-
да једина стабилнија територија јесте источна Србија...” Поповић је том приликом алар-
мантно захтевао од Врховног штаба „упад јаких снага у Србију са запада и дејства на 
све активне непријатељске гарнизоне“, али и „хитно дејство савезничке авијације на 
Лесковац, Врање и Приштину и на комуникације између ових места“.181  

Јосип Броз је 25. јула узвратио Поповићу наредбом о брзом повратку његових диви-
зија у правцу Копаоника182 и подсетио га на обавезу да оне својим дејствима олакшају 
Оперативној групи наступање из Црне Горе и Санџака: „Ви сте свакако морали да се 
оријентишете према Копаонику а не према Бугарској. Наше снаге ће доћи на уговорени 

                              
у међусобној преписци водеће немачке личности са Балкана називају га немачким официром за везу, коме је 
било поверено снабдевање четника муницијом. Међутим, нема докумената (ни четничких ни немачких) који би 
потврдили да је мајор Вајер заиста био официр за везу. Поједини аутори најпоузданијом сматрају варијанту да 
је мајор Вајел за четнике био нужност, како би се дошло до муниције, док је за Немце био обавештајац, убачен 
међу четнике како би координирао њихову борбу са партизанима. 

 Преко мајора Вајела Немци су четницима заиста испоручили извесне количине муниције, које су увек огра-
ничаване, како четници не би превише ојачали. Испорука је ишла и ван овог канала, о чему је сведочио и капе-
тан Џорџ Мусулин. Њему су четници 2. равногорског корпуса причали како би „немачки камиони са муницијом 
пошли из Чачка, зауставили се негде у планини, избацили муницију, окренули и вратили се у Чачак, а нешто 
доцније дошле би Михаиловићеве трупе и покупиле муницију”. Четници су објаснили Мусулину да је то „један 
од начина на који се у герилском рату долази до муниције”. Он је одмах о томе известио своју базу у Барију (Д. 
Мартин, Родољуб или издајник, ср, 276). Међутим, покушаји да се од Немаца добију значајније количине муни-
ције, као и нешто оружја, које би биле макар приближне савезничким испорукама партизанима, нису успели. 
За веће количине муниције четници су и даље морали да нападају немачке транспортне возове, што је био је-
дан од основних видова њихове борбе против окупатора. 

179 П. Вишњић, Продор оперативних група НОВЈ у Србију у лето 1944. године, стр. 44; Зборник НОР-а, 
2-13, стр. 428; И. Матовић, Војсковођа с ореолом мученика, стр. 519. 

 У саставу четири српске дивизије које су се нашле на удару непријатељских снага било је око 7.000 
бораца. (Исто.) 

180 Архив Југославије, Београд (АЈ), ДК, 110/81-199; Записник са саслушања Д. Кесеровића од 21. јануара 1945.  
181 Војни архив, Београд, НОВЈ/ГШС, 184-1-36/6. 
182 Ј. Б. Тито, Сабрана дјела, књ. 21, Београд 1985, стр. 237. 
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терен с леве стране Ибра. Било би добро да наредите вашим дивизијама на сектору 
Лесковац–Приштина да брзим маневром крену у правцу Копаоника где би се могле 
ослонити на наше јединице које би стигле на уговорени терен“.183 По пријему ове ди-
рективе, Главни штаб је вратио 21. и 24. дивизију на подручје Јабланице, Пусте Реке и 
Радан-планине, са задатком да поново ослободе ову територију, док је 25. дивизија 
упућена ка планини Кукавици, како би се спојила са 22. дивизијом и дејствовала по ко-
муникацијама и упориштима у долини Јужне Мораве. Након извештаја добијених 24. ју-
ла од команданта Главног штаба Србије, да се због концентрације јаких непријатељ-
ских снага ситуација у јужној Србији „нагло и озбиљно компликовала“ и да је „неопхо-
дан упад јаких снага са запада у Србију“, врховни командант је 25. јула наредио Пеки 
Дапчевићу, команданту Оперативне групе дивизија НОВЈ, да с јединицама (2. проле-
терском, 5. крајишком и 17. источнобосанском ударном дивизијом) одмах крене са фор-
сирањем Ибра ка Топлици (2. пролетерска дивизија) и ка планини Голији (5. крајишка и 
17. источнобосанска дивизија): „У Србији је Коча дошао у ванредно тешку ситуацију. Он 
се повлачи према граници Бугарске. Његове три дивизије опкољене. Дао сам наређе-
ње да покушају пробој ка Копаонику. Ви сте много допринијели вашим оклијевањем та-
квој ситуацији. Замијените сектор Андријевице вашим црногорским јединицама, а с од-
ређене три дивизије одмах крените на одређен терен, јер ће се тиме олакшати положај 
Кочи и онемогућити тим покретом да непријатељ пренесе из Србије тежиште борби у 
Црну Гору и Санџак, што би он свакако учинио ако разбије Кочу...”184 

Тих дана (26. јула) управо се окончала нова немачка (Андријевичка) офанзива „Дра-
уфгенгер“ у Црној Гори, на сектору Андријевица–Чакор у којој непријатељ није успео да 
разбије јединице 2. ударног корпуса и Оперативне групе дивизија прикупљене на лим-
ском мостобрану, и тиме отклони опасност од њиховог продора у Србију. Оперативна 
група дивизија имала је задатак да из рејона Берана, правцем Рогозна– Ибар–Копаоник 
избије у јужну Србију, овлада источним падинама Копаоника, простором Топлице и Ја-
бланице (ради пружања помоћи, оперативног и тактичког спајања са српским дивизија-
ма НОВ), а затим настави продор ибарским правцем преко Рашке и Краљева у западну 
Србију, где би се спојила са осталим снагама (1. пролетерским и 12. ударним корпусом) 
предвиђеним за операције у Србији. На овом путу, ОГД је почетком августа форсирала 
Ибар између Косовске Митровице и Рашке, савладавши на фронту од 30 километара 
отпор непријатељских снага чије су језгро чинили немачка 1. брдска дивизија и делови 
7. СС дивизије „Принц Еуген“ (око 20.000 војника),185 да би затим на Копаонику тешко по-
разила четничку 4. групу јуришних корпуса. Упутивши према Оперативној групи НОВЈ 
најелитнију четничку групацију и део снага четничке Расинско-топличке групе корпуса, 
                              

183 Исто. 
184 Исто, стр. 240. 
 Дапчевић се у то време с Оперативном групом дивизија упустио у борбе с јаким немачко-квислиншким сна-

гама које су на сектору Аандријевица –Чакор изводиле претходно планирану операцију (Андријевичка офанзи-
ва), па је тек 29. јула с лимског мостобрана почео наступање према Голији и Ибру. Овом операцијом, која је от-
почела 18. јула, команда немачке 2. оклопне армије имала је за циљ да разбије снаге НОВЈ прикупљене на 
лимском мостобрану и тиме отклони опасност од њиховог продора у југозападну Србију. За извођење ове опе-
рације ангажована је 21. СС брдска дивизија „Скендербег”, албанска милиција из приграничних делова Црне 
Горе и Албаније и део снага немачке Више команде Црне Горе (Зборник НОР-а, 2-13, стр. 497). 

185 И. Матовић, Војсковођа с ореолом мученика, стр. 533. 
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немачка команда у Србији је четницима наменила главну улогу у одбрани Копаоника. 
Немци су очекивали да ће они умети да искористе повољне земљишне ослонце на Ко-
паонику, познавање овог терена и своју бројност (око 10.000 људи) и успети да спрече 
дубљи продор јединица ОГД у Топлицу и Јабланицу, њихово спајање са дивизијама 
Главног штаба Србије и стварање солидне оперативне базе НОВЈ на југу Србије. 

Процењујући снагу и намере Оперативне групе дивизија НОВЈ, и четнички коман-
данти били су свесни последица њеног евентуалног продора у Расину, Топлицу и Ја-
бланицу, о чему говори и директива команданта 4. групе јуришних корпуса Драгослава 
Рачића од 5. августа 1944: „Намера ове партизанске групе је да се по сваку цену доче-
па Копаоника, па да одатле потпомогне разбијене снаге 21, 24. и 25. дивизије, како би 
се поново угнездили у простору између Ибра, Западне и Јужне Мораве и ту створили 
ослонац за даљи напад у Шумадију. Овде се мора имати на уму да партизани теже да 
дођу у плоднији крај и тамо где могу да нађу људски резервоар за даљу мобилизацију“. 
Уочавајући, ипак, да је на Тита пресудно утицао спољнополитички развој догађаја који 
је наговештавао могућност уласка Турске у рат и „велику вероватноћу“ савезничке ин-
вазије Балкана, овога пута са Егејског мора, долином Вардара, Струме и Марице, Ра-
чић је упозоравао команданте корпуса који су се налазили под његовом командом: „Ти-
то жели да се угнезди у овом простору, одакле би могао сигурно да пресудно утиче на 
судбину Балкана, владајући централном нишком облашћу која контролише долину Ју-
жне Мораве, долину Нишаве, долину Западне Мораве и долину Ибра. Тући Тита у 
овом подухвату и задржати овај простор у нашим рукама - значи одузети му све могућ-
ности да утиче на даљи развој ствари на Балкану. Зато је ова борба од пресудне ва-
жности и била би неповратно изгубљена и судбоносна ако дозволимо да Тито успе“.186  

У борбама на Копаонику од 6. до 8. августа задат је до тада најтежи пораз чет-
ницима у Србији: 4. група јуришних корпуса, која је по свом саставу и наоружању 
била најјача и најбројнија, добро организована војна формација и као таква пред-
стављала ударну четничку снагу у Србији, изгубила је око четвртину својих борбе-
них ефектива; у њеним редовима дошло је до осипања и деморализације, тако да 
после овог пораза она више неће представљати озбиљнију борбену снагу.187 Успе-
хом Оперативне групе НОВЈ на Копаонику била је добијена и битка за Жупу, Раси-
ну и укупан простор између Западне Мораве, средњег тока Ибра и Топлице.188 
Ускоро ће (у другој половини августа) доћи до њеног повезивања са снагама Глав-
ног штаба Србије, чиме је тежиште операција НОВЈ са запада фактички и дефини-
тивно пренето на територију Србије.189 Успостављена је и радио-веза између Глав-
                              

186 Пратећи покрет Оперативне групе дивизија НОВЈ, Рачић је процењивао да су „комунисти у јачини око 5.000 
продрли из области Санџака на исток и допрли 2. августа до Рашке и Новог Пазара. Почев од 2. августа њихови 
предњи делови су у додиру са немачким и арнаутским снагама које бране долину Ибра. Комунисти нападају на 
широком одсеку од села Слатине преко села Лепосавићи, села Лешак до села Рудница (фронт широк преко 20 
километара налази се на одсеку Косовска Митровица–Рашка)...” (Зборник НОР-а, 14-4, Београд, 1985, стр. 33-38.)  

187 П. Вишњић, Продор оперативних група НОВЈ у Србију у лето 1944. године, стр. 46.  
188 Зборник НОР-а, 2-13, стр. 636. 
189 Б. Нешковић је 9. августа јављао Централном комитету КПЈ да је „наш положај спасао долазак дивизија 

са Пеком на Копаоник. Овдашње јединице су баш пред тај моменат почеле да се осипају јер су биле потпуно 
неучвршћене са људством донекле присилно мобилисаним, без довољно проверених руководилаца, а и са 
прилично непријатељског елемента...” (Извори за историју СКЈ, НОР и револуција, књ. 19, стр. 99) 
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ног штаба Србије и Оперативне групе дивизија НОВЈ 6. августа 1944.190 која ће 
функционисати све до ослобођења Београда (20. октобра 1944).  

У време када су се 1. пролетерски и 12. ударни корпус припремали за продор у 
Србију, непријатељ је 12. августа 1944. отпочео нову (Дурмиторску) офанзиву, под 
кодним називом „Рибецал“ (Rübezahl), у Санџаку, Црној Гори, Херцеговини и источ-
ној Босни. Врховни штаб ће са закашњењем, тек 15. августа обавестити Главни 
штаб Србије и Штаб Оперативне групе дивизија да је непријатељ повео „јаку офан-
зиву у Санџаку, Црној Гори и источној Босни“ у којој учествује и немачка 1. брдска 
дивизија, пребачена из Грчке да би узела учешће у овој операцији.191 У време када 
је немачка офанзива „увелико грмела централним војиштем“, Врховни штаб је ја-
вљао Главном штабу Србије да ће она „још више успорити наш предвиђени 
план“.192 После Топличко-јабланичке и Андријевичке, Дурмиторска операција је 
представљала нови покушај Немаца да се осујети продор трију групација НОВЈ у 
Србију. Концентричним дејствима која су отпочела 12. августа, са циљем да се раз-
бију три корпуса НОВЈ – 1. пролетерски у Санџаку, 2. ударни у Црној Гори и Херце-
говини и 3. корпус у источној Босни – операција ће у наредних десетак дана резул-
тирати драматичним ситуацијама у редовима партизанских јединица, нарочито у 
покушајима обезбеђења и евакуације више од хиљаду тешких рањеника савезнич-
ким авионима у Италију, снабдевања људства које је „од глади умирало“ храном, 
одећом, обућом и, посебно, муницијом и оружјем.193 Авио-испоруке савезника сву-
да су се врло тешко реализовале. На примедбе Главног штаба Србије (од 16. авгу-
ста 1944) да „долазе авиони из Русије по договору са Енглезима, а не са нама и 
многи бацају погрешно или се враћају пуни“,194 од генерала Терзића, шефа војне 
мисије НОВЈ у СССР-у, из Москве је стигло објашњење: „Већ неколико дана авиони 
са материјалом више пута су ишли за Србију, али на предвиђеним пунктовима није 
било никаквих сигнала. Авијатичарима који улажу крајње напоре и све своје снаге и 
који лете под најтежим околностима, врло тешко пада кад се са материјалом мора-
ју вратити назад, и то све због слабе или никакве организације. На тамошњим пунк-
товима нема наших људи.“ Терзић је тражио да се „најхитније“ јаве тачна места 
свих пунктова за избацивање материјала у Србији, као и прецизни сигнали за сваки 
пункт посебно: „Неопходно је потребно скренути озбиљну пажњу на тачност рада 
оним нашим руководиоцима у Србији којима је поверен прихват материјала“.195  

                              
190 Исто, стр. 637. 
191 Зборник НОР-а, 2-13, стр. 711. 
192 Војни архив, НОВЈ, кут. 60/Ц, фасц. 1. 
193 И. Матовић, Војсковођа с ореолом мученика, стр. 547-549. 
194 Војни архив, НОВЈ/ГШС, 184-1-36/10. 
195 Архив Ј. Б. Тита, КМЈ, I-3-б/683, радиограм бр. 130. 
 Велимир Терзић је 16. јуна 1944. јављао Јосипу Брозу да ће „у најскорије време” у совјетску базу у Ба-

ри бити упућено 12 великих транспортних авиона и 12 ловаца, као помоћ совјетске владе за транспорт 
материјала у Југославију. Истовремено, совјетска влада је Врховном штабу НОВЈ обећала још 6 авио-
на, од којих је 4 наменила за потребе Врховног штаба, а 2 за обуку пилота (Војни архив, НОВЈ/ВШ, к. 57-
4, раг. бр. 1/19-1). Терзић је у јуну, јулу и августу из Москве редовно извештавао маршала Тита о авио-
пошиљкама разног материјала, од наоружања и муниције до одеће, обуће и хране за борце НОВЈ у Ју-
гославији који је, осим авионима, транспортован и поморским путем, преко Персијског залива до Барија, 



ВОЈНО ДЕЛО, јесен/2014 
 

 314  

 

Главна преокупација Врховног штаба НОВЈ тих августовских дана 1944, посеб-
но његовог начелника генерала Арсе Јовановића (Тито је у то време био окупиран 
углавном међународним обавезама – пријемом савезничких делегација и војних 
мисија на Вису, разговорима око формирања јединствене привремене владе, путо-
вањем у Италију на разговоре са британским премијером Черчилом и генералом 
Вилсоном и др.) била је окренута збивањима на простору одакле су дивизије 1. 
пролетерског и 12. ударног корпуса требало да изврше продор у западну Србију. 
Њихов евентуални неуспех претио је да угрози позиције Оперативне групе НОВЈ и 
јединица под командом Коче Поповића у Србији.196 Иако није постигао главни циљ 
(уништење три корпуса НОВЈ у Санџаку, Црној Гори и источној Босни), непријатељ 
је Дурмиторском операцијом успео да отежа и успори продор јединица 1. пролетер-
ског и 12. ударног корпуса у западну Србију. Према првобитној замисли Врховног 
штаба, требало је да се 1. корпус (1. и 6. пролетерска дивизија) прикупи у Санџаку 
а затим, преко Лима и Увца, продре према Златибору. Међутим, због покушаја не-
пријатеља да новом офанзивом спречи њихово пребацивање у Србију, Врховни 
штаб је одлучио да 1. пролетерска дивизија, не чекајући пристизање 6. личке, пре-
ђе Лим и пренесе дејства према Златибору. На правцу наступања 1. корпуса, одно-
сно 1. пролетерске дивизије (око 4.000 бораца) по преласку Лима, на десној обали 
Увца и јужним падинама Златибора груписало се око 3.500 четника.197 Пробивши 
њихову одбрану 23. августа, 1. пролетерска је избила пред положаје 24. бугарске 
дивизије која је посела и организовала одбрану просторије: Палисад–Ужице–Поже-
га–Бајина Башта и Ивањица. Као доминантан тактичко-топографски објект на прав-
цу преко Златибора ка Чајетини, непријатељ је посебно утврдио Палисад, зашти-
тио га рововима, бункерима, утврђеним зградама, жичаним и минским препрекама; 
бранила су га четири батаљона из састава 24. бугарске дивизије, уз подршку сна-
                              
а од Барија опет авионима, на југословенско ратиште (Исто; Војни архив, НОВЈ, 2222-2-25; 2222-2-32; 
2222-4-5/1). Са избијањем Црвене армије на румунско-југословенску и бугарско-југословенску границу, 
са Совјетима је уговорена испорука материјала копненим путем, преко Румуније и Бугарске. 

196 „Зато су”, како пише И. Матовић, „тимови оперативаца, с генералима Јовановићем и Кведером на 
челу, даноноћно пратили развој ситуације у Пиви и Херцеговини, у Санџаку и источној Босни, на Копао-
нику и у Топлици, уз стално „држање на вези” штабова генерала П. Дапчевића и К. Поповића, Р. Вукано-
вића и Д. Лекића, пуковника В. Јовановића и Ђ. Јованића, па са генералима В. Терзићем у Москви, Б. 
Пољанцем у Барију, В. Велебитом на релацијама од Каира до Лондона, са маршалима авијације Елио-
том и Слесором, генералима Вилсоном и Александером, бригадирима и комодорима, пуковницима и 
млађим и од њих - углавном договореним, али и приватним каналима, водећи рачуна о њиховим овла-
шћењима, стварном утицају и моћи, све до личних сујета, што није било лако, поготово за оног ко је – 
како је Арсо знао да каже - ‘објективно стављен у положај да моли, иако се, у суштини, ради о борбеном 
садејству, савезничкој сарадњи’”. (И. Матовић, Војсковођа, стр. 554.) 

 Испод Дурмитора и са Копаоника, из Пиве и Топлице, са Златибора и Мајевице, али и из Барија и Мо-
скве, стизали су даноноћно извештаји и депеше на Вис где су анализирани и, у складу са оценама и за-
кључцима Врховног штаба, предузимане су мере да се: „Кочине дивизије” опораве и среде после две 
узастопне и тешке немачке офанзиве („Трумпф" и „Кераус"); да „Пекова група”, попуњена и материјално 
подржана од Руса, са сектора Копаоник–Јастребац крене „већ једном” ка стратегијској греди у западној 
Србији; да 1. пролетерски и 12. ударни корпус „што пре продру задатим правцима у Србију”. А све то, да 
се ради брзо и одлучно, по договору и одговорно, у складу са Титовом наредбом од 26. августа 1944: 
„Немојте да вас предухитре наши непријатељи”. (Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-8-5/1.) 

197 Група аутора, Војна историја, стр. 452. 
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жне артиљерије. Упуштајући се у дуготрајне (од 24. до 27. августа) и исцрпљујуће 
борбе, иако је 27. августа успела да натера бугарску посаду да напусти Палисад и 
повуче се у правцу Ужица, 1. пролетерска дивизија је претрпела велике губитке и 
изгубила драгоцено време, што није било у духу основне идеје Врховног штаба о 
брзим продорима и избегавању непријатељских утврђених места. На основу изве-
штаја 1. дивизије о првим неуспесима, тешким борбама и жртвама под Палисадом, 
Јосип Броз је 25. августа критиковао упуштање у дуге фронталне борбе на јако 
утврђеним положајима непријатеља, наглашавајући да је задатак дивизије да оси-
гура што повољније услове за извршење главног задатка – брзог продора на север: 
„Ви нијесте разумјели задатак. Основно је разбити главна четничка упоришта и ли-
квидирати њихову власт заведену по срезовима, општинама и селима. Треба ство-
рити властита упоришта, гдје би могли остављати рањенике, примати спрему. Што 
ће вам напади на утврђена места? Куда ћете са рањеницима? Ако тако продужите, 
ви ћете онеспособити јединице за додијељени задатак. Немојте рачунати на нашу 
могућност уредног дотурања муниције и осталог. Најзад, ви не смијете дозволити 
да вас непријатељ одбаци на Лим, него се морате пробијати ка северу...”198 

Врховни штаб је са Виса, 19. августа 1944, упутио Главном штабу Србије и штабови-
ма Оперативне групе дивизија, 1. пролетерског и 12. ударног корпуса детаљне инструк-
ције у форми „плана за коначно ослобођење Србије“ у којем се посебно апострофирала 
борба против четника и недићеваца: „Основно је разбити окупаторску и недићевско-чет-
ничку власт, организовану по срезовима, општинама и селима. После разбијања окупа-
торске власти, отпочети са организовањем војних формација, војних и народних власти. 
Ово ће се постићи када наше покретне ударне јединице разбију основне недићевско-чет-
ничке банде на најважнијим секторима, тако да оне више не представљају организовану 
снагу и опасност за наш живаљ у Србији. Дакле, народ треба да осети моћ наших једини-
ца и слабост плаћеничких банди“. У тактичком смислу, овим упутствима препоручивало 
се разбијање „четничко-недићевских банди“ на појединим кључним секторима и ствара-
ње сопствених чврстих упоришта, а не „фронтално кретање једним линијским распоре-
дом“, нити, пак, груписање снага на „узаном простору“: „Потребно је обухватити шира 
подручја, развући непријатеља на широком простору, чиме ће се он ослабити и изложити 
почесном тучењу. Кад ударна група продре до једног важног сектора, одатле треба да се 
постепено шири у више праваца. Све наше снаге на подручјима Србије морају бити спо-
собне за непрекидне брзе покрете и маневровања. Хватање у коштац са крупним окупа-
торским снагама било би погрешно и врло опасно за наше јединице, које су и иначе у до-
садашњим борбама имале велике губитке...”199 Ова инструкција јасно указује да је главни 
циљ партизанског вођства било уништење четника и разбијање недићевско-четничких 
упоришта у Србији, као и избегавање фронталних сукоба са окупаторским снагама. Инси-
стирање на разбијању четничких и Недићевих снага „на најважнијим секторима у Србији“ 
било је тим актуелније и потребније, ако се имају у виду разговори између Недића и Ми-
                              

198 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 28-3-4/1; Књига депеша Врховног штаба Штабу 1. пролетерског 
корпуса. 

199 Војни архив, Београд, НОВЈ, 371-4-6; (Приређивачи Зборника НОР-а, том 2, књ. 13. тврде да је у пи-
тању оверен препис копије оригинала који је урађен у Штабу 1. пролетерског корпуса НОВЈ крајем авгу-
ста или почетком септембра 1944. и да оригинал није пронађен.) 
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хаиловића у августу 1944. који су требали да доведу до формирања јединственог нацио-
налног антикомунистичког фронта у Србији.200 Требало је осујетити њихово повезивање, 
борбено садејство против НОВЈ и посебно спровођење мобилизације у Србији, као и све 
покушаје да преко „политичких чиниоца“ у Београду, повезаних са западним савезници-
ма, „приреде неку подвалу“ којом би народноослободилачком покрету отежали позиције 
код савезника. На ову опасност Тита је,31. августа 1944, упозорио и генерал Терзић из 
Москве, указујући на преку потребу да се јаче снаге НОВЈ приближе Дунаву и Београду: 
„Ви знате да у једној таквој ситуацији (при евакуацији Немаца и Бугара са наших терито-
рија), врло се брзо може десити да ће група Недић–Михаиловић, пошто се налази у те-
шком положају, покушати са својим планом да заузме Београд и прилазе ка њему, да би 
се пред светским јавним мњењем представили као да су га они освојили“. У тој ситуацији 
Терзић је сматрао веома важним и активирање партизанских снага у Банату: „По мом ми-
шљењу у Банату се може данас брзо створити солидна оперативна база не само за ли-
квидацију непријатељских група источно од Дунава, него нарочито за садејство нашим 
српским снагама јужно од Дунава против групе Недић–Михаиловић у Србији...”201  

У поменутој директиви Главном штабу Србије (од 19. августа 1944) Врховни штаб 
је указивао и на „велику важност“ источне и југоисточне Србије где се, након капиту-
лације Бугарске, пружала могућност прилива нових бораца у партизанске редове; за-
тим, значај Шумадије као централне области, а нарочито западне Србије која је тре-
бало да послужи као повољан ослонац за продор ка Шумадији и Београду. Мачва, 
Посавина и пожаревачки сектор и избијање НОВЈ на Дунав и Саву такође су били од 
прворазредне важности, јер су омогућавали везу са Војводином „где ми имамо вели-
ки резервоар људства расположеног за народноослободилачку борбу“, али ништа 
мање није била важна ни област Косова и Метохије, где се инсистирало на стварању 
јачег партизанског упоришта за продор ка северозападу Србије. Анализирајући по-
тенцијалне оперативне правце за продор стратегијских групација НОВЈ у Србију, Вр-
ховни штаб је у овом документу понудио план о њиховом покрету и ангажовању: Ле-
кићев корпус (12. ударни) са три дивизије (16. и 36. војвођанска и 11. крајишка) треба-
                              

200 Дража Михаиловић и Милан Недић састали су се 12. и 13. августа у селу Ражана код Косјерића, у 
присуству Мирка Лалатовића, Рачића и Николе Калабића, генерала Дамјановића и Драгог Јовановића, 
управника града Београда. Тада је договорено да се Српска државна стража стави под Дражину коман-
ду. Од ових јединица четнички командант Србије генерал Трифуновић формирао је Српски ударни кор-
пус, под командом генерала Радовановића, дотадашњег команданта СДС Београда, а за заменика је 
одређен генерал Боривоје Јонић, дотадашњи командант Српске државне страже. Недић се том прили-
ком обавезао да даје плате Михаиловићевим официрима и подофицирима и да прибави 30.000 пушака, 
500 пушкомитраљеза, 500 минобацача и 3 милиона метака. (Бранко Латас, Никола Џелебџић, Четнички 
покрет Драже Михаиловића 1941-1945, Београд, 1979, стр. 312). 

201 Архив Ј. Б. Тито, КМЈ, I-3-б/681, бр. 167-169. 
 У писму од 2. септембра 1944, Терзић је предлагао и тражио дозволу од Јосипа Броза да он и Моша Пи-

јаде „хитно” дођу у Банат, где би „својом присутношћу помогли организацији народног покрета, мобилиза-
цији и формирању јединица, руковођењу операцијама, а такође и организацији снабдевања из Совјетског 
Савеза, организацији везе и координацији операција са Црвеном армијом”. (Архив Ј. Б. Тито, КМЈ, I-3-б/681, 
бр. 174) Тито му је 4. септембра поручивао са Виса да он о томе не брине, јер „ми овдје предузимамо мјере 
за мобилизацију у Војводини и Банату” (Војни архив, Београд, НОВЈ, к. 57-4, раг. бр. 4-37/1), а већ 5. сеп-
тембра, у оштром тону пребацио му да је неправилно поступио тражећи одобрење да оде на румунско-југо-
словенску границу: „То није ваш посао и ви сте дужни да то знате и не постављате таква питања. Надам се 
да је то било последњи пут. То се тиче Вас и Пијаде”. (Зборник НОР-а, 2-14, стр. 56). 
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ло је да продре на посавски сектор са упориштем на Церу и Близонским висовима 
изнад Ваљева; Пеков Први пролетерски корпус са четири дивизије (1. пролетерска, 
5. крајишка, 6. личка и 17. источнобосанска)202 имао је задатак да преко Западне Мо-
раве избије на Сувоборски сектор, обухвати на западу простор до Зворника и остави 
једну дивизију на сектору Златибор–Тара. У складу са овим задатком, Пеко Дапчевић 
је са три дивизије (5, 17. и 21. српском), после попуне новим људством, требало да 
крене са сектора Копаоник–Јастребац преко Западне Мораве, општим правцем ка 
Сувобору, са задатком да на Сувоборском сектору „разбије основне четничке група-
ције“. Команданту Главног штаба Србије препуштала се иницијатива да заједно са 
Дапчевићем одреди детаље који су се тицали праваца покрета његових дивизија.203 

У вези са развојем догађаја у Румунији и Бугарској и очекиваног повлачења бугар-
ске војске из Србије и Македоније, у Врховном штабу такође се размишљало и о „не-
ком новом груписању снага“. У том смислу, 27. августа биле су упућене и одговарају-
ће директиве Главном штабу Србије, односно његовом команданту Кочи Поповићу: 
„Источни предели наше земље добијају велику важност. На тој страни ухватиће се 
прва веза са нашим савезницима. У случају нужде, наше снаге можда би тренутно 
могле искористити базе на терену Бугарске и Румуније. За нас је врло важно добити 
позиције на терену. Крварење и губљење времена око неког утврђеног градића није 
рентабилно. По сваку цену успоставите сигурне везе са источном Србијом“.204 Како 
се ишчекивала капитулација Бугарске, Главни штаб Србије је већ сутрадан (28. авгу-
ста) упутио одговор Врховном штабу да је јединицама наредио да „ступе у везу са 
свим бугарским гарнизонима и штабовима, захтевајући или прикључење борби про-
тив Немаца или предају оружја и спреме“, те да „овладају гарнизонима и комуникаци-
јама које држе Бугари“.205 Последњих дана августа међутим, забележени су први слу-
чајеви разоружавања Бугара од стране четника. Главни штаб Србије евидентирао их 
је у Лесковцу и Нишу, где су четници уједно настојали да успоставе и своју власт: 
„Наредили смо нашим јединицама да брзо најенергичније иницијативно интервенишу 
ради прихвата Бугара. Главно је да не буду разоружани од четника...”206 Преговори 
који су вођени са штабовима бугарских јединица и са Штабом 1. окупационог корпуса 
ипак нису довели до резултата. Неке бугарске јединице су и крајем августа обезбеђи-
вале повлачење немачких снага из Бугарске. Због тога је Главни штаб Србије наре-
дио да се бугарске јединице нападају и разоружавају. Страхујући да наоружање и 
опрема бугарских јединица не падне у руке НОВЈ, Немци су такође приступили њихо-
                              

202 Наредбом Врховног штаба генерал Дапчевић је именован за команданта Првог пролетерског корпу-
са 26. августа 1944. године. Овом наредбом под његовом командом остала је и даље Оперативна група 
дивизија. (Ј. Б. Тито, Сабрана дјела, књ. 22, Београд 1986, стр. 206). 

203 Војни архив, Београд, НОВЈ, 371-4-6. 
204 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-8-5/1; 26-8-5/2. 
205 Војни архив, Београд, НОВЈ/ГШ, 184-1-22/4. 
 Бугарска влада је 25. августа објавила неутралност Бугарске; 29. августа наредила је повлачење 1. 

окупационог корпуса из Србије; 6. септембра објавила је рат Немачкој; 9. септембра потписала капиту-
лацију. За све то време, команданти бугарских окупационих јединица одбијали су све предлоге и упорне 
покушаје штабова јединица НОВЈ у Србији да их придобију за сарадњу, или бар предају своје наоружа-
ње (И. Матовић, Војсковођа, стр. 559). 

206 Војни архив, Београд, НОВЈ/ГШС, 184-1-22/4. 
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вом разоружавању. Јединице НОВЈ успеле су да заплене извесну количину бугарског 
наоружања и ратног материјала, што је донекле помогло снабдевању бројно нара-
слих партизанских снага у Србији, од којих су почетком септембра формирана прва 
два корпуса НОВЈ у Србији (13. и 14. корпус).  

Поступајући по наредбама Врховног штаба од 19. и 27. августа да „по сваку цену“ 
успостави везу са источном Србијом, Главни штаб Србије је 30. августа одлучио да 
главним снагама (под његовом командом) дејствује према Дунаву, ради хватања везе 
са Црвеном армијом и продирања ка Београду, а помоћним снагама да се нападају бу-
гарске јединице (које штите повлачење немачких трупа) и разбијају четници.207 Почет-
ком септембра Коча Поповић је упозоравао и на велику несташицу у оружју и захтевао 
интервенцију код совјетске владе да се знатно повећају авио-испоруке, јер су „сада-
шње наше потребе за оружјем из Совјетског Савеза тако велике да број авиона никако 
не може задовољити“. Јављао је о великом приливу новог људства и, осим оружја, тра-
жио још кадрова, „бригадних и дивизијских политичких и војних руководилаца“. Захте-
вао је „ако је икако могућно“ да се Главном штабу Србије стави на располагање и један 
авион за везу са источном Србијом и да се на овај простор пошаље посебна руска ми-
сија.208 Са терена су свакодневно стизали захтеви из јединица за оружјем, муницијом и 
другим неопходним материјалом.209 Коча Поповић се тим поводом обраћао и шефу 
британске војне мисије, бригадиру Маклејну, који се тих дана налазио у Србији, да упо-
треби свој „велики ауторитет“ и заложи се код „надлежних савезничких органа“ како би 
се потребе његових јединица у оружју и муницији „бар делимично задовољиле“.210 

Крајем августа 1944. Врховни штаб је форсирао и дејства Првог пролетерског 
корпуса; 28. августа обавештавао је његовог команданта да се може „скоро очеки-
вати остварење веза са Русима на нашим источним границама“, да развој догађаја 
„захтева ваш бржи рад и маневар трупа“, при чему „крварење и губљење времена 
око неког утврђеног градића није рентабилно“: „За нас је важно добити позиције на 
терену - уколико шире, утолико би било боље. Сада је битно овладати стратегиј-
ском гредом Рудник–Сувобор–Соколска планина–Цер, из разлога: разбијања 
основних четничко-недићевских снага, бржег надирања ка Шумадији и Београду, 
добијања сигурних ослонаца за наше трупе, стварања услова за нову мобилизаци-
ју, добијања војничког и политичког ефекта. Груписање и задржавање јаких снага 
на Западној Морави опасно је и нерентабилно. Тај гркљан је важан за непријатеља 
и он ће га жестоко бранити. Дакле, на сектору Рудник–Сувобор–Повлен у прво вре-
ме треба избити бар са три дивизије, па се постепено ширити ка истоку и западу, 
уводећи нове снаге које ће долазити са југа...”211  
                              

207 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-8-7/1. 
208 Војни архив, Београд, НОВЈ/ГШС, 184-1-36/23.  
209 Војни архив, Београд, НОВЈ/ГШС, 184-1-34/1. 
210 Зборник НОР-а, 1-12, Београд, 1955, стр. 7. 
211 Војни архив, НОВЈ/ВШ, 28-1-1/1; 1/2; Књига депеша Врховног штаба Штабу Оперативне групе дивизија 
 Арсов биограф Иво Матовић о аутору овог документа пише: „У овом документу такође се лако препо-

знаје језик генералштабног официра, нарочито када говори о изузетном значају освајања и држања 
Стратегијске греде од Цера до Рудника, познате из војне историје и географије, и избегавања долина 
река што је, како Ђилас бележи у Револуционарном рату, била Арсова ‘вечита опсесија, најчешће те-
жа, али увек безбеднија варијанта’ ”. (И. Матовић, Војсковођа, стр. 558) 
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У периоду од 24. августа до 5. септембра 1944, док су јединице 1. пролетерског кор-
пуса водиле борбе на Златибору, према Ужицу и Пожеги, 12. корпус је изводио тежак и 
напоран обилазни марш-маневар са Голије, преко Херцеговине и источне Босне, до 
Дрине и планине Таре, по планинском, беспутном и сиромашном терену, изложен че-
стим дејствима непријатеља. Пребацивши се 5/6. септембра преко Дрине, корпус је сво-
је јединице усмерио ка планини Тари ради повезивања и садејства са 1. пролетерским 
корпусом према северу, у складу са директивом Врховног штаба о наступању правцем 
Ужице–Ваљево и избијања у Мачву и Посавину. Предвиђајући „брзи развој ситуације“, 
Врховни штаб је од Првог пролетерског корпуса из „политичких разлога“ 5. септембра 
захтевао брзи упад у Шумадију и западну Србију: „Упамтите да је у целокупној овој ситу-
ацији основни задатак ликвидација четника Драже Михаиловића и недићеваца као и њи-
ховог апарата на терену. Тиме ћемо онемогућити све четничко-недићевске комбинације 
које они везују за Немце и њихово повлачење“. Притом се инсистирало на избегавању 
фронталних борби које су „скопчане са губицима и губљењем у времену, које је за нас у 
овој ситуацији важан фактор“: „Не смете дозволити да вас непријатељ врати и набаци 
на Моравску клисуру и јужно од ње. Ви имате довољно снага за разбијање четника на 
вашем правцу и једном ухваћене четничке банде гонити до растројства“.212 После неко-
лико дана (10. септембра) поново је захтевао од овог корпуса да се „разбијени неприја-
тељ“ гони до потпуног растројства и уништења: „Од нас сте добили директиву. Предузи-
мајте мере према развоју ситуације. Узмите велики офанзивни замах. Овладајте маси-
вима Маљена и Сувобора и надирите ка Ваљеву, Љигу и Колубари. То је у духу опште 
ситуације, јер је непријатељ деморалисан и слаб, а наше јединице изводе успешну 
офанзиву у целој Југославији. Схватите да сте ви офанзивна претходница, која треба да 
створи услове за брз развој операција у Шумадији и западној Србији“.213 

У борбама које су водиле јединице НОВЈ у Србији у лето 1944. године може се 
закључити да су четници били њихова главна преокупација, о чему недвосмислено 
говоре и директиве Врховног штаба, док се сукоб са Немцима прихватао као неиз-
бежан онда када би ови предузимали офанзивна дејства ради одбране Србије од 
продора партизанских групација са запада и од октобра, када су отпочели са из-
влачењем својих снага (армијске групе „Е“) из Грчке, преко Србије, ка северозапа-
ду. То је потврдио и амерички пуковник Роберт Мекдаул када је у једном свом изве-
штају (од 23. новембра 1944) писао да у време његовог боравка у Србији214 парти-
занска војска није учинила никакав озбиљан напор у борби против Немаца или у 
ометању њиховог повлачења из Србије. О великој партизанској офанзиви у запад-
ној Србији у првој половини септембра, амерички обавештајац пише: „Немачке гар-
низоне у Краљеву, Чачку и Ужицу партизани су пажљиво заобишли. Саобраћај из-
међу тих места националисти су већ били прекинули, а три града су била делимич-
но опкољена. Прва фаза партизанске офанзиве ограничила се искључиво на про-
теривање националиста на север од тих градова и саобраћајница. Друга фаза са-
стојала се у великом напору да се националистичке трупе на северу гурну у немач-
ке руке. Партизани су евакуисали скоро целокупну долину Западне Мораве - зани-
                              

212 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 28-3-4. 
213 Исто. 
214 Пук. Мекдаул је у Србији (у Михаиловићевом штабу) боравио од августа до новембра 1944. године. 
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мљив податак о њиховој бројчаној немоћи. Михаиловић је највећи део својих снага 
послао на југ, кроз партизанске линије, где су опет почели да ометају немачке ко-
муникације у долини Ибра, као и дуж Западне Мораве. У трећој фази офанзиве, 
мисија је имала прилике да у областима Ваљева и Шапца посматра како партизани 
брижљиво избегавају да нападају градове који су били у немачким рукама“.215  

* 
Избијањем Првог пролетерског и Дванаестог ударног корпуса НОВЈ на страте-

гијску греду Сувобор–Маљен–Повлен у првој половини септембра и продором Опе-
ративне групе дивизија кроз Шумадију у западну Србију, у рејон Горњег Миланов-
ца, Рудника, Венчаца и Букуље, затим избијањем 14. корпуса на Дунав и затвара-
њем јужноморавског правца од стране 13. корпуса НОВЈ крајем септембра 1944, 
остварен је први део плана Врховног штаба о преношењу тежишта дејстава НОВЈ 
у Србију. Територија на којој је дејствовао тринаести корпус (са својом 22, 24, 46. и 
47. дивизијом) обухватала је просторију између Ибра и Западне Мораве на југоза-
паду, до бугарске границе на истоку. На овом простору корпус је имао задатак да 
разбија „четничко-недићевске банде“, дејствује на комуникације, нарочито у долини 
Мораве, Нишаве и Ибра, напада на непријатељске гарнизоне, врши мобилизацију и 
формира нове јединице, политички делује у народу и одржава везу са јединицама 
НОВЈ у Македонији, Космету, Црној Гори и Санџаку.216 Задатак Прве армијске групе 
НОВЈ (обједињена формација 1. пролетерског и 12. ударног корпуса и Оперативне 
групе дивизија)217 био је да широким фронтом са југозападног правца (са стратегиј-
ске греде Сувобор–Маљен–Повлен) подиђе Београду, док је Четрнаести корпус 
(23, 25. и 45. дивизија) требало да садејствује јединицама Црвене армије у ослоба-
ђању источне Србије и образује основицу за даља дејства у правцу Београда.218 Са 
становишта оперативног ангажовања НОВЈ и јединица Црвене армије, септембар и 
октобар 1944. представљали су период најинтензивнијих и најжешћих борбених 
дејстава у Србији која ће кулминирати у време Нишке и Београдске операције.  

Поводом очекиваног извлачења немачких снага из Грчке и Албаније, преко Маке-
доније и Србије ка северу, Врховни штаб је 11. септембра наредио свим потчињеним 
штабовима „максималну иницијативу и офанзивни полет, све јаче рушење комуника-
ција, заузимање важних чворова, градова и других упоришта“. Захтевао је да се Нем-
цима „не дозволе да се организовано повуку и изнесу оружје из наше земље“.219 Ме-
ђутим, већ 17. септембра уследила је Титова оштра критика упућена Штабу Опера-
тивне групе дивизија поводом неуспеха у нападу на градове и ангажовања на Запад-
ној Морави: „Нисам вам дао тај задатак. Сем тога, имали сте податке да су на тај сек-
                              

215 Наведено према: Дејвид Мартин, Мрежа дезинформација. Черчилова југословенска грешка, Бео-
град, 1991, стр. 429-430. 

216 Војни архив, Београд, НОВЈ/ГШС, 2-49/1; Наређење команданта Главног штаба Србије Штабу 13. 
корпуса НОВЈ од 6. септембра 1944.  

217 Овај назив за обједињену формацију 1. пролетерског и 12. ударног корпуса и Оперативне групе 
НОВЈ коришћен је у историографији иако га Врховни штаб и Јосип Броз у својим документима нису ниг-
де употребљавали, већ су ову групацију називали једноставно „Група Пеко”. 

218 Група аутора, Београдска операција, Београд, 1989. 
219 Војни архив, Београд, НОВЈ, 372-1-33/128. 
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тор дошле јаке немачке снаге, па сте требали проценити шта могу учинити ваше пре-
морене трупе. Поведени жудњом за тактичким успјесима, ви сте изгубили из вида 
ширу стратегијску перспективу, која вам је дата мојом ранијом директивом. Као ко-
манданта групе дивизија није вас смио ангажовати тај споредни циљ. Морали сте 
изаћи сјеверно и објединити све снаге. Имали сте избити на греду Сувобор–Рудник и 
вашим дејством омогућити држање заузетог Ваљева, чишћење Западне Србије, 
стварање упоришта у њој и постепено остварити надирање ка Шумадији. Овим по-
ступком увелико сте отежали наш крупни план, који је од самог почетка имао видне 
успјехе. Тражим да убудуће стриктно извршавате моје директиве“.220  

Иако је разбијањем немачке одбране у источној Србији (чију је окосницу чинила 
1. брдска дивизија), у периоду од 28. септембра до 10. октобра 1944. ова формаци-
ја у ширем рејону Ниша и Лесковца била одсечена, немачка команда на Балкану је 
одлучила да овај простор по сваку цену брани, у нади да ће моравским правцем 
омогућити извлачење армијској групи „Е“ из Грчке. Упорност у овим настојањима 
била је утолико уочљивија када је Хитлер, 3. октобра, наредио да се евакуишу једи-
нице из Грчке, јужне Македоније и јужне Албаније. У септембру, а посебно у првој 
половини октобра 1944, Немци преносе тежиште одбране Србије у шири рејон бео-
градског стратегијског чвора. Циљ им је био да одсудном одбраном на овом прав-
цу, најпре са линије Топола–Младеновац–Смедерево, спрече продор јединица 
НОВЈ и Црвене армије у Панонску низију и обезбеде време и простор за прикупља-
ње својих снага из Србије и Грчке које је требало да се вардарско-моравским прав-
цем, преко Београда, пребаце ка северу. Међутим, услед спајања 1. армијске групе 
НОВЈ и Црвене армије 11. октобра на Великој Морави, код Велике Плане и због гу-
битка Ниша 14. октобра, не само да је било онемогућено извлачење немачких сна-
га према Београду, већ су и њихове снаге у Србији биле раздвојене на два дела: је-
дан део морао се повлачити пробијањем из источне Србије ка Београду (корпусна 
група „Штетнер“, чије је језгро чинила 1. брдска дивизија), а други, према Крагујев-
цу и Краљеву, долином Западне Мораве, према Босни.221 Сламањем немачке од-
бране у Нишу222 пресечена је одступница немачким снагама (армијској групи „Е“) 
долином Јужне и Велике Мораве према северу. Овој јакој групацији, од око 350.000 
људи, са огромном ратном техником и другим ратним материјалом, остао је на рас-
полагању само вардарско-ибарски правац који је водио долином Вардара, преко 
Скопља, Качаничке клисуре, Косова поља, Рашке, према Дрини и Босни. Уместо 
спајања са армијском групом „Ф“ („Србија“) на Великој Морави, она је била прину-
ђена да убрза извлачење, уз безобзирно напрезање људства и материјала, како би 
себи отворила правац Краљево–Ужице–Вишеград. Тако је пропала и немачка за-
мисао о образовању чврстог фронта на Балкану на линији Ђердап–Ниш– северна 
Албанија. Уместо на овом правцу, немачки фронт ће нешто касније бити формиран 
на линији Драва–Дунав–Срем–Сава–Уна–Лика–Хрватско приморје. 
                              

220 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 28-1-1/4. 
221 Група аутора, Војна историја, стр. 458. 
222 Окосницу немачке одбране оперативне зоне Ниша чинила је 7. СС дивизија која је сама имала близу 

19.000 војника. У борбама око Ниша Немци су имали 2.036 мртвих, 1.238 рањених и око 700 заробљених 
војника. Заплењена је знатна техника и наоружање, поред осталог 17 тенкова, самоходни топови, целокуп-
но тешко наоружање 37. противавионског пука, неколико стотина авиона и др. (Исто, стр. 459). 
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Септембар и октобар месец 1944. су и за Врховни штаб НОВЈ представљали 
период најинтензивнијих ратних догађања у Србији, која су захтевала његово мак-
симално ангажовање, тим пре што је са Виса од 18. септембра до 25. октобра де-
ловао у условима одвојености од врховног команданта, који је у том периоду бора-
вио у Москви, Крајови и Вршцу. На Вису се Тито бавио углавном политичким пита-
њима, док је Арсо Јовановић, као начелник Врховног штаба, са највишим овлашће-
њима и пуним Титовим поверењем водио оперативне послове у штабу: бавио се 
плановима око поседања стратегијске греде у северозападној Србији као оператив-
но-стратегијске основице за наступање јединица НОВЈ ка Београду и Сави. Са ве-
ликом пажњом пратио је и ситуацију у „окуци Дунава“, нарочито на сектору Него-
тин–Брза Паланка, где се од Главног штаба Србије очекивало да успостави везу са 
Црвеном армијом на Дунаву.223 Од јединица 14. корпуса захтевана је и акција пре-
ма хомољском масиву ради запоседања правца Горњи Милановац–Кучево–Голу-
бац, који је требало да послужи као „солидан мостобран“ за пријем материјала (со-
вјетске помоћи) из Румуније за јединице НОВЈ у Србији.224 Врховни штаб је журио 
са успостављањем везе са Црвеном армијом, поред осталог и због опасности од 
повезивања четника са совјетским командама у ширем захвату Дунава.225 У многим 
Титовим наредбама и директивама штабовима и командантима у Србији четници 
су означавани као главни непријатељи, чије је разбијање и ликвидација био прво-
разредан задатак. Иницијативу коју је мајор Војислав Лукачевић са неколицином 
четничких команданата (пуковником Петром Баћовићем, потпуковницима Захари-
јем Остојићем и Павлом Новаковићем) упутио преко бригадира Маклејна маршалу 
Титу у августу 1944, у којој је понудио борбу четника са простора Херцеговине, 
Санџака и источне Босне против окупатора под савезничком командом на Средозе-
мљу и предложио склапање примирја са НОВЈ,226 а коју је поновио и 3. септембра 

                              
223 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-8-5/3. 
 Шестог септембра 1944. јединице маршала Р. Малиновског избиле су на Дунав код Турн Северина. 

(Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-13-10/11) 
224 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-5-4/8. 
225 У току ноћи између 10. и 11. септембра Велимир Пилетић (командант Крајинског четничког корпуса) преко 

Дунава се пребацио у Румунију како би, по наређењу Драже Михаиловића, успоставио везу с Црвеном армијом. 
Пилетићеву групу, коју је чинило око 150 људи, Румуни су делимично разоружали одмах по преласку границе, а 
затим је, преко Турн-Северина, спровели у Крајову. Пилетић је имао задатак и да успостави везу са америчком, 
британском и француском војном мисијом у Букурешту. Преко свог делегата, како пише Б. Петрановић, Михаило-
вић је покушавао да направи споразум са Црвеном армијом, да се представи као савезник и узме учешћа у борби 
против Немаца (Б. Петрановић, Србија, стр. 639). Од Совјета се очекивало да посредују код партизана ради окон-
чања грађанског рата, како би се све снаге окренуле борби против Немаца (Ј. Томашевић, Четници, стр, 348).  

 Како је био обавештен о овом подухвату, Јосип Броз се 11. септембра обратио Главном штабу Србије, да 
преко генерал-мајора Горшкова прибави све информације о овом случају и интервенише код совјетских вла-
сти (Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-12-8/4).Совјетске власти су ухапсиле Пилетића и пребациле га у ло-
гор у Лубјанку. У совјетским казаматима Пилетић је исцрпљиван глађу и изолацијом, а у новембру 1945. је, на 
захтев југословенских власти, требало да буде враћен у земљу, где је био проглашен за ратног злочинца. Ме-
ђутим, Пилетић је успео да побегне и, после многих перипетија, стигне у Париз. Југославија је од француских 
власти 1948. године тражила његово изручење, али је уместо тога, 20. јула у Паризу одржан јавни претрес у 
Апелационом суду, да би на другом претресу, 18. октобра 1948. Пилетић био ослобођен од сваке одговорно-
сти (Наведено према: К. Николић, Историја Равногорског покрета, књ. 3, стр. 370-371). 

226 Војни архив, Београд, фонд Емигрантске владе, 198-1-22/2.  
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преко Штаба 37. дивизије НОВЈ, обећавајући да ће у потпуности поштовати спора-
зум Тито–Шубашић,227 Јосип Броз је категорички одбио: „Никаквих разговора са 
четницима не може бити, ако они одмах не пређу на нашу страну, под нашу коман-
ду и онако распоређени како ћемо ми то решити. Четници као самосталне јединице 
не могу постојати као такве ни према споразуму (Вишком - прим. М. З). Разбијајте 
их свуда где сарађују са окупаторима“.228 Краљевим указом од 29. августа којим је 
одузета команда генералу Михаиловићу, а маршал Тито признат за „јединог вођу 
југословенских снага отпора“ у земљи и прокламацијом од 12. септембра 1944. ко-
јом је Петар II Карађорђевић позвао све патриотске снаге да стану под заставу 
маршала Тита и боре се за ослобођење земље од немачког окупатора, Тито је 
пред савезницима учврстио своје позиције у Србији, које су му омогућавале да од-
лучује и о судбини свог највећег непријатеља у земљи.229 

У фази одсудне битке за источне делове Југославије Јосип Броз се налазио ван 
Југославије. До 18. септембра 1944. операцијама које су изводиле јединице НОВЈ у 
Србији командовао је са Виса, па и у време готово једномесечног боравка ван зе-
мље (од 19. септембра до 16. октобра) он је настојао да држи ситуацију у Србији 
потпуно под својом контролом. Иако је пред полазак са Виса војнооперативне по-
слове у Врховном штабу препустио Александру Ранковићу и Арси Јовановићу, за-
менику врховног команданта и начелнику ВШ, индикативна је његова директива ко-
ју им је, 7. октобра, упутио из Крајове: „За Србију ја дајем наређења. Престаните са 
вашим давањем наређења“.230 Подозривим савезницима који су подигли велику 
„прашину“ поводом његовог одласка са Виса била је намењена његова порука Ран-
ковићу од 29. септембра: „Дајте у штампу преко ’Тањуга’ да сам ја завршио инспек-
                              

227 Лукачевић је 3. септембра писао партизанским вођама: „... Прихватајући поруку Његовог величан-
ства Краља Петра за борбу против окупатора и обустављањем грађанског рата, повели смо све наше 
снаге у борбу против Немаца и усташа и свих оних који помажу и наредили смо свим трупама Незави-
сног националног отпора да обуставе борбу против јединица Народноослободилачке војске и њених ор-
ганизација. Умољавају се све старешине НОВ и партизанских одреда да издају потребне инструкције са 
своје стране. Апелујемо на све људе и борце оба отпора да у интересу нашег народа обуставе братоу-
билачку борбу и да се све народне снаге окрену против Немаца, усташа и осталих плаћеника...” (Војни 
архив, Београд, ЧА, 147-2-23.) 

228 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-13-10/10. 
229 Са Виса је праћен процес „добровољног” одзива на краљев позив јединица или појединаца који су 

се налазили у непријатељским редовима; рок за предају био је 15. септембар, уз претњу да ће сви они 
који се после тог периода ухвате да се са оружјем боре против НОВ на страни непријатеља бити изве-
дени пред војни суд где су их чекале најстроже казне. Свим официрима и подофицирима који се добро-
вољно предају обећано је да ће задржати стечене чинове (Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 15А-1-38/1; 
Наредба Врховног команданта НОВ и ПОЈ Главним штабовима, штабовима корпуса и дивизија од 15. 
септембра 1944. године), што је морало изазвати неминовне протесте међу партизанским команданти-
ма. Према извештајима са терена после 15. септембра, „позив Тита имао је велико дејство”: „Ситуација 
на сектору Космаја одлична. Огромни прилив нових бораца из Посавине, Поморавља, Подунавља и Бе-
ограда. Опште прилажење сељака из четничких редова. У већини срезова разбијене општинске управе 
и Дражине месне организације...” (Исто.) Поповић је 17. септембра јављао да је „за последњих десет да-
на на сектору Лесковац прешло на нашу страну преко 500 четника и недићеваца...” (Војни архив, Бео-
град, НОВЈ/ВШ, 28-3-4) У исто време, нарочито у Србији и Македонији вршена је масовна мобилизација 
људства за попуну прилично проређених јединица, а у септембру су, поред пет постојећих, формиране 
још три дивизије (45, 46. и 47. дивизија) под командом Главног штаба у Србији.  

230 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 15-1/I-34. 
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цију трупа у западној Србији и неким другим областима“.231 Британцима је, међу-
тим, крајње неуверљиво било објашњење са Виса да је Тито у Србији; слутили су 
да је отишао у Москву и прибојавали се склапања аранжмана који би убрзао тран-
сформацију НОВЈ у регуларну армију која ће бити јак ослонац државне власти по 
завршетку рата у Југославији. Њима је више одговарао партизански, односно ге-
рилски покрет у Југославији, коме су са „таса апотекарске ваге“ давали помоћ у те-
жем наоружању, а сада су се побојали да ће Стаљин дати и тенкове и авијацију.232  

Јосип Броз је у октобру из Крајове одржавао редовну везу са Висом, путем радио-
депеша комуницирао са својим заменицима у Врховном штабу, посебно Ранковићем, 
као и са Кочом Поповићем у Србији, слао им директиве и инструкције за рад и доби-
јао актуелне информације из земље. Из његових првих телеграма Ранковићу (од 19. 
септембра) закључујемо да је рачунао да ће се „кратко вријеме“ задржати у Москви и 
тражио од њега и Арсе Јовановића да се „полако припремају за премештај“, док је 
Милутину (Ивану Милутиновићу) наредио да „одмах буде спреман на пут“ до њега, 
где је „хитно потребан“.233 Првим телеграмом по повратку из Москве у Крајову Тито 
наређује Ранковићу, 28. септембра, да „најхитније почне пребацивати овамо дијело-
ве штаба и штапски материјал“. У овом телеграму први пут се помиње пребацивање 
АВНОЈ-а и Националног комитета у Србију, док је „Арсо с остатком штаба требао да 
дође последњи на ослобођену територију близу границе, јер ће с њим доћи и саве-
зничке мисије“.234 Намера је била да се савезничке војне мисије што дуже задрже да-
леко од Србије и на тај начин онемогући њихов утицај на догађаје који су у њој увели-
ко текли мимо воље западних савезника. У серији телеграма које је у периоду до 10. 
октобра 1944. упутио Ранковићу, Тито је више пута захтевао пребацивање АВНОЈ-а 
и НКОЈ-а на ваљевски или пиротски сектор;235 5. октобра је помињао пребацивање и 
Врховног штаба, с тим што би се Арсо Јовановић са савезничким мисијама пребацио 
накнадно „кад ја наредим“;236 6. октобра тражио је да се Марко (Александар Ранко-
вић) „с целокупним својим апаратом одмах пребаци код Пека“;237 10. октобра сматрао 
је Ранковићево присуство у Београду „хитно потребним“ и тражио од њега да буде 
спреман како би „првим транспортом дошао до нас...”238 Истог дана (10. октобра) 
                              

231 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 15-1/I-54. 
232 Владимир Велебит, Сећања, стр. 305, 311. 
233 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-13-12/1. 
234 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 15-1/I-21. 
235 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 15-1/I-53; 26-13-12; 26-8-5. 
236 Ј. Б. Тито, Сабрана дјела, књ. 23, Београд 1982, стр. 235. 
 Тито је наредбу о пребацивању Врховног штаба издао 14. октобра, после чега се Арсо Јовановић са 

војним мисијама пребацио у Ваљево 17. октобра. 
237 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-13-12/3. 
 Поступајући по овом наређењу врховног команданта, Ранковић је 8. октобра одговорио да је због ки-

ше аеродром на Вису неупотребљив. Пошто је било немогуће пребацивање са Виса авионом, Ранковић 
је 12. октобра кренуо с целокупним апаратом ЦК КПЈ, Врховног штаба (осим мањег дела који је остао са 
начелником штаба на Вису), НКОЈ-а и АВНОЈ-а бродом у Бари. Због лоших временских услова, на аеро-
дром Дивце код Ваљева пребацили су се тек 15/16. октобра. После краћег задржавања, из Ваљева су 
прешли у Аранђеловац, где се налазио Штаб Прве армијске групе, са командантом Пеком Дапчевићем. 

238 Исто. 
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Тито је саветовао и Кочи Поповићу да из безбедносних разлога сачека са пребацива-
њем свог штаба у Пирот: „Моје је мишљење да би ти одмах по доласку у Пирот тре-
бало да кренеш даље у правцу Београда с неколико официра свог штаба, јер је ва-
жно да се што прије нађеш у Београду када буде ослобођен“.239 Због ситуације у Ср-
бији која се у октобру 1944. одвијала у знаку извлачења немачких снага из Србије, 
нишке и београдске операције, са реализацијом ових планова око пребацивања Вр-
ховног штаба, АВНОЈ-а и НКОЈ-а у Србију морало се ипак причекати.  

Из Крајове је Тито често подсећао начелника Врховног штаба на обавезу да др-
жи сталну и непосредну везу са бригадиром Фицројем Маклејном и пуковником 
Елери Хантингтоном (шефом америчке војне мисије при Врховном штабу) и да их, 
тек по пребацивању Националног комитета, ЦК КПЈ, АВНОЈ-а и Врховног штаба, 
последњим конвојем преведе у ослобођену Србију.240 Током боравка у Крајови (по 
повратку из Москве), Титу је највећа преокупација било планирање Београдске опе-
рације и садејство НОВЈ са Црвеном армијом у Србији, које је требало да буде кру-
нисано ослобађањем Београда и преношењем дејстава северно од Саве и Дунава. 
Том приликом у потпуности се ослонио на сарадњу са људима из штаба генерала 
Бирјузова, не консултујући се притом са својим најближим сарадницима у зе-
мљи,241 па ни са начелником Врховног штаба Арсом Јовановићем. Условљавање 
помоћи Генералштаба Црвене армије Народноослободилачкој војсци у ослобађа-
њу Србије и, посебно Београда, наводно одрешеним рукама совјетских командана-
та у планирању и командовању операцијама, Титу је одговарало, тврди Иво Мато-
вић, будући да „српском руководству није дозвољавао да привири бар у две сфере 
стратегијског значаја – високом војном руковођењу и спољнополитичким послови-
ма“.242 Зато је из свог командног седишта у Крајови захтевао да му се редовно ша-
љу информације из земље о стању на фронту, издавао је директиве за рад начел-
                              

239 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-1-8/2. 
 Ову наредбу Тито је кориговао 16. октобра 1944, када је команданта Главног штаба Србије позвао да 

дође у Вршац. (Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-13-10/39.) Из Вршца је Коча Поповић приспео у Бео-
град тек 23. октобра 1944. године. 

240 Оба шефа војних мисија (британске и америчке) од Јовановића су, међутим, упорно тражила да се што пре 
нађу на овом терену. Упознат са захтевом бригадира Маклејна да иде на фронт у Војводину, притом одлучан да 
му то не дозволи, Тито је 7. октобра захтевао од Јовановића да му објасни како је то сада „повезано са дозволом 
совјетске војне команде чије трупе оперишу на том сектору”. Он, уосталом, није ни видео потребу за одласком ше-
фа британске војне мисије у Војводину, „већ би он требао да буде са нашим Штабом, односно у западној Србији. 
Саопштите Маклејну да се Врховни штаб сели у западну Србију и да ћу тамо бити и ја”. (Војни архив, Београд, 
НОВЈ/ВШ, 26-13-12/3.) Како су нестрпљиво тражили да иду у Србију, Арсо Јовановић је Маклејну и Хантингтону 
дозволио 8. октобра да се пребаце у Штаб генерала Дапчевића. Са својом пратњом они су 9. октобра осванули у 
Аранђеловцу, седишту Штаба Прве армијске групе, где им је сутрадан уручен Титов радиограм, упућен на име 
Пека и Црног [Сретена Жујовића]: „Поручи у моје име Маклејну и Хантингтону следеће: мој одлазак с Виса био је 
диктиран војним и државним потребама. С обзиром на досадашње искуство с разним покушајима Немаца, мој је 
пут морао бити држан у највећој тајности. Према томе, нема никакве промене у односима између нас и наших са-
везника”. Обећао им је да ће их „чим буде у могућности”, примити, а за сада их само поздравља. (Војни архив, Бе-
оград, НОВЈ/ВШ, 26-13-10/38.) Упорност бригадира Маклејна да обиђе „београдски” фронт, коју је правдао интере-
совањем самог генерала Вилсона за операције код Београда, (Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-13-13/15.) уро-
дила је коначно плодом, када је 17. октобра из Вршца стигла дозвола Јосипа Броза да може посетити фронт, „али 
да не остане код Пековог штаба него да се врати у Врховни штаб”. (Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-13-12/1) 

241 И. Матовић, Војсковођа, стр. 593-594. 
242 Исто, стр. 595. 
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нику и свом заменику у Врховном штабу (Јовановићу и Ранковићу) и командантима 
стратегијских групација у Србији (Пеки Дапчевићу и Кочи Поповићу), припремао их 
на пут и позивао да дођу на консултације код њега. Крајем септембра захтевао је 
од Дапчевића да не предузима „неки напад“ на Београд без његовог одобрења; да 
врши мобилизацију и попуњава своје дивизије до састава од 8–10.000 људи;243 по-
четком октобра издавао је инструкције за припрему напада на Ниш и инсистирао на 
координацији дејстава јединица НОВЈ у источној и западној Србији са јединицама 
Црвене армије;244 најављивао је, 8. октобра, избијање трупа Црвене армије на Ве-
лику Мораву, њихово спајање са десним крилом Пекових снага код Велике Плане и 
улазак у Београд прво јединица НОВЈ („политички је важно, а то је и моја жеља, да 
наше јединице уђу прве у Београд“);245 од штабова 2, 3. и 8. корпуса и Оперативног 
штаба за Косово и Метохију захтевао је систематско разарање комуникација на 
правцу одступања немачких снага, од Краљева према Вишеграду и од Косова и 
Метохије, преко Санџака, према Сарајеву и дуж приморског појаса; 19. октобра по-
ручивао Маклејну да „сада није више пожељно бомбардовање градова које он 
предлаже“, јер ће сви они иначе ускоро бити у рукама партизана (...).246 

Споразум о учешћу „нове“ бугарске војске (војске бугарске владе Отечественог 
фронта)247 у ослобађању источних делова Југославије, Јосип Броз је остварио 5. 
октобра у Крајови са бугарском делегацијом, такође без консултовања и договора 
са највишим војним и политичким органима у својој земљи, поготово у Србији и Ма-
кедонији, на чијој територији су првенствено требале да се ангажују бугарске једи-
нице. Иако је његов пут у Крајову 19. септембра и по повратку из Москве, 28. сеп-
тембра 1944, у седиште Команде Црвене армије у Румунији, био мотивисан првен-
ствено околностима војне природе (избијањем Црвене армије на источну границу 
Југославије и њеним будућим садејством са јединицама НОВЈ у Србији), примирје 
са Бугарском и прихватање бугарске војске у Југославији, посебно у Србији где је 
она оставила свеже и неизбрисиве трагове као окупаторска војска, у српском руко-
водству, а посебно у народу није било прихваћено са одобравањем. Упркос Ста-
љиновим интенцијама и потребама совјетских власти да се рехабилитује нови бу-
гарски режим, или да се у Москви промовише најављивана Балканска федераци-
ја,248 све то није било довољно да се у потпуности расветли позадина Титовог при-
                              

243 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-13-10/21. 
244 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-13-10/20; 184-1-20. 
245 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-13-12/7; 372-2-3/36. 
246 Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 15-1-40/1; 26-6-7/6; 26-13-13/12; 28-5-4/7; 28-9-4/5; 28-4-2; 372-2-3/41; 

394-2-21/63. 
247 По уласку Црвене армије у Софију, 8. септембра 1944, капитулирао је профашистички режим у Бу-

гарској, а Совјети су 9. септембра инаугурисали нову владу Отечественог фронта, на челу са бугарским 
комунистима. Овим чином бугарска војска која је четири године служила фашистичком режиму нашла се 
под командом нове, комунистичке владе у Бугарској. 

248 О Стаљиновој идеји балканске федерације коју је Политбироу ЦК КПЈ пренео бугарски комуниста 
Штерју Атанасов октобра 1943, а коју је совјетски лидер обновио 1944. године, Бранко Петрановић пи-
ше: „Према Стаљиновом предлогу, требало је образовати федерацију (конфедерацију) Југославије, Бу-
гарске и Албаније, чиме се могло постићи више циљева: лакша Стаљинова контрола будуће лабаве фе-
дерације, уз могућност његове арбитраже, с „додавањем” Југославији Бугарске и Албаније као два тега 
која би разблажила превелико осећање револуционарног самопоуздања југословенског покрета”. Осим 
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хватања бугарске војске и да се оправда сам чин њеног учешћа у операцијама у 
Србији, поготово ако се има у виду њено понашање и масовне притужбе које су на 
рачун бугарских војника стизале са терена, из партизанских штабова.249 Много го-
дина касније, приликом проглашења за почасног доктора војних наука, 21. децем-
бра 1976, Јосип Броз ће признати да „није било оперативних разлога за учешће бу-
гарске отечествено-фронтовске армије у операцијама на југословенској територи-
ји“, већ је она била чак „више од штете него користи“,250 прећуткујући при том да су 
га на то својевремено упозоравали Арсо Јовановић, Ранковић, Ђилас и Жујовић.251  

Београдска операција била је највећа и најзначајнија операција у којој се до та-
да ангажовала НОВЈ у рату, а њен исход представљао је круну у војно-политичкој 
стратегији КПЈ и њеног вођства, која је имала за циљ „освајање“ Србије 1944. годи-
не. Међутим, тај успех, објективно, није се могао остварити без учешћа Црвене ар-
мије у ослобађању српске и будуће југословенске престонице. И више од тога, у 
условима када су Немци напуштали Србију и када је немачка одбрана Београда би-
ла у функцији прикупљања целокупних снага унутар београдског стратегијског чво-
ра, ради њиховог организованог извлачења на север, Црвена армија је, захваљују-
ћи свом искуству и борбеном потенцијалу, поднела главни терет у овој операцији.  

За одбрану ширег подручја Београда Немци су ангажовали корпусну групу ге-
нерала Вилија Шнекенбургера, са око 30.000 војника; у граду је требало да јој се 
прикључи посебна групација, такође од око 30.000 војника, коју је чинила корпу-
сна група генерала Валтера Штетнера (њено језгро је чинила 1. брдска дивизија) 
и која се почетком октобра под борбом пробијала из источне Србије. Користећи 
повољан географско-топографски склоп земљишта, ослонац на Саву и Дунав и 
укључујући приградска насеља у систем одбране, Немци су благовремено при-
ступили солидном утврђивању одбране ширег подручја Београда у два одбрам-
бена појаса: 1) спољни појас одбране, са ослонцем на Саву и Дунав, организован 
је у виду полукруга у дужини око 30 километара линијом Остружница–Жарково–
Кнежевац–Ресник–Пиносава–Авала–Винча, са истуреним положајима испред и 
                              
тога, ова федерација представљала је противтежу британским плановима о „балканској унији”, док би 
СССР на овај начин обезбедио себи излазак на Јадранско и Егејско море: „Далеки сан о изласку на „то-
пла мора” као да је био оживотворен, другим правцем од оног традиционалног, историјског, преко Дар-
данела и Босфора”. (Б. Петрановић, Србија, стр. 631). 

249 Титу су у Крајову редовно стизали протести из Србије, углавном од Главног штаба, поводом борбе-
ног неангажовања бугарских јединица, симулирања учешћа у операцијама, дрског понашања њихових 
војника, о разним облицима пљачке коју је спроводила бугарска војска, самовласном узимању хране од 
народа, некоректном држању према народној имовини, отимању и пљачки трофеја које су стекле парти-
занске јединице, нелојалном држању бугарских војника према становништву и др. Главни штаб Србије 
је захтевао од Врховног штаба, односно Тита, да се бугарској војсци не дозволи снабдевање на терито-
рији Србије и да се по том питању она оријентише на Бугарску. (Војни архив, Београд, НОВЈ/ГШС, 184-
1-24/16; 184-1-28/6; Депеше Главног штаба Србије од 1. и 2. октобра 1944. године) Поводом тога, Јосип 
Броз је затражио од совјетске команде да бугарске трупе „смјеста” обуставе покрет према Косову, напу-
сте Ниш и „испразне територију Србије”. О свом захтеву и намерама да овај проблем изнесе и пред со-
вјетску владу, Тито је 16. октобра обавестио команданта Главног штаба Србије: „Саопштити то бугар-
ском команданту као моју заповијест”. „Ако би се Бугари томе одупрли, сматраћемо то непријатељским 
актом” (Војни архив, Београд, НОВЈ/ВШ, 26-8-8/2; 26-13-10/39). 

250 Јосип Броз, Војна дјела, том V, Београд, 1977, стр, 301. 
251 И. Матовић, Војсковођа, стр. 596. 
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иза ове линије; 2) унутрашњи појас одбране протезао се спољном ивицом града 
и ослањао на јако утврђена упоришта на Чукарици, Бановом брду, Кошутњаку, 
Дедињу, Бањичком вису, Коњарнику и Великом врачару, са тежиштем одбране у 
захвату авалског друма. 3) скелет одбране чинило је шест одбрамбених рејона 
посебно организованих, добро утврђених и припремљених за кружну одбрану на 
простору: Велики врачар, шири рејон Калемегдана, Главна железничка станица 
са Савским мостом, Сењак, Чукарица и Баново брдо, Топчидер, Дедиње, Бањич-
ки вис и шири рејон Теразија према Немањиној улици и згради Скупштине, Глав-
не поште и Техничког факултета. 

У непосредним борбама за ослобођење Београда учествовали су: 1. армијски 
корпус НОВЈ (9 дивизија, укупног бројног стања од 55.000 бораца) и 4. совјетски 
ојачани механизовани корпус, у јачини од 17.022 војника, затим три стрељачке и 
једна гардијска дивизија (јачина сваке дивизије износила је око 7.500 војника). На-
пад је подржавао 9. авио-корпус 17. ваздухопловне армије и делови Дунавске реч-
не флоте Црвене армије.252 Основна идеја напада подразумевала је: фронталним 
ударом главних снага на уском фронту требало је пробити унутрашњи одбрамбени 
појас, затим брзим продором правцем Бањица–Аутокоманда–Славија, кроз центар 
града избити на Калемегдан, из покрета заузети Савски мост и тиме раздвојити не-
мачке снаге у граду на два дела, а затим, ударом помоћних снага, испресецати од-
брану противника и уништити његове изоловане делове.  

Док су снаге 1. армијске групе НОВЈ и 4. совјетског механизованог корпуса 15. и 
16. октобра успешно сламале противничку одбрану у граду, из правца Смедерева 
истовремено се пробијала немачка корпусна група генерала Штетнера са намером 
да продре у Београд, помогне немачким снагама у граду, како би се заједно и орга-
низовано извукле преко Саве и Дунава. Тиме се тежиште дејстава пренело према 
смедеревској групацији. На смедеревски правац упућени су из града делови 1. ар-
мијског корпуса и совјетског 4. механизованог корпуса, тако да је према немачкој 
групацији образован полукружни положај на линији: Врчин–Зуце–Лештане–Велики 
и Мали Мокри Луг–Велики врачар. Како им је пропао покушај да се пробију у град 
смедеревским друмом, Немци су одлучили да се по цену жртвовања тешке технике 
упуте новим правцем: Болеч–Авала–Обреновац и пребаце се преко Саве код 
Остружнице. У рејону Авале развиле су се, 18. октобра, огорчене борбе које ће се 
окончати разбијањем корпусне групе генерала Штетнера (у борбама под Авалом 
погинуо је и немачки генерал), док је њена техника била заплењена. Од 30.000 вој-
ника колико је укупно имала ова групација, само се 12.000 под заштитом ноћи, ко-
ристећи пошумљено земљиште, између 18. и 19. октобра, са лаким наоружањем 
успело пробити према Остружници.253 Ослобађањем Београда (20. октобра 1944) 
пропала је и немачка замисао о образовању чврстог фронта на Балкану, на линији 
Ђердап–Ниш–северна Албанија; уместо на тој линији, немачки фронт ће се нешто 
касније формирати око 300 километара западније. Армијска група „Е“ била је при-
нуђена да се извлачи неповољнијим правцем, преко Косова, Санџака и Босне, уз 

                              
252 Група аутора, Војна историја, стр. 460-461. 
253 Исто, стр. 460-466. 
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велике губитке и у много тежим условима. По ослобађању Београда,254 Бачке и Ба-
рање, совјетске трупе извршиле су свој оперативни задатак на југословенској тери-
торији и упутиле се затим на будимпештанско-бечки правац, док су јединице 1. про-
летерског и 12. ударног корпуса НОВЈ тежиште својих дејстава пренеле на правац 
Земун–Винковци, у сусрет новим догађајима које је наметнуло повлачење немач-
ких снага између Дунава и Саве, у правцу северозапада земље. После 20. октобра 
1944. Београд постаје седиште АВНОЈ-а, НКОЈ-а, ЦК КПЈ и Врховног штаба НОВЈ, 
одакле ће се планирати даље ангажовање у завршним операцијама у Југославији. 
Србија ће крајем 1944. године постати стратегијско и материјално упориште НОВЈ 
и велики мобилизациони резервоар за попуну и снабдевање јединица на Сремском 
фронту. Одласком Немаца из Београда и Србије, за партизане и њихово вођство 
завршавало се једно поглавље приче о четворогодишњој ослободилачкој борби 
против окупатора и његових унутрашњих сарадника, а почињало ново, не мање ва-
жно поглавље – преузимања власти и учвршћивања сопствених позиција у Србији.  

Са ослобађањем српске престонице, а затим и целе Србије, партизани су се на-
шли у једној потпуно новој и непознатој улози о чему је, као очевидац, у јануару 
1945. године из Београда писао и Фицрој Маклејн у једном од својих извештаја бри-
танском министру спољних послова. У том извештају шеф британске војне мисије 
апострофирао је проблеме на које су наишли партизани по уласку у овај град: 
„Ослобађањем престонице партизани су се у ово време суочили са проблемом 
управљања великим градом. Они нису имали искуства са администрацијом и јав-
ном службом. Сада је у њиховим рукама била престоница, цела Србија и Македо-
нија. Три године немачке окупације и бомбардовање пореметили су редован живот 
у граду. За то време грађани Београда били су под интензивном немачком пропа-
гандом која је партизане и Русе представљала као ’масакрере’ и пљачкашке хорде. 
Није ни чудо да су многи дочекали Тита и Црвену армију са подељеним осећањи-
ма. Колаборационисти и људи који су за Немце радили три-четири године, а зауз-
врат имали повлашћен положај, са страхом су гледали повратак својих земљака 
који су провели три и по године у шумама у очајничким борбама против далеко 
надмоћнијег непријатеља...”255  

За грађанску елиту у Београду и другим српским градовима, као и народ у цели-
ни, међу којима је било и оних који су својом службом код Немаца себи и својим по-
родицама у рату обезбеђивали егзистенцију, комунисти су представљали велику 
непознаницу којој се приступало са зебњом и резервом. У овима је, пак, нова поли-
тичка елита (са комунистима на челу) налазила потенцијалне класне непријатеље, 
политичке противнике, сараднике и симпатизере окупатора и противнике народноо-
слободилачке борбе. Због тога су одмах по ослобођењу Београда уследиле масов-
не ликвидације грађана, а егзекуције су вршене тајно, без судских поступака и пра-
воснажних пресуда. Према незваничним подацима, партизански терор произвео је 
крајем 1944. и почетком 1945. године на десетине хиљада жртава у Србији, а исто-
риографија (историјска наука) још увек није о томе дала коначни суд.  

                              
254 Делови Србије, на правцу одступања немачких снага (долина Ибра, Западне Мораве и Косово и 

Метохија), биће ослобођени до краја новембра 1944. године. 
255 ФО 371/48862/ XC 170541; Бригадир Маклејн, Сир О. Сарџенту, 3. фебруар 1945.  
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 Судбина четника и расплет грађанског рата у Србији 
Док су партизани у Београду у октобру 1944. године славили своју највећу ратну 

победу, а њихова војна и политичка елита запоседала виле на Дедињу и припремала 
се за преузимање власти у земљи, четници су се у Србији нашли пред дефинитив-
ним поразом. Изложени сталним притисцима партизана, који су од јесени 1943. упор-
но покушавали да продру у Србију, како би наметнули одлучујућу битку за овај про-
стор и обрачунали се са својим највећим противницима у земљи, четници су били 
принуђени да прихвате овај велики војнички и политички изазов. На другој страни, и 
Михаиловићева политика према савезницима доживела је у пролеће 1944. потпуни 
слом: у време када га Британци напуштају, одузимајући му министарство војске и 
морнарице у Југословенској влади и повлачећи своје мисије из његових штабова, 
Михаиловић у мају шаље Живка Топаловића у Италију као свог представника код за-
падних савезника, са задатком да им пренесе његову спремност да своје јединице 
стави под савезничку команду. Преко својих официра (Велимира Пилетића, Драгути-
на Кесеровића, Предрага Раковића) у јесен 1944, после договора Јосипа Броза и 
Стаљина у Москви (септембра 1944), он нуди сарадњу и Црвеној армији, у статусу 
савезничке војске. Као и Топаловићева мисија, и ова понуда резултирала је потпуним 
неуспехом. Политика према Југославији већ је била усаглашена у савезничким врхо-
вима; она је подразумевала напуштање четника и креирање политике компромиса са 
партизанима у којој није било места за генерала Михаиловића. Михаиловић је, како 
тврди историчар Бранко Петрановић, генерално постао жртва своје дефанзивне 
стратегије; исувише закаснела преоријентација ка борбеној сарадњи са савезницима 
и ангажовање његових јединица против окупатора у Србији више нису могли уродити 
плодом. Усамљен и одбачен од савезника, у време када му је запретила највећа опа-
сност од продора партизана са запада, Михаиловић је у лето 1944. принуђен да тра-
жи ослонац у Србији међу Немцима, Бугарима, недићевцима и љотићевцима, да за-
једно са њима, или без њих, концентрише своје снаге на фронту према Ибру и Копао-
нику, у Топлици и Јабланици, у правцу Сувобора и Рудника, одакле су надирале пар-
тизанске групације. Ослонац на окупатора (пре свега због подршке у наоружању и 
муницији) и садејство са његовим снагама у борби против главног непријатеља (пар-
тизана) на једној, а на другој страни борбе које су у лето и јесен 1944. поједини чет-
нички команданти водили против Немаца и Бугара у Србији, представљали су апсурд 
једне политике која ће Михаиловићев покрет довести у безизлазну ситуацију. Без по-
дршке и нарочито помоћи западних савезника, када је истовремено био принуђен да 
се бори на два фронта у Србији – против партизана и Немаца,256 генерал Михаило-
                              

256 Четници су у септембру и октобру 1944. против Немаца у Србији ангажовали углавном мање снаге, 
јер су њихове највеће и најбоље јединице биле окренуте партизанима. Први извештаји о борбама чет-
ника против Немаца у источној Србији стигли су у Врховну команду крајем августа 1944. од пуковника 
Пилетића. Његови четници (јединице Крајинског корпуса) 26. августа ослободили су Кучево. Истога да-
на, према немачким документима, заробљено је 120 немачких војника (И. Авакумовић, Михаиловић пре-
ма немачким документима, стр. 154) и ослобођен је Мајданпек. Пре 1. септембра четници су ослободи-
ли Петровац на Млави и Жагубицу. Дневни извештај немачког команданта Југоистока за 1. септембар 
гласи: „Четнички одреди, који су приликом разоружавања бугарских јединица запленили осам митраље-
за, 24 пушкомитраљеза, осам минобацача и 540 пушака, заузели су, на једном дунавском претпољу, ре-
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јон Петровац – Жагубица – Кучево” (Војни архив, Београд, НАВ-Н-Т-311, ролна 193, сн. 12-16). Јединице 
Млавског корпуса мајора Симеона Оцокољића заробиле су том приликом и команданта 25. бугарске ди-
визије, да би га потом ослободиле. Извештај немачке Команде Југоистока од 2. септембра бележи да се 
командант 25. дивизије „вратио од четника”, у Ћуприју (Исто, сн. 57-59). 

 Четници су, потом, опколили Доњи Милановац са копна, у коме је немачки гарнизон имао наслон једино на 
ратну морнарицу на Дунаву. Како је управо тих дана Румунија ступила у рат на страни савезника, Пилетић раз-
мењује официре за везу са румунском армијом и уговара заједнички напад на немачку ратну флоту. Дунавом се 
повлачило око 120 бродова немачке Дунавске речне и Црноморске флоте, који су морали да се пробију кроз 
Ђердапску клисуру. Румуни су запосели леву, а четници десну обалу Дунава. Немци су 1. септембра послали 
извидницу од три брода, али су румунска војска и четници отворили ватру, потопивши два брода. Допринос Ру-
муна у овим борбама био је знатно већи, јер су имали и артиљерију, док су четници дејствовали само пешадиј-
ским наоружањем. Тим поводом пуковник Пилетић пише: „Сутрадан, поново су покушали покрет, али нису допр-
ли до Брзе Паланке. Вратили су се. Поподне тога дана, упутио сам ултимативни захтев немачком ортскоман-
данту у Неготину да се све пловне јединице у року од 24 часа предају нама. Увече тога дана зачудио сам се кад 
ми је саопштено да је немачки командант из Неготина потражио телефоном у Брзој Паланци мене или неког од 
официра из мог штаба. Делегирао сам једног официра са добрим знањем немачког језика. На телефону, немач-
ки командант је потврдио мој ултимативни захтев и обавестио ме да одговор не може дати пре 48 часова. То 
исто вече, одлази авионом у Берлин један контраадмирал код фирера, који је једини позван да донесе наређе-
ње о предаји флоте” (Велимир Пилетић, Судбина српског официра, „Нови погледи”, Крагујевац, 2002, стр. 99). 
Хитлер је, међутим, наредио да се бродови не предају, већ да се потопе. Пред зору 3. септембра Дунавом су се 
разлегле силне експлозије. У области између Прахова и Доњег Милановца Немци су потопили све своје бродо-
ве, док су нападом на колону морнара која је пешице кренула у правцу Београда, четници успели да заробе 80 
немачких војника. Према извештају Команде Југоистока од 7. септембра, бродови су потопљени те ноћи (7. сеп-
тембра), наводно услед врло ниског водостаја због чега нису били у стању да наставе пловидбу (Војни архив, 
Београд, НАВ-Н-Т-311, ролна 193, сн. 273-277), а не у зору 3. септембра, као што наводи Пилетић.  

 Млавска група бригада, из састава Млавског корпуса, 3. септембра је напала Немце у Пожаревцу, заједно 
са локалним одредом недићеваца (К. Николић, Историја Равногорског покрета, књ. 2, Београд, 1999, стр. 
279). Немцима су у помоћ притекли љотићевци, па је Млавски корпус био принуђен да се повуче из Пожарев-
ца. Четници су ипак задржали блокаду око Пожаревца, тако да су Немци морали да снабдевају свој гарнизон у 
граду ваздушним путем. Млавска група бригада се повукла тек кад су Немци својим опкољеним трупама у по-
моћ послали тенкове (И. Авакумовић, Михаиловић према немачким документима, стр. 154). 

 У првој декади септембра 1944. четници нападају немачки гарнизон у Великом Градишту, на Текију и 
Сип (северозападно од Кладова); око Свилајнца су се 6/7. септембра водиле борбе између Ресавског 
корпуса и једне немачке колоне, у којима су четници заробили 20 немачких војника. Истовремено, чет-
ници су напали Немце и код Деспотовца и Дреновца, којом приликом је одред Раваничке бригаде Иван-
ковачког корпуса разоружао, 8. септембра, немачку јединицу од 50 војника у руднику Равна река; 9. сеп-
тембра немачки извори бележе да су код Ћуприје четници заробили 200 Немаца (К. Николић, Историја 
Равногорског покрета, књ. 2, стр. 279; Војни архив, Београд, НАВ-Н-Т-311, ролна, 193, сн. 239-242; Из-
вештаји команде СДС за округ Моравски 1941-1944, стр. 148; Војни архив, Београд, НАВ, Т-314, Р-32, 
С-123; Војни архив, Београд, НАВ-Н-Т-311, ролна, 193, сн. 355-362; Исто, НАВ, Т-311, Р-346, С-193). 

 О борбама између четника и Немаца у Шумадији доста података оставио је амерички поручник Мајкл 
Рајачић, члан обавештајне мисије „Ренџер” која је од августа до почетка новембра 1944. боравила у Ми-
хаиловићевом штабу. У извештају шефу ове мисије, пуковнику Роберту Мекдауелу, од 22. новембра 
1944. и сведочењима пред Комитетом за праведно суђење Дражи Михаиловићу маја 1946. у Њујорку, 
Рајачић говори о акцијама четника, међу којима су неке изведене и у његовом присуству: прво место ко-
је су ослободили четници Рудничког корпуса (2. септембра) била је Кадина Лука, после чега су уништи-
ли железничку пругу код Угриновца, Љига и Лајковца, прекинувши на неодређено време све саобраћај-
не везе између Горњег Милановца и Лајковца (М. Пешић, Дража Михаиловић у извештајима британ-
ских и америчких обавештајаца 1941-1944, стр. 442). У исто време, пише Рајачић у извештају Мекдауе-
лу, четници Рудничког корпуса напали су теретни и путнички воз код Угриновца; у путничком возу нала-
зило се 300-400 Немаца у повлачењу из Сарајева према Београду. Највећу операцију Руднички корпус 
је предузео против немачког гарнизона у Лазаревцу, у коме је било 250 војника: град је најпре био опко-
љен и блокиран, а онда су започеле уличне борбе, после којих су се Немци предали када им је нестало 
муниције. Британски Би-Би-Си је тим поводом јавио да су Кадину Луку и Лазаревац ослободили партиза-
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вић је постао жртва бескомпромисне партизанске стратегије која је имала за циљ, 
пре свега, уништење највећег унутрашњег непријатеља као главне препреке ка осва-
јању власти у земљи.  

У таквој ситуацији, главнокомандујући четничке војске није имао избора: при-
премајући се за одсудни обрачун са партизанима у лето 1944, Михаиловић је био 
принуђен да ангажује своје снаге против партизана на широком фронту. Његов 
план је подразумевао најпре чишћење Топлице и Јабланице, затим акцију у Санџа-
ку и Црној Гори, с циљем да се спречи продор партизанских групација из овог прав-
ца у Србију, а након тога акцију у Босни и Срему која би створила и услове за пове-
зивање Србије, Санџака, Црне Горе, Херцеговине и Босне.257 Несхватајући озбиљ-
ност продора Оперативне групе НОВЈ преко Ибра, Михаиловић је у августу 1944. 
                              
ни! Пред Комитетом за праведно суђење Дражи Михаиловићу Рајачић је изјавио да су четници заустави-
ли офанзиву према Београду, јер су их са југа напали партизани (Оперативна група дивизија Пека Дап-
чевића). Изричито је нагласио да су партизани нападали четнике, а не Немце: „Сви смо ми били прилич-
но утучени, јер смо гледали како изнад наших глава авиони бацају опрему партизанима који су на нас 
наваљивали”, пренео је Рајачић утиске са повлачења према Пожеги, средином септембра 1944. Преци-
зирао је да су помоћ комунистима избацивали амерички авиони типа Ц-47 (Д. Мартин, Родољуб или из-
дајник, случај ђенерала Михаиловића, стр. 381). Поред Рудничког, Немце су у овом периоду (почетком 
септембра) нападали и делови 2. шумадијског корпуса. Дневни извештај команданта Југоистока од 9. 
септембра бележи да су четници претходног дана северозападно од Јагодине напали колону немачких 
теретних камиона. Заплењено је 3.000 литара погонског горива, рањена су два Немца, а „седам је не-
стало”, односно заробљено (Војни архив, Београд, НАВ-Н-Т-311, ролна 193, сн. 355-362). 

 Највећи успех четника у јужној Србији је ослобођење Лесковца и Власотинаца од Немаца и Албанаца, 29. авгу-
ста 1944, али су Лесковац брзо напустили, како би заузели одговарајуће положаје на околним висовима, ради од-
бране од окупатора и партизана. У међувремену, очекујући јаче немачке снаге из Грчке, четници су оформили 
фронт на линији Прохор Пчињски–Трговиште–Каменица. Као појачање локалним јединицама, овде је послат 1. 
косовски корпус. До највећих борби дошло је на превоју Широких планина, званом Чупино брдо, после чега су 
Немци успели да се пробију према Врању, а одмах потом четнике је напала 22. партизанска дивизија, на реци 
Пчињи. Продуживши на север, Немци су поново заузели Лесковац, док су четници нову линију одбране постави-
ли западно од Власотинаца. Међутим, партизани су упали у ову варошицу из правца истока. Са Немцима испред, 
а комунистима иза себе, четници су били принуђени да се повлаче у брда. Четници Чегарског корпуса су 1. сеп-
тембра ослободили Сврљиг, у коме се налазило 100 бугарских војника, али су их потом с леђа напали партизани 
и 2. септембра преотимају Сврљиг од четника. На подручју Лесковца и Власотинаца, који су сматрани главним 
четничким упориштем на југу Србије, партизани су свим силама настојали да осујете одзив на мобилизацију коју 
је Михаиловић прогласио 1. септембра 1944. Према дневнику капетана Јована Стевановића, бројно стање чет-
ничких јединица у јужној Србији почетком септембра 1944. нарасло је на 9.000 бораца који су до почетка октобра 
контролисали Власотинце, као и брда око Лесковца. Пут босанске голготе тада креће око 3.000 четника Власин-
ског, Јужноморавског, вардарског, јабланичког и 1. косовског корпуса, јер су се у међувремену, нарочито после го-
вора краља Петра од 12. септембра, јединице значајно осуле (Историјски архив Лесковац, док. Бр. С-В 16956/1). 

 Борбе које су четници у септембру и октобру 1944. водили против Немаца и Бугара у Србији нису им по-
могле да поврате пољуљане позиције код савезника, пре свега код Британаца, а нарочито да утичу на ко-
начан војно-политички расплет у Србији. Даљи развој догађаја показаће да су у томе увелико закаснили.  

257 У писму Захарију Остојићу од 12. јула 1944. Михаиловић је изложио свој план о ангажовању четничких 
снага против партизана. Ово писмо садржавало је и детаљна упутства: „Горе назначена друга фаза требало је 
по првобитном плану да буде прва, али се била у Топлици и на Копаонику развила рђаво наша ситуација, те 
смо морали променити и Топлицу са Јабланицом узети као прву фазу. Када буде завршена прва фаза, биће-
мо осигурани са територије Србије, и моћи ћемо покретне снаге упутити и даље на запад и задржати их у ак-
цији дуже времена”. До почетка друге фазе (у Санџаку и Црној Гори), Михаиловићу је било „врло важно да се 
спречи сваки покушај црвенима да пређу преко Лима”. „За другу фазу”, обавештавао је у писму Остојића, „би-
ће предвиђен концентричан напад са свих страна јер ће тако бити постављене и снаге које треба да узму уче-
шћа: из Старе Црне Горе, Херцеговине, Босне, Санџака, са десне обале Лима. Детаље ове акције уговориће-
мо непосредно пред акцијом. Општи циљ: Што пре тући комунистичке главне снаге, а затим радити према си-
туацији. Ово нам такође препоручују из иностранства”. (Војни архив, Београд, ЧА, 5-1-23). 
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гајио илузије да су „партизански делови у Топлици и Јабланици разбијени“ (у опе-
рацији „Трумпф“ и „Кераус“ – прим. М. З), да се у источној Србији „завршава разби-
јање партизанске групе која је тамо била упала“, па је од својих команданата захте-
вао да се рашчисти ситуација са партизанима и у Санџаку и Црној Гори: „Имајте у 
виду да одлучујући догађаји могу наступити ускоро, а савезничке снаге ће ценити 
оне снаге које најпре дођу у контакт са њиховим десантним снагама. Због тога је 
врло опасно ако те партизанске снаге у Санџаку и Црној Гори буду остале нетуче-
не. На ту ситуацију треба помишљати најозбиљније, јер цео трогодишњи рад може 
тиме да буде бачен у засенак, или обратно, ако будемо јаки, када савезничке снаге 
почну искрцавање, да се крунишу дуге и тешке досадашње борбе“.258 

Михаиловићеве наде биле су покопане када се група дивизија под командом Пека 
Дапчевића, непосредно по преласку Ибра, 6. августа на Копаонику, сукобила са 4. 
групом јуришних корпуса, од око 10.000 четника. За команданта четничких снага мајо-
ра Драгослава Рачића била је то пресудна битка за Србију, па је у наређењу потчи-
њеним командантима уочи битке инсистирао: „Све старешине морају имати на уму 
да се овом борбом решава питање Србије. Трупе морају безусловно извршити доби-
јене задатке и никакво оправдање не може се примити. Пеко Дапчевић мора бити 
уништен иначе ситуација ће бити страховито тешка за даљи наш рад. Зато захтевам 
крајње залагање свих старешина и бораца...”259 Узалуд је Рачић покушавао и 12. ав-
густа наредио својим јединицама да „по сваку цену“ спрече пробој комуниста на 
правцу Крушевац–Трстеник, у долину Мораве, и стварање мостобрана на левој оба-
ли реке за даље продирање у Шумадију.260 Двадесет петог августа наређује и садеј-
ство са немачким снагама: „Наше трупе и трупе потпуковника Кесеровића уз подршку 
једног немачког батаљона напашће 26. у зору на пету дивизију са задатком да је туку 
и да је избаце из Жупе...”261 Почетком септембра четници су у рејону Пожеге напали 
јединице НОВЈ и уз помоћ делова 5. немачког корпуса заузели Пожегу.262 У исто вре-
ме, сам Дража Михаиловић настоји да се приближи Бугарима. У писму Дамњану Вел-
чеву од 28. августа он пише да су „... бугарске окупационе трупе у Србији дале много 
доказа пријатељства бугарског народа према Србима. За продубљивање овог прија-
тељства ја Вам стојим на располагању...”263 

Излаз из тешке кризе са којом су се суочиле његове јединице у Србији у јеку најже-
шћих сукоба са партизанима, Дража Михаиловић 30. августа покушава да пронађе про-
глашавањем опште мобилизације која је отпочела 1. септембра,264 али у постојећим 
условима она реално није могла имати значајнијег ефекта. Његова војна и политичка 
организација показала је инфериорност пред партизанским покретом у најсудбоносни-
јем тренутку, када су обе стране очекивале коначни војно-политички расплет у Србији 
који је требало да одлучи и о њиховој судбини. Искуство које је НОВЈ стекла кроз стал-
                              

258 Војни архив, Београд, ЧА, 5-1-47.  
259 Војни архив, Београд, ЧА, 77-3-21. 
260 Војни архив, Београд, ЧА, 77-3-23. 
261 Војни архив, Београд, ЧА, 79-2-14. 
262 Војни архив, Београд, ЧА, 33-4-11 (S-V 25296); Зборник НОР-а, 1-12, стр. 205-206; Исто, 14-4, стр. 201-204. 
263 Зборник НОР-а, 14-4, стр. 164. 
264 Војни архив, Београд, ЧА, 5-2-49. 
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не акције представљало је велику предност пред борбено непрекаљеним четничким 
снагама које су се до тада огледале најчешће у сукобу са партизанима. У таквој ситуа-
цији Михаиловићеву организацију потресале су и несугласице и политичке интриге у 
Врховној команди, самовоља појединих команданата, непослушност нижих официра, 
сукоб између политичара и војника, посебно у завршној фази рата. Изражено је било и 
неслагање појединих четничких команданата са Дражином политиком према окупатору 
и савезницима, због чега су га неки од њих напустили. Међу првима то је био Радослав 
Ђурић кога је Михаиловић априла 1942. године поставио за команданта Штаба 110 и 
именовао за делегата Врховне команде за јужну Србију, Косово и Метохију.265 

Највећи ударац Михаиловићу и његовим снагама задао је краљ Петар II када је 
29. августа разрешио генерала дужности начелника Штаба Врховне команде у 
Отаџбини,266 а својим говором од 12. септембра позвао све Србе, Хрвате и Словен-
це да се уједине и приступе НОВЈ под командом маршала Тита. Раздирана унутра-
шњим сукобима, напуштена од савезника и свог краља, војнички значајно осла-
бљена у сталним сукобима са партизанима, Михаиловићева организација у Србији 
налазила се у септембру 1944. године пред расулом. У августу се од Михаиловића 
одвојила и група официра коју су чинили потпуковници Захарије Остојић, Петар Ба-
ћовић и Павле Новаковић, мајор Војислав Лукачевић и публициста Велимир Криво-
шић и формирала Независну групу националног отпора Југословенске војске у 
отаџбини. У прогласу од 19. августа ова група је формулисала свој политички про-
грам и циљеве борбе који су обухватали: обустављање братоубилачког рата; отпо-
чињање „свим расположивим снагама“ борбе против окупатора „и свих оних који се 
налазе у њиховој служби“; решавање политичких питања после рата „у пуној слобо-
ди, средствима демократије“ и намеру да се партизанским одредима (НОВ) понуди 
склапање примирја о ненападању.267 Потез ове групе четничких команданата пред-
стављао је у извесном смислу покушај „притиска“ на Британце да се поново заузму 
за заједничка дејства партизана и четника против непријатеља у Југославији. Међу-
тим, руководство НОВЈ није било спремно да прихвати овај закаснели апел.  

По формирању „Независне групе“, мајор Лукачевић је захтевао од јединица које 
су биле под његовом командом да извршавају само њена наређења, наређивао је 
мобилизацију свог људства од 16 до 50 година и напад на окупатора „где год се мо-
же“, а кад су партизани у питању, наредио је прекид „братоубилачке борбе“, пружање 
помоћи партизанима „у борби против окупатора“, а такође и пропуштање њихових је-
диница „преко наше територије“.268 Све јединице Команде Старог Раса поделио је у 
две групе, у намери да један део оперативних јединица упути у сусрет савезницима 
ка мору, надајући се њиховом искрцавању на Јадрану, а други део је задржао на те-
риторији Старог Раса, да је контролишу, успоставе своју власт и извршавају одређе-
не оперативне задатке. Лукачевић је са првом групом кренуо већ око 20. августа пут 
источне Херцеговине, где се у првој декади септембра 1944. упустио у борбе са пар-
                              

265 Никола Миловановић, Генерали издаје, књ. 2, Београд, 1977, стр. 137. 
266 Војни архив, Београд, Емигрантска влада, 163-3-15. 
267 Зборник НОР-а, 14-4, стр. 132-136; Проглас Независне групе националног отпора Југословенске вој-

ске у отаџбини од 19. августа 1944. године. 
268 Зборник НОР-а, 14-4, стр. 195-197. 
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тизанском 29. херцеговачком дивизијом. Међутим, 11. септембра долази до наглог 
преокрета; тога дана је Лукачевић упутио писмо команданту 29. дивизије, тражећи 
прекид непријатељстава и састанак ради договора о заједничкој борби против Нема-
ца и усташа: „Ако по овоме предлогу изостане са Ваше стране добра воља да се 
спречи узалудно међусобно проливање крви и поведе општа акција против окупато-
ра,“ стајало је у Лукачевићевом писму, „после свега, ми нећемо моћи за то да прими-
мо одговорност ни пред народом ни пред нашим савезницима за даље последице 
досадашње борбе“.269 Командант 29. херцеговачке НОУ дивизије (Владо Шегрт) од-
био је, међутим, Лукачевићеву молбу да се обуставе напади на четничке јединице и 
постигне договор о заједничким акцијама против Немаца, 270 што је, генерално, било 
у складу са односом партизанског вођства према супарничком покрету.  

Убедивши херцеговачке команданте да треба кренути ка Јадрану, у сусрет западним 
савезницима, нападајући при том само осовинске трупе, Лукачевић се овим оглушио на 
Михаиловићеву наредбу од 5. септембра (распис свим командантима корпуса и вишим 
старешинама) да се никаква акција, „осим против комуниста“, не сме предузимати без 
његове директиве: „Старешине које раде против овог наређења и својим поступцима оне-
могућавају извршење војничког плана који сам лично израдио“, претио је Михаиловић, 
„одговараће за дело издаје“.271 Тврдио је да је план акције направио заједно са шефом 
америчке војне мисије, пуковником Робертом Мекдауелом, која је у то време боравила у 
његовом штабу.272 Када је стигао на југ Херцеговине, 17. септембра, Лукачевић је писао 

                              
269 Војни архив, Београд, ЧА, 142-1-24. 
270 Војни архив, Београд, ЧА, 222-3-16. 
271 Војни архив, Београд, ЧА, К-292, рег. бр. 15/2. 
272 План који су направили Михаиловић и Мекдауел састојао се у понуди владама Велике Британије и 

САД (понуда је формално уручена и СССР-у), од 3. септембра 1944, да Југословенска војска „нападне 
Немце на широкој основи, идући до прокламације општег устанка”. Заузврат, Михаиловић је тражио испу-
њење неколико услова: да Југословенска војска не буде нападана од стране партизана или јединица у слу-
жби западних савезника (Бугара, Румуна, Мађара, Албанаца); да буде призната и помогнута морално, по-
литички и материјално, као и да има своје представнике у југословенској влади; да се допусти повратак 
ослобођеним ратним заробљеницима и другим југословенским војницима ван Југославије и, најзад, да се 
допусти повратак краљу Петру, тако што не би отишао ни код партизана ни код четника, већ на „неутрално 
место” (Радоје и Живан Кнежевић, Слобода или смрт, Сијетл (САД), 1981, стр. 374-376). 

 Распис свим командантима о плану начињеном са Мекдауелом, Михаиловић је послао 6. септембра 
1944, смештајући га у контекст осуде „личне иницијативе”, као и саме Независне групе отпора на челу са 
мајором Војиславом Лукачевићем. У том распису пише: „Шеф америчке војне мисије пуковник Мекдауел, 
који је стигао у мој штаб 26. августа, има широка политичка овлашћења. Са њим сам изградио детаљан са-
везнички војнички и политички план. Сада је потребно да сваки старешина врши само оно што му ја наре-
дим. Свака лична иницијатива може све да нам поквари. Зато наређујем да се никаква акција без мог одо-
брења, осим против комуниста, не сме предузимати” (Војни архив, Београд, ЧА, К-301, рег. бр. 5/1-34).  
Како одговора савезника на писмо од 3. септембра није било, уследило је ново обраћање, овога пута 

само Американцима, у виду меморандума, који је у име ЈВуО потписао сам Михаиловић, а у име поли-
тичких структура покрета секретар Извршног одбора Централног националног комитета др Стеван Мо-
љевић. Американцима је, конкретно, понуђено да Југословенску војску ставе под своју команду. Исто-
времено, послато је и једно писмо председнику Рузвелту, али је амерички одговор био негативан. Након 
тога, Михаиловић је неколико пута за редом (21. октобра, 8. и 13. новембра) писао савезничком коман-
данту за Средоземље, британском генералу Вилсону и нудио му да своју војску стави под његову коман-
ду, да се бори против заједничког непријатеља „било на Балкану, било на ма коме другом бојишту пре-
ма Вашем нахођењу”. Нудио је и напад на Немце који се повлаче „кроз новопазарски Санџак ка Босни и 



ВОЈНО ДЕЛО, јесен/2014 
 

 336  

 

да је „морал код војника одличан и поред тешких маршева и борби“. Планирао је да своје 
снаге подели у две групе: једну од 3.000 бораца да штити леђа од партизана, а другу од 
4–5.000 бораца „ради савладавања осовинских трупа и овладавања приморјем од Мет-
ковића до Котора“. Његова намера била је да успостави везу са савезницима, иако о то-
ме није имао никакав конкретан договор са Британцима.  

Михаиловић ће касније, 26. новембра 1944, критиковати потпуковника Новаковића и 
мајора Лукачевића што су вешћу о искрцавању енглеских трупа на херцеговачкој обали 
крајем септембра навукли део снага на авантуристичке акције које су их коштале вели-
ких жртава у Требињу и код Билеће,273 после чега је (почетком октобра) изгубљена це-
ла јужна Херцеговина, која је до тада словила за једно од најјачих четничких упоришта. 
Лукачевићев захтев из новембра месеца о повлачењу према Грчкој, где је веровао да 
се већ налазе Енглези,274 Михаиловић је такође назвао „великом војничком авантуром“: 
„... Ова два официра пошто су изгубила све своје снаге са којима су командовали, сада 
покушавају да на овај недозвољени начин преваре снаге из Србије које су сада у Сан-
џаку и да предузму своје даље авантуристичке подухвате, а који би ове снаге скупо 
стајале“.275 На другој страни, преко југозападне Србије, области која се налазила под 
Лукачевићевом командом и Остојићеве територије у области Вишеграда, надирале су 
истовремено јаке партизанске снаге према четничким положајима у централној Србији. 
Одводећи део својих јединица „у сусрет савезницима“, Лукачевић и Захарије Остојић 
(командант Босне и Истакнутог дела Врховне команде) партизанима су на тај начин 
олакшали пребацивање овим виталним правцем ка централној Србији.  

Док је Лукачевић, одмах по формирању „Независне групе“, прекинуо везу са Вр-
ховном командом, Остојић и Баћовић су наставили комуникацију са Михаиловићем, 
извештавајући га редовно о борбама против партизана у Босни. Међутим, 5. септем-
бра и они наговештавају преокрет: „Већина команданата не може се помирити са чи-
њеницом да се Немци пусте некажњени из земље, без обзира на потребу борбе с цр-
венима“, писао је Остојић. Када је 9. септембра наредио општи устанак против окупа-
                              
ка фронту у Италији”. За ову акцију тражио је да му се пошаље муниција и „подсећао” Вилсона да „ни 
једна партизанска пушка није опаљена на непријатеља у повлачењу” према северозападу. Ако и овај 
предлог буде одбијен, Михаиловић је питао генерала Вилсона да ли се он „ма у ком облику интересује 
за судбину југословенске националне војске, која је прва отпочела рат и ослобођење на Балкану и увек 
била најодлучнији поборник демократије” (Р. и Ж. Кнежевић, Слобода или смрт, стр. 399-400; Зборник 
НОР-а, 14-4, стр. 400-407; Михаиловићев меморандум Вилсону од 8. новембра 1944). Енглези су се, ме-
ђутим, оглушили на све понуде генерала Михаиловића, а разлози за то су дубље природе и они захте-
вају, као и савезничка политика према Југославији и покретима отпора у њој у целини, дубљу и озбиљ-
нију елаборацију, којом ћемо се бавити у наредном броју Војног дела. 

273 Док су Лукачевићеви четници почетком октобра нападали Немце у области Требиња, њих су с леђа 
напале партизанске јединице које су се налазиле у тој области. Највећа драма одиграла се у Билећи, 
где су партизанима појачање упутиле усташе из Фазлагића Куле. О томе је Баћовић писао Михаиловићу 
27. децембра: „... Нарочито је жалостан и болан губитак толиких наших бораца у том крају, од којих су 
многи изгубили живот, док их је већина остала препуштена својој злој судбини. Случај Билеће, те чет-
ничке куле Херцеговине, трагедија је недогледна и непреболна, за што сносе кривицу старешине које су 
руководиле овом акцијом. Да је Владо Шегрт (командант партизанске 29. дивизије – прим. М.З) у својој 
пакосној глави ковао планове о уништењу наших снага у Херцеговини, сигурно не би ништа мрачније 
сковао и погибељније по нас учинио...” (Зборник НОР-а, 14-4, стр. 701-703). 

274 Војни архив, Београд, ЧА, К-281, рег. бр 5/1. 
275 Зборник НОР-а, 14-4, стр. 425. 
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тора, Остојић о томе није обавестио Михаиловића, већ му је заједно са Баћовићем 
послао радиограм ултимативног карактера: „Народ је сазнао и упорно се тврди да 
сте Ви направили споразум са Немцима, Недићем и Љотићем и да Немце нећете на-
падати. Да би се спасло што се може спасти, наше је мишљење да одмах нападамо 
Немце. Ово је једини начин да сачувамо образ пред народом и савезницима и да до-
ђемо до оружја и муниције. Ако у најкраћем року не учините неки гест из кога ће се 
народ заиста уверити да имате везу са савезницима, народ ће нас листом оставити и 
осудити као издајнике. Молимо одговор још данас како би могли одговорити борцима 
и старешинама који категорички траже од нас одговор. Опште је мишљење да парти-
зане не можемо тући, а мали је број оних који ће се са њима и даље тући“.276 

Након што је 12. септембра краљев говор преко Радио Лондона, у коме је он тра-
жио да се четници придруже партизанима и ставе под Титову команду, одјекнуо као 
гром из ведра неба, Остојић и Баћовић се 13. септембра поново обраћају Михаилови-
ћу: „После оваквог краљевог говора, никаква уверавања, нити ауторитети неће моћи да 
одрже народ на окупу, нити да га употребе у борби против партизана. Без муниције, 
одеће и обуће коју не можемо добити ни од кога, немамо никаквих предуслова да про-
дужимо борбу против партизана и целог света. У овом часу, најтежем за српски народ, 
и кад Ви сносите пуну одговорност пред историјом и пред народом, Ви морате донети 
једну судбоносну одлуку без обзира на Вашу личност. На конференцији команданата 
чија смо мишљења саслушали, дошли смо до закључка да је једини и најкориснији из-
лаз за очување целине српства да Ви сместа затражите од наших савезника, да нађу 
решење за прекидање грађанског рата и да упуте једног ђенерала, пошто се под Тито-
ву команду нећемо и не можемо ставити, под чију ћемо се команду ставити и предузети 
борбу против окупатора, како траже од нас наши велики савезници и Њ. В. Краљ“.277 
Наредних дана упозоравали су Михаиловића да је код већине јединица наступило пра-
во расуло, које прети да буде све веће и веће,278 одбијајући његову наредбу да део је-
диница повуку са фронта против окупатора и пошаљу их у Србију, у борбу против 
партизана „који су дошли са запада“.279 Захтевали су од њега да преко пуковника Мек-
дауела издејствује „хитно упућивање савезничких официра који ће утврдити да, док се 
ми боримо противу окупатора, партизани искључиво нападају нас с леђа, а не окупато-
ра, и то оружјем и муницијом коју добијају од наших великих савезника“. 

Очај који је савладао ову двојицу четничких официра видљив је из њихове депе-
ше Михаиловићу од 4. октобра: „Све непријатељске земље нашле су неког излаза из 
ситуације, па и усташе ће га наћи. Грчка је решила своје питање стављањем својих 
трупа под савезничку команду и спасила народ. Једини смо ми Срби на свету у без-
излазном положају. Народ, старешине и борци сматрају да је то искључива грешка 
Врховне команде и Централног националног комитета. Немојте мислити да смо се 
ми уплашили за наше главе, јер ћемо ми остати са народом до последњега, али тра-
жимо од вас да нађете излаз из ове безизлазне ситуације, у најкраћем року“.280 
                              

276 Исто, стр. 374. 
277 Исто, стр. 376. 
278 Исто. 
279 Исто, стр. 377. 
280 Исто, стр. 380. 
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Да је Михаиловићева политика претрпела неуспех било је, дакле, јасно и његовим 
најпоузданијим командантима, посебно команданту 4. групе јуришних корпуса мајору 
Драгославу Рачићу, из чијег меморандума упућеног Михаиловићу септембра 1944. про-
вејава сазнање да је покрет у протекле три године „због нејасног заузимања става у ак-
туелним догађајима“, „недовољно умешног става према савезницима и недовољно 
енергичног става према противницима“ изгубио подршку савезника који су се окренули 
партизанима: „Ми се не смемо заваравати нити затварати очи пред истим. Одлазак вој-
не мисије најбољи је доказ да нас Енглези и Американци не признају као савезнике, а 
Совјети већ одавно заузимају непријатељски став према нама. Ми морамо схватити да 
се у Енглеској нешто променило и да ће они врло радо пружити руке једном Титу, који 
уосталом иако је комуниста, може да се одрекне својих начела да би добио пријатељтво 
Енглеза и узео власт у руке. А кад једанпут буде имао земљу у својим рукама, он се вр-
ло лако може прилагодити Совјетима или Енглезима, већ према ситуацији која буде 
владала по завршетку рата“. Према Рачићу, четницима није пошло за руком да изврше 
„националну револуцију“ јер су се огрешили о сваки принцип револуције, примајући у 
своје редове носиоце старог режима и у војсци и у политици „који се никад и ничим не 
могу поправити“. Колебања која су пратила целокупан дотадашњи рад доводила су че-
сто до „ужасног“ понижавања према противницима: „Час смо пактирали, час били легал-
ни, час заузимали став оружаног сукоба. Што је најжалосније, те фазе су се мењале вр-
ло брзо и према жељи наших противника и одлуци појединих команданата, а никад нису 
биле израз иницијативе и одлуке Врховне команде“. Пошто је таква политика водила са-
мо „продужењу животарења“ и лаганом, али сигурном уништењу покрета, Рачић је пред-
лагао да се прекине са дотадашњим ставом ишчекивања, да се крене у отворену акцију 
против непријатеља како би се повратиле позиције код савезника или, уколико се у томе 
не би успело, „да се потпуно наслонимо на Немце под условом да од њих добијемо то-
лико наоружања које ће нам загарантовати да комунисте уништимо и постанемо госпо-
дари ситуације у земљи, а кад смо то постигли, самим тим савезници су приморани да 
нам пруже руку као једином фактору који одлучује у овом простору“. Рачић је предлагао 
још једну, резервну варијанту: потпуно овладавање простором западне Србије, што би 
се постигло ударом на немачке гарнизоне западно од линије Београд–Крагујевац–Кра-
љево. Тиме би се створила сигурна база за успостављање контроле над читавом тери-
торијом Србије и пружила могућност за акцију ван Србије. Поред тога, Д. Рачић је захте-
вао попуну Штаба Врховне команде енергичним, искусним и способним официрима, а 
да се са положаја удаље неспособни и колебљиви. За себе је захтевао команду над 
свим снагама у западној Србији и потпуну самосталност у раду.281  

У септембру је било евидентно да четничке снаге у Србији не само да нису биле у 
стању да пруже отпор јединицама НОВЈ које су надирале према западној, централној и 
источној Србији, у сусрет Русима, већ су се налазиле пред потпуним расулом. Углав-
ном су трпеле пораз за поразом и веома се брзо осипале. Половином септембра од 
35.000 четника, претежно мобилисаних сељака колико их је по списковима било у Ср-
бији у пролеће 1944, њихов број је спао на око 14.000 четника који су остали верни 
свом врховном команданту. У таквим околностима, Дража Михаиловић са Врховном ко-
мандом 24. септембра напушта Србију, код Бадовинаца прелази Дрину и пребацује се 
                              

281 Војни архив, Београд, ЧА, 77-5-17. 
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у источну Босну.282 По пријему вести да су совјетске трупе прешле југословенску грани-
цу, убеђен да су Руси то учинили да би пресекли одступницу немачким трупама са Бал-
кана, Михаиловић је 4. октобра упутио наређење свим четничким командантима у Ср-
бији: „За обједињавање акције све снаге у Србији ставио сам под команду ђенерала 
Трифуновића. Наша је тежња да се прикупе све снаге у области Крагујевца и Западне 
Мораве ради овладавања тереном југозападне Србије и повезивање са снагама у Сан-
џаку и Босни. Са ове просторије развићемо акцију према ситуацији, у циљу наслона на 
Англо-Американце које треба очекивати са Вардарског и Моравског правца или из Ал-
баније преко Косова, односно Црне Горе или Херцеговине“. Михаиловић је, очигледно, 
и даље веровао у англо-америчко искрцавање у Грчкој и Албанији и њихово надирање 
према Дунаву и Сави, па је због тога тражио прикупљање својих снага у Србији и њихо-
во повезивање са снагама у Санџаку и Босни, уз задржавање пуне лојалности према 
свим савезницима. Пошто „Титове партизанске снаге“ по њему нису припадале ниједној 
савезничкој војсци, „према њима наш став остаје непромењен“.283 Примивши Дражино 
наређење од 4. октобра, генерал Трифуновић је отпочео са прибирањем преосталих 
четничких снага у Србији. Упутио је и своје емисаре на преговоре са Русима, уједно на-
ређујући јединицама у источној Србији да се пријатељски односе према руским војни-
цима. Све команде ЈВуО наређивале су да се Руси дочекају као савезничка и братска 
војска. Командант четничких снага у западној Србији мајор Драгослав Рачић, који се са 
својим снагама налазио у области Краљева и Чачка, депешом од 16. октобра наређује 
мајору Душану Смиљанићу, команданту Шумадијске групе корпуса: „Немце нападати 
на сваком кораку где год се појаве. Ако Руси нападну Краљево, нападните и ви без об-
зира на жртве. Припремите дочек Руса и за то одредите старешину у јединици. Чувајте 
леђа од црвених из Шумадије, наше трупе морају заједно са Русима ући у Краљево“.284  

Крајем септембра и почетком октобра фронт се помера ка западу и северозападу 
Србије. Након учешћа у немачким офанзивама („Трумпф“ и „Кераус“) у топличко-ја-
бланичком крају током јула и августа 1944, снаге ЈВуО између Ибра и Јужне Мораве 
су се раздвојиле: 4. група јуришних корпуса (Драгослава Рачића) пребацила се у Шу-
мадију и западну Србију, где је наставила са нападима на 12. ударни корпус НОВЈ 
како би спречила његов продор у Мачву, док се Расинско-топличка група корпуса, 
под командом пуковника Кесеровића, задржала на терену између Ибра, Јужне и За-
падне Мораве. Кесеровићеве снаге су се бориле заједно са Немцима против НОВЈ у 
септембру и почетком октобра 1944. током одбране Крушевца, задржавајући положа-
је на западноморавским комуникацијама, као спољашња одбрана града, као и у са-
мом граду. Интензивне борбе водиле су се у првој половини октобра и на простору: 
Ивањица–Гуча–Пожега. Генерал Х. Фелбер је 9. октобра наредио разрешење владе 
генерала Недића и прогласио Србију за немачку ратну зону,285 чиме су Немци преу-
зели непосредну одговорност за одбрану територије Србије.  
                              

282 Никола Миловановић, Дража Михаиловић, Загреб, 1985, стр. 201. 
283 Наведено према: Никола Миловановић, Кроз тајни архив УДБ-е, књ. 1, Београд, 1986, стр. 24; Жар-

ко Јовановић, Пораз четничког покрета Драже Михаиловића у Србији 1944. године, Пола века од осло-
бођења Србије, Зборник радова, Београд, 1995, стр. 49. 

284 Наведено према: Никола Миловановић, Дража Михаиловић, стр. 203. 
285 Војни архив, Београд, ЧА, 102-5-8. 
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* 
Када је почетком октобра 1944. дошло до слома немачког фронта у источној Ср-

бији и наступања Црвене армије ка Великој Морави, четнички команданти се одлу-
чују на предузимање интензивнијих борбених дејстава против Немаца долином За-
падне Мораве (од Крушевца, преко Краљева и Чачка, до Пожеге и Ужица), у нади 
да ће тиме колико-толико обезбедити политичку будућност свом покрету.286 Уоча-
вајући прилику да се, у складу са Михаиловићевом директивом, повеже са Црве-
ном армијом, понуди јој савезништво и афирмише статус својих снага као саве-
зничке формације, први је у акцију кренуо Драгутин Кесеровић са својом Расинско-
топличком групом корпуса (Расински, Топлички и Јастребачки корпус). Почетком о-
ктобра он наређује појачане саботаже, ометање немачких транспорта и нападе на 
Немце, пресецање немачке комуникације између Врњачке Бање и Краљева и оме-
тање слања појачања из Краљева према Крушевцу, у којем су се налазили делови 
7. брдске СС дивизије „Принц Еуген“, делови Руског заштитног корпуса и Недићеве 
снаге. Један део Кесеровићевих јединица, које су имале око 10.000 људи,287 блоки-
рао је Крушевац, спречавајући излазак Немцима из града.288  

Када је 13. октобра Црвена армија прешла Велику Мораву, амерички поручник Е. 
Крамер, који је у Врховну команду ЈВуО дошао са пуковником Мекдауелом, да би у 
октобру био додељен Кесеровићевом штабу, упутио је писмо совјетском команданту 
у којем је предложио сарадњу са снагама ЈВуО.289 Заједничка борба је одбијена, али 

                              
286 О томе више: Коста Николић, Историја Равногорског покрета, књ. 2, Београд, 1999, стр. 294-299. 
287 Војни архив, Београд, ЧА, 81-5-20; Извештај Д. Кесеровића од 3. априла 1945. године; Кесеровић у 

свом извештају Михаиловићу пише да је под својом командом имао преко 10.000 бораца, не прецизира-
јући о којим јединицама је реч. Међутим, пре почетка летњих операција, Расинско-топличка група корпу-
са имала је око 3.000 бораца, не рачунајући делове Топличког корпуса растурене по својој матичној те-
риторији коју су у то време повратили од партизана. 

288 У Крушевцу се налазио штаб 7. СС дивизије, која је у октобру 1944. представљала окосницу немачке 
одбране у јужној Србији, са слабијим штапским и позадинским снагама. Међутим, након спајања Црвене 
армије и НОВЈ (Прве армијске групе) код Велике Плане 11. и ослобађања Ниша 13. октобра, чиме је дефи-
нитивно пропала немачка замисао о спајању армијске групе „Фелбер” („Србија”) и армијске групе „Е” у По-
морављу, немачка Команда Југоистока била је принуђена да своје одбрамбене напоре концентрише на две 
главне тачке: Београд, ради прихватање опкољене групације „Штетнер” у источној Србији и Краљево, ради 
обезбеђења јединог правца за извлачење армијске групе „Е” из Македоније и Грчке. Ипак, Команда Југои-
стока је намеравала да задржи и Крушевац у својим рукама, с обзиром на његов стратешки значај на улазу 
у долину Западне Мораве, мада за такав подухват нису располагали ни приближно адекватним снагама. 

289 Намеравајући да предупреде улазак Црвене армије у Крушевац пре четничких снага, Кесеровић и 
Крамер су, истовремено са преговорима о предаји Немаца (у раним јутарњим сатима 14. октобра), 
упутили преко потпоручника Александра Златковића Крамерово писмо у штаб 52. стрељачке 
дивизије Црвене армије. Златковић је у 10 часова 14. октобра ступио у контакт с генералом Миљајевим, 
командантом 52. стрељачке дивизије, коме је предао Крамерово писмо и саопштио Кесеровићев захтев 
да Црвена армија сачека са нападом како би он са својим снагама разоружао Немце у граду и 
ослободио Крушевац без борбе. Према Кесеровићевом извештају, Миљајев је Златковића примио 
хладно, поставивши му захтев да истога дана разоружају и предају Немце који се налазе са њима, да 
потом положе и своје и немачко оружје трупама Црвене армије, и да се на крају сами предају (Зборник 
НОР-а, 14-4, стр. 869-882; Кесеровићев извештај Михаиловићу од 3. априла 1945). Кесеровићева и Кр-
амерова идеја о заустављању наступања Црвене армије, како би предност дали четничким снагама у 
ослобађању града, била је са војничког становишта нереална, будући да су се јединице Црвене армије 
већ налазиле у покрету, у наступању у склопу ширег оперативног плана. 223. дивизија је већ увелико 
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је затражено да Кесеровић разоружа немачки гарнизон у Крушевцу 14. октобра, а за-
тим да његови људи положе оружје и предају се совјетским трупама. Напад на Кру-
шевац отпочео је 14. октобра. Акцијом су, осим Кесеровића, руководили мајор Влас-
тимир Весић, командант Делиградског корпуса, поручник Крамер и један официр Цр-
вене армије. Највеће борбе вођене су на путу Крушевац–Краљево на којем се нала-
зила једна немачка јединица која је кренула у помоћ гарнизону у Крушевцу. Пошто је 
немачки командант у граду прихватио ултиматум о предаји,290 Крушевац је ослобођ-
ен истога дана (14. октобра) у преподневним сатима. Иако је већина немачких војни-
ка положила оружје, један број је пружао отпор, покушавајући да се пробије из града, 

                              
била у току извршења борбеног задатка, који је за 14. октобар предвиђао заузимање Крушевца. „Да 
заустави развој офанзиве III украјинског фронта због преговора са потпоручником ЈВуО Златковићем, 
генерал-мајор Миљајев није могао, а вероватно није ни хтео” (Алексеј Тимофејев, Руси и Други светски 
рат у Југославији 1941-1945). Међутим, остали команданти наступајућих колона Црвене армије нису 
били упознати са општим ставом своје команде према четницима. Отуда се могло и догодити да је један 
од Кесеровићевих команданата, мајор Весић, командант Делиградског корпуса, успоставио контакт „са 
једним руским поручником” (командиром једног вода из састава 16. самосталног јуришног батаљона 52. 
стрељачке дивизије), након чега је, преко потпуковника Пилетића као официра за везу, успостављен 
контакт са руским потпуковником који је командовао колоном Црвене армије у селу Јасици. 

290 Кесеровић је у раним јутарњим сатима 14. октобра упутио Немцима ултиматум да до девет часова по-
ложе оружје. Немци су овим ултиматумом били веома изненађени. Према наводима поручника Крамера, 
немачки командант Крушевца, односно крајскомандантуре 833, мајор Кни, био је изненађен и „питао зашто 
га четници нису бранили, а Кесеровић је одговорио да му је обећао само да ће се борити против партизана 
и комуниста али не и Руса јер су они савезници” (Момчило Павловић, Очевидац грађанског рата у Србији – 
Елсфорт Крамер, поручник, члан Америчке мисије „Ренџер” у Србији под пуковником Мекдауелом, Ис-
торија 20. века, 1/2007, стр. 179). Према Ратном дневнику Армијске групе „Ф”, Кесеровић је сарађивао са 
Немцима и у августу ступио добровољно под команду борбене групе „Дизенер” у операцијама против НОВЈ 
(Зборник НОР-а, 12-4, стр. 920; Прилог 1: Извод из ратног дневника Команде Групе армија  „Ф” за период 
од 1. јула до 31. децембра 1944. Податак се односи на 10. август 1944). 

 Тим поводом, у Крушевац је дошао колима оберфирер Кум, командант 7. СС дивизије, а авионом је 
долетео генералштабни пуковник Бернхард фон дер Шевалери (Bernhard von der Chevallerie), начелник 
штаба корпуса „Милер”. Кесеровић наводи да су на преговорима учествовали Кум и оберфирер мајор 
Кни, командант фелдкомандантуре 833 (Крушевац), док је Шевалери изјавио да је и он разговарао са 
Крамером. На тим преговорима, у којима је учествовао поручник Крамер, немачкој страни представље-
на је идеја да се Немци предају четницима, с тим да се са одредима четника заузме низ насеља где ће 
бити подигнута америчка застава и да се на тај начин спречи улазак јединица Црвене армије у град 
(Алексеј Тимофејев, Руси и Други светски рат у Југославији 1941-1945, Београд, 2011). 

 Према Кесеровићевом извештају, немачка страна је пристала на предају, а официри су тражили „да им се 
одобри да се могу вратити до својих потчињених старешина, да би се избегао евентуални сукоб приликом 
разоружавања услед необавештености”. По истеку ултиматума, у девет часова, Кесеровић пише да је наре-
дио да се отпочне са разоружавањем немачких трупа, а да је све време руска команда у селу Јасика, где се 
налазио штаб 52. стрељачке дивизије Црвене армије, била обавештавана о току разоружавања. Тврдио је, 
при том, да је „већина немачких јединица полагала оружје без отпора, а известан део је давао отпор” (Зборник 
НОР-а, 14-4, стр. 869-882; Кесеровићев извештај Михаиловићу од 3. априла 1945). С друге стране, оберфирер 
Кум, који у својој књизи сећања врло детаљно пише о овим данима, уопште не помиње било какве губитке у 
Крушевцу. У самом граду се налазио штаб фелдомандантуре и неке мање позадинске снаге, уз један број при-
падника РЗК. По наређењу Кума, у Крушевац је дошла немачка оклопна формација, која је евакуисала немач-
ке снаге. Број војника које су заробили четници није са сигурношћу утврђен. Четници су задржали пуковника 
Шевалерија као заробљеника. Он се „није плашио насиља од стране четника, јер су они свуда радили у ко-
нтакту са Немцима”. По њему, „настала издаја четника и њихов прелаз на страну Црвене армије за немачку 
команду било је потпуно изненађење” (Алексеј Тимофејев, Руси и Други светски рат у Југославији 1941-1945). 
Шевалерија су четници касније предали Црвеној армији.  
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па је том приликом у борбама погинуло 17 четника, а 23 рањено. У свом извештају 
Михаиловићу (од 3. априла 1945) Кесеровић тврди да су немачки губици, међу којима 
је било и заробљених војника, били знатно већи него четнички.291  

У град су, затим (већ око 11 сати), из правца села Јасика ушли и делови (прет-
ходница) 52. стрељачке дивизије (из састава 64. стрељачког корпуса) Црвене 
армије. Са командантом ове колоне Кесеровић је успоставио везу, после чега су 
одржали заједнички митинг у центру Крушевца, где су пред окупљеним народом и 
четничком војском говорили Кесеровић, Крамер и један совјетски потпуковник.292 
Међутим, око 13 часова у Крушевац је избила претходница и 19. дивизије Црвене 
армије, али су на њу Кесеровићеве снаге отвориле ватру, сматрајући да су у пита-
њу јединице НОВЈ. Након краће борбе у којој је погинуло 18 црвеноармејаца, ова 
јединица је ушла у град.  

Не располажући информацијама о ситуацији у Крушевцу, ни да се у њему већ нала-
зе совјетске јединице, главнина Друге пролетерске дивизије НОВЈ (која је држала поло-
жаје према Крушевцу), на основу раније издатог наређења, око 16 часова широким 
фронтом отпочела је напад на град и на комуникацију Крушевац–Краљево. Како су 
партизани наилазили на јак отпор четника на појединим положајима, које су ови у међу-
времену утврдили, напад Друге пролетерске дивизије НОВЈ одужио се до вечери, а 
борбе су трајале и током читаве ноћи. Пред јутро, 15. октобра, дефинитивно је сло-
мљен отпор четника на свим правцима око града, а јединице Друге пролетерске диви-
зије су ушле у Крушевац и запоселе важне комуникације. Штаб партизанске дивизије 
одмах је успоставио везу са штабом 52. совјетске дивизије, да би затим оне наставиле 
заједничко наступање према Трстенику и Врњачкој Бањи: 17. октобра ослобођен је Тр-
стеник, док је Друга пролетерска дивизија 18/19. октобра ослободила Врњачку Бању. 
Немачка Команда Југоистока разматрала је могућност поновног заузимања Крушевца, 
али за тако нешто није располагала потребним снагама. Током наредних дана 
отпочеће 33-дневна исцрпљујућа битка за Краљевачки мостобран, коју су водиле 
здружене снаге Црвене армије и НОВЈ против немачке корпусне групе „Милер“. 

Одмах по ослобађању Крушевца дошло је до заокрета у понашању командана-
та јединица Црвене армије у граду према Кесеровићевим снагама. Црвеноармејци 
су према четницима заузели непријатељски став, захтевајући њихово разоружава-
ње. На захтев Врховног штаба НОВЈ, команда совјетских снага у граду је одбила 
сваку даљу сарадњу са Кесеровићевим јединицама, после чега је уследило њихово 
разоружавање на положајима око града, а сам Кесеровић једва је избегао заро-
бљавање. Остаци Расинско-топличке групе корпуса били су принуђени да се по-
влаче у правцу југозапада, где ће се прикључити снагама генерала Трифуновића, 
кога је Михаиловић почетком октобра именовао за команданта свих четничких сна-
га у Србији. Касније ће, заједно са главнином ЈВуО коју је предводио Трифуновић, 
садејствовати са немачком армијском групом „Е“ у њеном пробоју кроз Санџак и у 
борбама у источној Босни. 
                              

291 Кесеровић наводи да је том приликом у Крушевцу заплењено 25 тешких минобацача, 96 
пушкомитраљеза, 8 тешких митраљеза, око 200 митраљеза, 15 вагона муниције, око 1.200 пушака и око 
200 вагона разног материјала (Зборник НОР-а, 14-4, стр. 869-882). 

292 Војни архив, Београд, ЧА, 81-5-20; Извештај Д. Кесеровића од 3. априла 1945. године. 
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После разоружавања Кесеровићевих снага код Крушевца, Драгослав Рачић (ко-
мандант 4. групе јуришних корпуса) наређује 16. октобра блокаду Краљева и Чач-
ка,293 а јединице Предрага Раковића настављају и даље борбе против Немаца, 
овога пута око Краљева и Чачка, и настоје да остваре сарадњу са Црвеном арми-
јом све до 20. октобра. Међутим, после протествовања Јосипа Броза код маршала 
Толбухина, команданти Црвене армије захтевају од Раковића да са својим људ-
ством пређе под команду НОВЈ. Раковић одбија овај захтев, његов 1. јуришни кор-
пус бива расформиран, поједини делови су кренули пут Босне, а сам Раковић је 
убрзо пред партизанским потерама извршио самоубиство.294 У таквој ситуацији, сву 
одговорност за јединице преузима на себе Драгослав Рачић, који се 17. октобра 
потчињеним командантима обратио посебном директивом: „Совјетске трупе у свом 
надирању на територију Југославије признале су за легалну власт Тита, док су на-
ше јединице разоружавали или их препуштали партизанима. Ми од Совјета не мо-
жемо да очекујемо ништа сем непријатељство. Енглези и Американци надиру из 
Грчке и са обала Албаније. Они су превише далеко да би нам олакшали садашњу 
тешку ситуацију. Ми морамо да се приближимо њима, како би избегли уништење 
које нам припремају Руси и Тито. Ми не смемо дуго остати на досадашњем просто-
ру, јер чим Београд буде заузет, главни задатак Титов, кога ће помоћи Руси, биће 
да нас уништи – ако останемо ми ту стварамо могућност да концентрише снаге и 
да нас туче. Ми тај ударац морамо да избегнемо, јер је он у исто време ударац Ру-
са. Покушај да нападнемо Немце и тиме олакшамо ситуацију код Совјета показао 
се неуспешан – јер Совјети заузимају непријатељски став према нама и онда када 

                              
293 Војни архив, Београд, ЧА, 29-1-35. (S-V-1683/1) 
 У својој наредби Рачић, између осталог, наглашава: „... Трупе ће по сваку цену спречити пробој немачких 

трупа из Краљева према Чачку, онемогућити сједињавање немачких трупа из Крагујевца са трупама у Кра-
љеву и спречити долазак појачања краљевачком гарнизону долином Ибра, односно извлачење Немаца из 
Краљева ка Рашкој. Све путеве који воде из Краљева према Крагујевцу, Чачку и Рашкој онеспособити за 
сваки колски саобраћај. Ово важи и за железнице. Објекте који се тешко подижу (мостове) треба све пору-
шити, попалити или експлозивом дићи у ваздух. Телефонско-телеграфски саобраћај на одсеку блокаде мо-
ра бити трајно онемогућен. Уколико се укаже повољна прилика ове ће трупе са линије блокаде прећи у на-
пад са циљем да заузму Краљево. (...) Нападну ли Руси Краљево, наше трупе ће безобзирним ангажова-
њем по сваку цену гледати да се дочепају Краљева заједно са Русима. Уђу ли Руси у Краљево дочекати их 
са свим војним почастима као савезнике и братски народ, с тим да се главнина трупа и даље задржи ван 
Краљева оријентисана према Ивањици и планини Чемерно, али недалеко од Краљева...” (Исто.) 

 За разлику од Крушевца, Немци су у Краљеву и Чачку држали крупне јединице и пружали су жесток 
отпор. Шумадијска група корпуса напала је Немце у Краљеву 16. октобра ујутру, али је већ поподне ски-
нула опсаду. Наредног дана, 17. октобра, 1. шумадијски корпус напао је немачки транспортни воз на 
прузи Крагујевац – Краљево, недалеко од Краљева. По скидању опсаде Краљева, све четничке једини-
це са овог простора повлаче се у правцу Чачка; на друму Краљево – Чачак том приликом дошло је до 
борби између Немаца и четника којима је командовао мајор Нешко Недић, начелник штаба 4. групе јури-
шних корпуса. У њима су, наводно, четници заробили 300 немачких војника (К. Николић, Историја Рав-
ногорског покрета, књ. 2, стр. 296). 

 У међувремену, 1. јуришни корпус под командом капетана Предрага Раковића напао је Немце око Чачка. 
Раковићеви четници су 15. октобра савладали Немце у Заблаћи и Јездини, међутим, сутрадан, Немци 
предузимају противнапад на том правцу. Истовремено, четници нападају немачке положаје на другом крају 
града, улазе у град, али су и овде били принуђени да се повуку (Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, За-
тамњена прошлост, књ. трећа, Чачак, Горњи Милановац, Краљево, 2004, стр. 141-142).  

294 К. Николић, Историја Равногорског покрета, књ. 2, стр. 296-297. 
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имају видног доказа о нашој борби“.295 Истога дана Рачић је наредио да се изврши 
концентрација свих снага у рејону Ивањице и Краљева, а за 21. октобар је заказао кон-
ференцију свих команданата корпуса и група корпуса у Ивањици како би се донела де-
финитивна одлука о даљем раду и одредио правац повлачења четничких јединица.296  

Уследило је прикупљање расутих јединица; стање је било на ивици потпуног расу-
ла; колебање и очај претили су да потпуно растроје преостале четничке снаге. Мајор 
Александар Милошевић у свом дневнику описује расположење у јединицама: „Питање 
шта сада, неминовно се наметало сваком од нас, и војнику и старешини. Свако је тра-
жио одговор који би уливао неку наду. Али, тога није било, а никоме се није ишло да-
ље. Било је очајно тешко душевно стање код свих. До данас, пред окрутним и зверским 
Немцима били смо ту, борили се и бранили своја огњишта, своје миле и драге. Али са-
да, кад се свим тим недаћама ближио крај а окупатору сигурна пропаст, ми морамо да 
идемо! Стварно више него очај. Али, другога није било. Тући се са бољшевицима било 
је више него лудост. Колебање је брзо сазрело у одлучност – удаљити се од Совје-
та“.297 На конференцији команданата 21. октобра у Ивањици, Д. Рачић је предложио да 
се крене на југ, у два правца – десни правац: Ивањица–Сјеница–Пештер– Беране и ле-
ви правац: Каона–Студеница–Рудно–Нови Пазар–Тутин–Рожај–Беране. Планирао је 
да се од партизана преотму Беране и Андријевица, изврши спајање са снагама Павла 
Ђуришића и заузме Колашин, одакле би се, преко Подгорице, наставио марш ка мору, 
тамо организовала база за одмор и реорганизацију снага и сачекао долазак савезни-
ка.298 Међутим, након расправе која је уследила поводом Рачићевог предлога, одлуче-
но је да се ипак крене у Босну, за Врховном командом. Већина старешина није желела 
ни по коју цену да остави на цедилу свог врховног команданта, док је на другој страни, 
могућност искрцавања англо-америчких снага на Јадрану била више него магловита, а 
тешко проходан црногорски терен могао лако представљати смртоносну клопку. Пут 
Босне, у последње искушење, кренуле су знатно смањене и десетковане јединице: Пр-
вог и Другог шумадијског, Првог и Другог равногорског, Колубарског корпуса, Гарда, 
Млавског, Авалског, Пожешког, Ваљевског, Топличког, Рудничког, Церског, Првог ко-
совског, Првог милешевског и Расинског корпуса – око 25.000 људи.299 

После искрцавања Британаца у Албанији, Михаиловића и његове најближе сарад-
нике подгрејавала је нада да ће доћи до искрцавања савезника и на простору од Улци-
ња до Шибеника,300 а самог Михаиловића није напуштала илузија да западни савезни-
ци ипак неће препустити Југославију партизанима. Играјући на последњу карту, у ме-
морандуму упућеном команданту савезничких трупа на Средоземљу од 8. новембра 
1944. генерал Михаиловић моли генерала Вилсона да све четничке снаге стави под 
своју команду и укључи их у офанзивне планове англо-америчких снага које ће проди-
                              

295 Војни архив, Београд, ЧА, 77-4-18 (S-V-11326) 
296 После неуспеха четничких команданата у покушају садејствовања са Црвеном армијом у Србији ок-

тобра 1944, снаге ЈВуО, да би опстале, оријентисале су се на ослонац на Немце, како би, повлачећи се 
заједно са њима, задржале могућност наслона на западне савезнике, било преко Словеније, било 
приликом њиховог евентуалног искрцавања на јадранској обали.  

297 Наведено према: Књига о Дражи, II, Уредио Радоје Л. Кнежевић, Виндзор, 1956. стр. 217. 
298 Војни архив, Београд, ЧА, 77-4-18. 
299 Војни архив, Београд, ЧА, 73-4-8. 
300 Зборник НОР-а. 14-4, стр. 321-322. 
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рати у Југославију; тражио је да им се обезбеди снабдевање у оружју и муницији, оде-
ћи, обући и храни, да у Врховну команду и четничке штабове британски генерал поша-
ље своје војне мисије и својим ауторитетом и наређењима спречи партизанске нападе 
на четничке јединице, како би се ове несметано бориле против окупатора.301 У овом до-
кументу Михаиловић је процењивао јачину својих снага у Србији на око 20.000 „наору-
жаних бораца“ под командом генерала Трифуновића које су се налазиле „у померању“ 
ка Санџаку; у области Краљева и Чачка тврдио је да располаже са око 3.000 људи; у 
источној Босни, јужно од Сарајева, Херцеговини, Црној Гори и Санџаку око 15.000; у 
Далмацији, Лици и југозападном делу Босне такође око 15.000; у северној Босни око 
25.000 и Словенији око 10.000 људи: „Ови су подаци потпуно тачни. У Србији, одакле 
смо извукли главнину наших снага, на терену је остао већи број мањих јединица које 
ћемо моћи прикупити у погодном моменту. Нарочито истичемо, да бисмо могли још мо-
билисати преко 40.000 нових бораца, када бисмо располагали оружјем и муницијом и 
када би то желели наши савезници Енглези и Американци и у том нас помогли“.302 Ми-
хаиловић је 16. новембра понудио генералу Вилсону да му пошаље и једну своју деле-
гацију чији би долазак у савезничку Команду на Средоземљу „био од велике користи за 
решавање многих проблема у Југославији који су од интереса за савезнике, нарочито 
Велику Британију“, на првом месту да се заустави грађански рат „који уништава не са-
мо народну имовину, већ и многе животе“.303 

По свој прилици, Команда савезничких снага на Средоземљу није поверовала 
Михаиловићевим молбама и тврдњама, па га је оставила и без одговора. Остаци ње-
гових снага у Србији, слабе борбене вредности и морала, постепено су се распада-
ли. Изгладнело и болесно људство није могло више пружати отпор, повлачећи се по 
беспућима и избегавајући сукоб са јединицама НОВЈ. Четници су се повлачили зајед-
но са немачким трупама из састава армијске групе „Е“, као њихова побочница. О то-
ме у извештају Команде ове немачке групације од 11. новембра пише: „Трифуновић 
са око 10.000 четника Рачића и Кесеровића креће се упоредо с немачким колонама у 
рејону Пријепоља, правац Фоча. У почетку учешће у борбеним дејствима на немачкој 
страни (заштита бокова), у последње време само сапутници“.304  

Док је једна групација четника претходно са Михаиловићем већ одступила пре-
ко Дрине, друга се из Србије повлачила преко Санџака и Босне, под командом ге-
нерала Мирослава Трифуновића. У области Горажда нашле су се: Шумадијска гру-
па корпуса са (око 2.000 четника), група корпуса Горске гарде (од око 2.700 људи), 
Расинско-топличка група корпуса (од око 1.500), Млавско-смедеревска група (око 
2.500), Посавско-колубарска група (око 2.500), Авалски корпус (од око 300 четника), 
Јаворски корпус, Церски корпус, 1. косовски корпус и Врховна четничка команда на 
челу са потпуковником Драгославом Рачићем. На уском простору Горажда и околи-
не сконцентрисало се до краја децембра око 11.500 четника.305 Поред четника, Ср-
                              

301 Зборник НОР-а, 14-4, стр. 400-405. 
302 Исто, стр. 404. 
303 Исто, стр. 413. 
304 Наведено према: Бранко Латас, Никола Џелебџић, Четнички покрет Драже Михаиловића 1941-1945, 

Београд, 1979, стр. 322. 
305 Исто. 
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бију су крајем 1944. године напустиле и Недићеве и Љотићеве снаге, док је на дру-
гој страни текла масовна мобилизација нових бораца у јединице НОВЈ.306 И црно-
горски четници под командом Павла Ђуришића у новембру су одступали из Подго-
рице, преко Мојковца и Санџака, у правцу Босне. Са њима су се у страху од парти-
занске одмазде повлачиле и њихове породице; у току одступања били су изложени 
нападима Албанаца, бомбардовани од савезничке авијације, дочекивани заседама 
и нападима усташа и партизана. Додатне проблеме задавао је и пегави тифус; у 
санџачко-босанском беспућу многи су страдали од зиме и глади.  

Са личким и далматинским четницима Момчило Ђујић је одступао у правцу Ис-
тре; на северозападу Југославије већ су се налазиле Љотићеве јединице, јединице 
Српске државне страже, Јевђевићеви четници... Љотић је позивао Михаиловића у 
Истру како би одатле заједничким снагама отпочели борбу за ослобођење земље од 
комуниста. У својим говорима истицао је да, ако је ослобођење 1918. године започе-
ло преко Солуна, зашто не би овога пута – од Триглава.307 Један од водећих Михаи-
ловићевих старешина, Захарије Остојић тражио је од Михаиловића да пронађе излаз 
из тешке ситуације у којој су се нашле четничке снаге. За безизлазну ситуацију у којој 
се нашао српски народ, Остојић и Петар Баћовић окривили су Врховну команду и На-
ционални комитет. Из Михаиловићевог напуштања Србије у септембру 1944. извла-
чили су закључак да је Србија за четнике потпуно изгубљена. Остојић и Баћовић би-
ли су свесни да се Енглези и Американци неће искрцати на јадранској обали и да је 
„све препуштено Титу“, а да су „Енглеска и Америка слабе према Русији“. Како су би-
ли убеђени да се војнички ситуација више не може поправити „јер за то немамо пред-
услова“, једини спас за српски народ видели су у могућности „да се наше питање по-
литички успешно реши код савезника“: „Жртве које данас тражите од српског народа 
су потпуно узалудне...,”308 била је њихова порука савезницима. Моралне дилеме које 
су раздирале четничке команданте одражавале су стање у којем се нашао цео по-
крет у време када му, сем њих, више ништа није остало од политичког капитала и вој-
ног потенцијала с којим je тако амбициозно кренуo у ратна збивања 1941. године. 

Средином априла 1945, дакле у време када су вођене интензивне борбе на Срем-
ском фронту, Михаиловић је на планини Вучјак, у централној Босни, где се у то време 
налазио, донео одлуку да се врати у Србију и покуша са новим устанком, овог пута – 
против комуниста. Неумитна логика догађаја водила га је у ово последње искушење. 
Док главнина његове војске, стално нападана од усташа и партизана у западним де-
ловима Југославије, до средине маја 1945. бива уништена, Дража се креће према 
Дрини са групом четника која се успут осипа, прелази реку и борави неко време у 
области Крупња и Бајине Баште. У фебруару 1946. оболео је од пегавог тифуса. Бо-
лестан, усамљен, командант без војске, 13. марта 1946. бива заробљен у једној кући 
у околини Вишеграда, на путу Вардиште–Прибој. Вест о његовом хапшењу објавио 
је, 24. марта, министар унутрашњих послова нове југословенске владе Александар 
Ранковић, у експозеу пред Народном скупштином: „Ја сам данас у могућности, дру-
гови и другарице, да пред вама изјавим да је издајник Дража Михаиловић од 13. овог 
                              

306 Исто, стр. 323. 
307 Б. Петрановић, Србија, стр. 640-641. 
308 Зворник НОР-а, 14-4, стр. 373-374, 375, 378-380. 
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месеца у рукама народне власти.“ Околности у којима је генерал Михаиловић ухап-
шен биле су обавијене велом тајни пуних 16 година. Суђење Михаиловићу одржано 
је у Београду од 10. јуна до 15. јула 1946. године. Од 47 тачака оптужнице коју је 
Милош Минић, као тужилац, прочитао првог дана суђења, Дража је био осуђен по 
осам тачака. Прва међу њима је гласила: „Крив је што је од почетка друге половине 
1941, па за све време рата и непријатељске окупације организовао и руководио 
оружаним четничким формацијама познатим под именом ’четници Драже Михаи-
ловића’ и такозвана Југословенска војска у отаџбини, које су имале за циљ да ору-
жаном акцијом и терором у сарадњи с окупатором подрже окупацију и угуше ору-
жани устанак и ослободилачку борбу српског и осталих народа Југославије. Комен-
тар није потребан! Након што је проглашен издајником, Михаиловић је 15. јула 1946. 
осуђен на смрт стрељањем, на трајни губитак политичких и грађанских права, као и 
одузимање целокупне имовине.  

Његовом смрћу заокружена је историја четничког покрета и Југословенске вој-
ске у отаџбини у Другом светском рату, а историчарима и широј јавности после ра-
та остало је да је тумаче, свако на свој начин, као и вечна дилема – ко је био у пра-
ву, партизани (комунисти) или четници?! Да ли ћемо икада знати пуну истину?  

Закључак 
Тема којом се бавимо у овом раду комплексна је и вишедимензионална, као ретко 

која, која прати ратна збивања у Југославији 1941–1945; у њој се преплићу војна и по-
литичка компонента, укрштају унутрашњи и међународни аспекти српског и југословен-
ског питања, што је у истраживачком смислу чини веома сложеном и слојевитом. Ста-
тус Србије са становишта међусобних односа два покрета отпора (партизанског и чет-
ничког), њихових планова, коначних циљева и стратегије према заједничком непријате-
љу, затим политике окупатора и грађанског фронта који се ослањао на окупатора, као и 
интереса савезничких сила на Балкану, које су битно утицале на судбину послератне 
Југославије, самим тим и Србије, значајно су проширили и продубили наше истражи-
вачко поље у односу на дефинисану тему и самим тим утицали на обим овог рада.  

Окосницу самог рада чини теза, коју поткрепљујемо бројним изворима,309 да је 
Србија била кључна земља југословенског војно-политичког расплета 1944. године 
који је после рата определио не само њену, већ и судбину Југославије у целини, ка-
ко на унутрашњем, тако и на међународном плану. Да бисмо доказали ову тезу, 
упоредо смо пратили и анализирали неколико нивоа (аспеката) у оквиру којих су се 
одвијали догађаји везани за ослобођење Србије 1944. године:  

1. Полазне претпоставке од којих смо пошли у овом раду садржане се у плановима 
немачког командовања о одбрани Србије, као стратешке осе Балкана, и мерама које је 
оно предузимало током лета 1944, када је водило одсудну одбрану Србије, а посебно од 
јесени исте године, када се одлучило на повлачење сопствених снага са Балкана. О не-
                              

309 Најмање 90% садржаја овог рада темељи се на релевантним историјским изворима различите про-
венијенције (домаћим, немачким и савезничким), а свега око 10% на литератури, што у великој мери до-
приноси његовом квалитету и оригиналности. 
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мачком трагању за војно-политичким решењима на Балкану у време када се рат прибли-
жавао својој завршници (1943/44), писали смо у првом броју „Војног дела“ за 2014. годину. 
Догађаји из друге половине 1944. године показали су, пак, да оно није дало очекиване ре-
зултате. Иако се немачки званичници од средине 1944. окрећу изразито војним мерама 
како би спречили неповољан исход на Балкану, у Србији за то нису располагали ни близу 
потребним снагама. Да би бранили Србију од упада јачих партизанских групација у лето 
1944, Немци су морали да пребацују оперативне јединице из централних делова југосло-
венског ратишта (7. СС брдску дивизију „Принц Еуген“ и 1. брдску дивизију) или да се 
ослањају на непоузданог савезника (Бугаре) који је у августу 1944. увелико претио изла-
ском из рата, затим на слабе и недовољне Недићеве и Љотићеве снаге, па чак и на Ми-
хаиловићеве четнике који су својим понашањем, пак, сами себе довели у безизлазну си-
туацију. Ослонац на Немце у борби против главног унутрашњег непријатеља (партизана, 
односно комуниста), а затим нагли заокрет ка бескомпромисној борби са Немцима, нису 
могли никога да увере у искреност и доследност четничке политике: ни партизане, ни за-
падне савезнике, па ни саме Немце. Ако се може говорити о највећем губитнику у овом 
рату, онда су то свакако генерал Михаиловић и његова војска. 

2. Пратећи догађаје у периоду док је текла битка за Србију 1944. године, намеће се 
утисак да им је главни тон давао бескомпромисни обрачун између партизана и четника 
око Србије, уз незаобилазно арбитрирање Немаца и савезничке тројке (Совјета, Брита-
наца и Американаца), без којих се војно-политички расплет, који је и једна и друга стра-
на прижељкивала, није могао замислити. Отуда, странице овог рада у великој мери ис-
пуњавају садржаји о грађанском рату, који је доминирао на унутрашњем плану. Титове 
и Михаиловићеве директиве сопственим јединицама на терену, у којима се захтевала 
бескомпромисна борба и уништење главног противника (четника, односно партизана), 
као и избегавање, колико је могуће, сукоба са окупационим снагама, недвосмислено 
указују на праве циљеве лидера и једног и другог покрета. Присуство окупатора и ње-
гових снага, у контексту датих ратних околности, представљало је објективну препреку 
која се морала савладати да би се дошло до коначног циља. Са расплетом грађанског 
рата и повлачењем окупатора, Србија се крајем 1944. године нашла у „чврстом загр-
љају“ комуниста и покрета који су они предводили, чиме је и битка на војном и политич-
ком плану за источни простор Југославије коначно била добијена. Док су комунисти у 
Београду славили своју највећу победу, Михаиловића и остатке његове војске чекала је 
босанска голгота и крај који се тада већ јасно назирао.  

3. Тема која је у овом тематском циклусу о ослобођењу Србије у Другом свет-
ском рату остала необрађена, а којом ћемо се бавити у наредном броју „Војног де-
ла“, тиче се српског питања у савезничкој политици према Југославији током рата, 
посебно у његовој завршници, свакако у контексту британских, совјетских, па и аме-
ричких геополитичких и стратешких интереса на Балкану по завршетку рата. Сво-
јим односом према покретима отпора у Југославији, војним мисијама које су држа-
ли при четничким и партизанским штабовима, материјалном (пре свега војном), мо-
ралном и политичком подршком, савезничка тројка била је у прилици не само да 
утиче на догађаје и њихове актере у Југославији, у овом случају у Србији 1944. го-
дине, већ и да одлучује о коначном „избору победника“ у земљи, водећи пре свега 
рачуна о сопственим интересима и политичким модалитетима који ће им, како су 
веровали, по завршетку рата омогућити да те интересе и остваре.  
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