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Апстракт: Рад, на основу грађе похрањене у Војном архиву, као и адекватне 
литературе, обрађује борбена дејства 13. корпуса Народноослободилачке војске 
Југославије на пресецању одступнице групи армија „Е“ на правцу од Скопља пре-
ма Косовској Митровици, у периоду од 15. октобра до 20. новембра 1944. године. 
Посебна пажња посвећена је сарадњи са новим савезницима – Бугарима, који су са 
својом 2. армијом, након борби код Ниша, наступали према Косову. 

Рад се не бави читавом Косовском операцијом, тачније, не обрађује акције 
партизана из правца Метохије (које ће свакако бити поменуте), већ искључиво 
продор снага из правца Србије и угрожавањe виталне долине Ибра.

Кључне речи: Србија у Другом светском рату, Косово и Метохија, група армија 
„Е“, 13. корпус Народноослободилачке војске Југославије, Косовска операција.

Продором групе дивизија Народноослободилачке војске Југославије 
у Србију у јесен 1944. године почела је завршна фаза борби за ослобођење 
земље. Поседањем Србије, Народноослободилачки покрет је решио битку 
за Југославију тако што је добио солидну стратегијску и економску основи-
цу за даље борбе, али и прилив новог људства (Petranović 1992: 633). У то 
време у Србији су дејствовале, осим јединица пребачених из Босне и Црне 
Горе, пет дивизија на простору у сливу Тимока и јужно од Ниша, сврстаних у 
два корпуса. Након спајања са трупама 3. украјинског фронта Црвене армије 
и пресецања комуникације у долини Мораве, створила се могућност отпо-
чињања битке за Београд. Ослобођење Београда и напредовање на север и 
запад подразумевали су сређивање стања у позадини, тачније контролисање 
свих значајних комуникација кроз Србију, како се не би угрозио фронт глав-
них снага, али и спречило повлачење Немаца из Грчке, које је било у току.
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Немачка група армија „Е“ из Грчке се повлачила долинама Мораве и 
Вардара на север како би се спојила са осталим снагама и оформила фронт у 
Мађарској. Брз налет Црвене армије, након Јашко-кишињевске операције, 
међутим, претио је да ове планове омете и немачке снаге раздвоји. Заузи-
мањем Бугарске и Румуније совјетске снаге избиле су на југословенску гра-
ницу и спојиле се са јединицама НОВЈ (Beogradska operacija 1989: 148–158). 
На састанку у Москви Јосип Броз Тито је са Стаљином утаначио услове ју-
гословенско-совјетског садејства и даљег напредовања након проласка кроз 
Србију (Petranović 1988: 332–336). Поред тога, у Крајови су са представ-
ницима бугарског отечественог фронта усклађене акције на југу и истоку 
Србије, с обзиром на њихове молбе за учешће бугарских снага у борбама 
против Немаца (Petranović 1988: 339–341). Бугарске снаге учествовале су у 
операцији за ослобођење Ниша, где нису показале нарочити квалитет (оп-
ширније: Трифуновић–Николић и др. 1950).1 Упркос томе, садејство југо-
словенско-бугарских снага наставило се и у операцијама на Косову.

Територија Косова и Метохије добила је на војничком значају након 
ослобођења Ниша и пресецања одступнице Немцима на север. У том слу-
чају, правац повлачења групе армија „Е“ водио би из Скопља према Косову и 
даље преко Новог Пазара или Краљева у Босну. У ту сврху, командно место 
група армија „Е“ премештено је из Солуна у Косовску Митровицу.2 Детаљ-
ни план је предвидео неколико праваца повлачења преко Косова:

„Пoслe oпeрaтивнoг прoбoja прoтивникa сa oбe стрaнe Дунaвa у рejoн 
Бeoгрaдa и сa oвим нaстaлoг прeкидa свих дoсaдaњих пoзaдинских (сaoбрaћaj-
них) вeзa, нaстaлa je зa Групу aрмиja »E« нужнoст дa прoмeни прaвaц кa сeв. 
зaп. прeмa тeритoриjи измeђу Jaдрaнa и Сaвe и дa тaкo oтвoри нoвe veze i дoбиje 
нaслoн нa сoпствeнe снaгe нa сeвeру Бaлкaнa (Кoмaндa 2. oкл. aрмиje). Циљ oвe 
нaшe oпeрaциje je oд сaдa дa сe цeлoкупнe снaгe Jугoистoкa прикупe нa тeритoриjи 
зaпaднe Хрвaтскe, дa би сe oдaвдe мoглa пoвeсти oдбрaнa jуг. ист. грaницe Рajхa 
и тo пo мoгућству oфaнзивнo. Зa oвo, Групa aрмиja »E« мoрa зa сeбe дa oслoбo-
ди бoрбoм и држи oтвoрeним слeдeћe прaвцe путeвa кojи вoдe нa прoстoриjу 
Moстaр–Сaрajeвo:

Пут A: Урoшeвaц–Призрeн–Кукeс–Скaдaр–Пoдгoрицa–Никшић–Tрe-
бињe–Moстaр.

Пут Б: Рaшкa, oднoснo Mитрoвицa – Нoви Пaзaр – Сjeницa – Приjeпoљe – 
Вишeгрaд, oднoснo Приjeпoљe–Пљeвљa–Гoрaждe–Рoгaтицa–Сaрajeвo:

Пут Ц: Крaљeвo–Чaчaк–Ужицe a oдaвдe, кao Ц1, дaљe вoди прeкo Вишeгрaдa–
Рoгaтицe зa Сaрajeвo. Кao Ц2 дaљe вoди прeкo Звoрник–Tузлa зa Дoбoj.

1 Видети такође: „Niška operacija“, Vojna enciklopedija, VI, Urednik: Nikola Gažević, Beo-
grad: Vojnoizdavački zavod, 1970, 109–110.

2 Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu (у даљем тексту: Zbornik), 
Tom XII, knj. 4, Beograd, Vojnoistorijski institut, 1976, Дневник групе армија „E“ за  
14. 10. 1944.
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Прeдуслoв зa плaнскo oдвиjaњe тoкoм oтвaрaњa нoвих вeзa je сoлиднo oбeз-
бeђeњe ист. бoкa Групe aрмиja прeмa рускo-бугaрским и бaндитским снaгaмa кoje 
тeжe нaпрeд прeмa зaп.“3

Приметно је из наведеног плана да је рејон Косовске Митровице и Раш-
ке кључан као раскрсница путева који воде за Краљево и Нови Пазар, којима 
би се већина немачких снага извлачила према Босни. Комуникација означена 
као пут А била је алтернатива, што се види и из наређења команданта Југоис-
тока фелдмаршала Вајкса: „Рaчунaти сa тим дa ћe мoждa дeлoви групe aрмиja 
„E“ мoрaти сeби дa крчe пут прeкo Скaдрa–Никшићa–Tрeбињa кa Moстaру.“4

Ова комуникација била је у делу Црне Горе константно угрожавана од 
стране 2. корпуса НОВЈ.

Да би се обезбедило уредно повлачење, команда групе армија „Е“ на 
брзу руку образовала је фронт између Урошевца и Краљева и обезбедила 
комуникацију од Новог Пазара према Вишеграду (Oslobodilački rat 1957: 
372). У ту сврху формиране су борбене групе „Лангер“ и „Бредов“ ради заш-
тите источних праваца, као и група „Скендербег“ у Метохији.5 Ове једини-
це имале су задатак да обезбеде извлачење 22. армијског корпуса и делова 
осталих јединица из Грчке. На територији северне Албаније и Црне Горе 
дејствовао је 22. корпус, док је у рејону Краљева формиран корпус „Ми-
лер“ (од остатака 34. корпуса. Група „Лангер“ распоређена је била у рејону 
Куршумлије и затварала је правац из Прокупља према Подујеву и Приш-
тини, док је група „Бредов“ затварала правац из Бујановца према Гњилану 
и Приштини (Oslobodilački rat 1957: 374–375). Поред тога, на територији 
Косова, између ових борбених група, налазило се око 6.000 балиста под не-
мачком командом (Colić 1988: 266). Према извештају команде групе армија 
„E“, на одсеку Косовска Митровица – Рашка – Нови Пазар налазило се око 
2.400–3.000 четника, који су Немцима у почетку штитили бокове, а затим 
кренули заједно у повлачење. Занимљив је утисак Немаца који је утицао на 
њихову предострожност према четницима: „Дoклe гoд пoстoje зajeднички 
интeрeси-уoпштe мир. Aкo видe мoгућнoст успeхa, бeзуслoвнo трeбa oчeки-
вaти прeпaдe нa нeмaчки Вeрмaхт, нaрoчитo нa oдвojeнe групe.“6

3 Исто, Дневник групе армија „Е“ за 18. 10. 1944.
4 Исто, Директива команданта Југоистока од 14. 10. 1944. командантима групе 

„Србија“ и 2. оклопне армије за регулисање командних односа.
5 Пуковска борбена група „Скендербег“ настала је расформирањем истоимене 

дивизије која је десеткована у Андријевичкој операцији. Са своја три ловачка и једним 
јуришним батаљоном, укупне јачине око 7.000 војника (од тога 4.000 морнара присти-
глих из Грчке) размештена је на простору Пећ–Ђаковица–Призрен. Исто, Наређење 
команде групе армија „E“ о преформирању дивизије „Скендербег“.

6 Исто, XII, 4, 714. Извештај команде групе армија „Е“ од 11. новембра 1944. 
команданту Југоистока о постигнутом споратзуму са четницима који се повлаче према 
Фочиза заједничка дејства против јединица НОВЈ. 
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На Косову и Метохији у то време није било јачих снага НОВЈ. Постојао 
је Оперативни штаб за Косово и Метохију, потчињен Главном штабу Ср-
бије, са којим је и усклађивао дејства. У јесен 1944. године под командом 
овог штаба налазило се пет бригада, као и две пристигле из Албаније.7 Како 
ове јединице нису биле довољне да се супротставе немачкој групи армија 
„E“, са територије јужне Србије, због своје близине, ангажован је 13. корпус 
НОВЈ, као и бугарска 2. армија. 

Питање учешћа бугарских снага у операцијама у Југославији постави-
ло се након продора Црвене армије и расформирања бугарске царске војс-
ке. Новоформирана влада отечественог фронта, предлагала је, у циљу ис-
купљења, помоћ југословенским снагама, што је и замољено на састанку са 
Титом у Крајови.8 Иако стварне потребе за бугарском помоћи није било, с 
обзиром на снагу НОВЈ, а узевши у обзир чињеницу да је већина војничког 
и старешинског састава прешла из царске војске (Mitrovski–Glišić i dr. 1977: 
197–203), ипак се изашло у сусрет овој молби.9 На правцу према Косову 
учествовала је 2. бугарска армија, потчињена команди 3. украјинског фронта 
Црвене армије. Ангажовање бугарских снага још за време Нишке операције 
изазвало је незадовољство у Главном штабу Србије, пошто су оптуживане за 
пљачку и некоректан однос према становништву. Упркос томе, садејствова-
ле су јединицама НОВЈ у Косовској операцији.

Главни правци наступања југословенско-бугарских снага били су пре-
ма Приштини, преко Подујева и Гњилана, што је и најупорније брањено од 
Немаца. Правцем из рејона Куршумлије према Подујеву наступали су де-
лови 2. бугарске армије, са задатком да овладају Малим Косовом и продуже 
дејство према Приштини. Као помоћна група на овом правцу дејствовала је 
24. дивизија НОВЈ са задатком заузимања Вучитрна и Косовске Митровице 
и пресецања комуникације Приштина–Рашка. Ова дивизија је за конкретан 
задатак била одговорна директно Главном штабу Србије, пошто су јој на-
мењене и мобилизацијска улога на територији Косова, али и координација 
осталих локалних јединица:

„[...]са вашим јединицама извршите покрет општим правцем: Прокупље–
Куршумлија–Приштина са задатком: 

7 Мисли се на 3. и 5. бригаду НОВ Албаније које су, према споразумом са Врховним 
штабом НОВЈ, упућене у Метохију почетком октобра (Colić 1988: 263).

8 Делегација бугарског отечественог фронта изнела је молбу за учешћем бугарских сна-
га у борбама против Немаца, као искупљење за недела које су Бугари починили у току 
рата (Mitrovski–Glišić i dr 1971: 189–231).

9 Сâм Тито је касније изјављивао да је апсолутно непотребно било учешће Буга-
ра у овим операцијама, али се изашло у сусрет како би им се пружила прилика за 
рахабилитацију (видети изјаве у листу Народна армија из 1977. и говор на промоцији 
приликом именовања за почасног доктора војних наука 1976. године).
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а) Садејства бугарским снагама које оперишу ка Косову. Овим бугарским 
снагама садејствоваће и јединице Космета са којима одмах по доласку на ту тери-
торију ступите у везу ради међусобне сарадње. 

б) Потпомагања јединица Космета у вршењу мобилизације, политичком раду 
међу народом и постављању читаве власти на територији Космета.

По питању плена до даљег наређења поступите овако: сви непријатељски ма-
гацини оружја који се налазе у појединим гарнизонима и уопште на територији 
Космета припадају нама. остали плен заплењен у борбама било од стране бугар-
ских, било од стране наших јединица дели се на пола.

Напомињемо да сва искрсла питања са бугарским јединицама решавате спо-
разумно са њиховим штабовима избегавајући при томе жучне расправе и ма какве 
сукобе. Ми смо предузели потребне мере да сва питања плена на нашој терито-
рији решимо у нашу корист [...] У извршењу задатка бићете под нашом непосред-
ном командом.“10

Јужно од ове групе, из рејона Лебана и Медвеђе наступала је 12. бу-
гарска дивизија са 5. косовско-метохијском бригадом, такође као подршка 
главним снагама на правцу према Приштини. На југу су другим главним 
правцем, из Бујановца према Гњилану и Приштини, наступале 46. дивизија 
НОВЈ са 2. бугарском коњичком дивизијом, подржане 2. и 3. косовско-ме-
тохијском бригадом, које су дејствовале према Урошевцу (Colić 1988: 264).

Иако је напад био предвиђен за 23. октобар, већ 15. су делови бугарске 
2. армије напали Куршумлију и натерали борбену групу „Лангер“ на повла-
чење према Куршумлијској бањи. Пристизањем 24. дивизије НОВЈ11 Немци 
су се повукли на линију Преполац–Мердаре и ту стабилизовали одбрану. 
Упркос овоме, мишљење је да је напад ипак био слабо изведен:

„Дa су бугaрскa 2. aрмиja и 24. дивизиja билe мaлo eнeргичниje, мoглe су дa 
прoдру нa Maлo Кoсoвo и нa тaj нaчин извршe свoj зaдaтaк, jeр су зa тo пoстojaли 
сви oстaли услoви. Aли нeдoвoљнo aнгaжoвaњe oвих jeдиницa, пoсeбнo тeнкoвскe 
бригaдe, oмoгућилo je Нeмцимa дa утврдe свoje пoлoжaje и дa их зaдржe свe дo 31. 
oктoбрa“ (Oslobodilački rat 1957: 375).

У ту сврху штаб 24. дивизије издао је наређење Ибарском одреду, који 
се налазио на Копаонику, за садејство главним снагама.12 Уз одговор, штаб 
Ибарског одреда доставио је податке који су указивали на неометано пов-
лачење Немаца, услед слабог ангажовања бугарских трупа. Наведено је да 

10 Војни архив (ВА), фонд НОВЈ, к. 181, ф. 3, д. 38, 1. наређење Главног штаба Србије 24. 
дивизији оп. бр. 92 од 18. октобра 1944.

11 Двадесет четврта дивизија упућена је ради садејства Бугарима и напредовања на 
помоћном правцу. У извештају Главног штаба Србије бугарској 2. армији наводи 
са да је поред локалних косовско-метохијских бригада упућена једна дивизија ради 
садејства општим правцем Прокупље–Подујево–Приштина. Исто, д. 40, 1.

12 Зборник, I, 19, 682. Наређење штаба Ибарског одреда од 23. октобра штабовима 
батаљона за садејство са 24. дивизијом.
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из правца Косовске Митровице ка Рашки и Новом Пазару Немци дневно 
евакуишу по 2–3.000 војника, 200 возила и 10–20 тенкова и топова. Немач-
ких посада било је у Митровици и Рашки, ојачаних артиљеријом, а дуж ко-
муникације према Новом Пазару, примећено је јако обезбеђење на тачкама: 
Бањска, Лепосавић, Лешак, Рудница. Поред тога, уочено је и јаче присуство 
балиста на падинама Копаоника.13

У даљем напредовању бугарске снаге нису испољиле значајнију иниција-
тиву и њихова дејства свела су се на насилно извиђање и борбе локалног ка-
рактера. Међутим, 24. дивизија прешла је у енергичније гоњење и угрозила 
саму Косовску Митровицу. Неактивност Бугара искористили су Немци и 
довели из Митровице свежа појачања, која су извршила контранапад и од-
бацила 24. дивизију. Напад на немачке положаје код Преполца обновљен 
је тек 1. новембра, уз јаче ангажовање Бугара, тако да је немачка одбрана 
повучена на резервне положаје, где се одржала до повлачења групе армија 
„Е“ долином Ибра. Услед великих губитака, 24. дивизија замењена је 22. ди-
визијом, која је наставила даље операције (Oslobodilački rat 1957: 376).14

На јужном правцу дејства су отпочела знатно касније. Како напад из 
правца Куршумлије није дао очекиване почетне резултате, инсистирано је 
да 13. корпус енергичније напада према Приштини.15 Јединице 46. дивизије 
НОВЈ и 2. бугарске коњичке дивизије планирале су напад ради пресецања 
везе између Бујановца и Гњилана, као и ради уништења балиста на просто-
ру Трновца.16 Напад који је уследио није дао жељене резултате, упркос раз-
бијању балиста, којих је, како се процењује, на том сектору било око 2.500. 
Јединице 46. дивизије успеле се да заузму прве пограничне положаје, док су 
Бугари, услед великих губитака, заустављени.17

Општи напад отпочео је 8. новембра, истовремено са немачким повла-
чењем. Наступајући иза Немаца, групе из састава 46. дивизије и 2. бугарске 
коњичке дивизије истог дана ушле су у Бујановац, обезбеђујући околна села 
Трновац и Кончуљ. Косовско-метохијске бригаде пресекле су комуникацију 
од Бујановца према Куманову, прешле Скопску Црну Гору и ушле на Косово.18 

13 ВА, НОВЈ, к. 1081, ф. 6, д. 5. извештај Ибарског одреда штабу 24. дивизије од 28. окто-
бра 1944.

14 У извештају 13. корпуса наводи се да је 24. дивизија смењена и враћена у Ниш да би се 
средила и испитали узроци великих и непотребних губитака које је имала у борбама на 
Косову. Зборник, I, 14, 594. Извештај 13. корпуса Главном штабу Србије од 10. новем-
бра 1944.

15 Глабни штаб Србије издао је 27. октобра наређење за енергично наступање на сектору 
Бујановца, као и упућивање додатних јединица према Косову. ВА, НОВЈ, к. 181, ф. 3, д. 
1. Наређење Главног штаба Србије штабу 13. корпуса оп. бр. 107 од 27. октобра 1944.

16 Зборник, I, 14, 330. Заповест штаба 46. дивизије од 27. октобра 1944.
17 ВА, НОВЈ, к. 1340, ф. 6. д. 3. Извештај штаба 46. дивизије штабу 13. корпуса од 1. но-

вембра 1944.
18 Зборник, I, 14, 594. Извештај 13. корпуса Главном штабу Србије од 10. новембра 1944.
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О самом ослобођењу Бујановца постоје различити извештаји, пошто су од 
стране Команде лесковачког подручја у штаб 13. корпуса стигле информа-
ције да је бугарска артиљерија до 12. новембра тукла град и немачке једи-
нице у њему. Поред тога, упућена је замерка корпусних обавештајаца истој 
команди да је нетачна информација о базирању око 20 немачких бомбардера 
и око 60 ловаца на Косову, као и о дотирању материјала ваздушним путем:

„Напомињемо да је тачан извештај од огромне користи и да обратно нетачан 
извештај представља велику опасност која може за собом имати тешких последи-
ца па и повући најтежу одговорност те ми који радимо на обавештајној служби 
морамо са тим бити увек начисто. Можда ни једна служба не захтева толико оп-
резности и сталног старања као наша. У извештајима се треба придржавати датих 
упутстава. За нас је од највећег значаја знати са колико се сигурности можемо ос-
лонити на један извештај јер смо одговорни за давање нетачних података.“19

Ово показује колико су новоосновани месни органи олако схватали 
своју дужност, нарочито у обавештајно-безбедносном погледу. Штаб 13. 
корпуса, иако формиран неки месец раније, састојао се већим делом од ис-
кусних и обучених кадрова, нарочито обавештајаца. Овакви пропусти мес-
них органа нису могли бити толерисани, нарочито након инцидента са ра-
стурањем непријатељских летака у ослобођеном Лесковцу, о чему дотична 
(лесковачка) команда није имала информацију.20 

Након ослобођења Бујановца ослобођено је и Гњилане 16. новембра. 
Приликом ослобађања овог града дошло је до инцидента међу савезницима, 
што је и убрзало повратак бугарских снага. У извештају Главног штаба за 
Србију Врховном штабу НОВ и ПОЈ наводи се да је штаб бугарске дивизије 
која је ослобађала Гњилане преговарао са балистима да их без борбе пусте у 
град. Овај споразум осујетили су обавештајци 46. дивизије и 13. корпуса и, 
након енергичних протеста, преговори су прекинути. У Гњилане су ушле ју-
гословенске и бугарске јединице истовремено.21 Сличан случај поновио се и 
код бугарске 6. дивизије која је оперисала према Приштини. Бугари су хтели 
да избегну борбу са балистима на тај начин што југословенске јединице не 
би заједно са њима ишле на Косово.22

У извештају 46. дивизије, као оправдање за споро напредовање, наводи се 
бугарска неактивност, а затим и недостаци у самом јединицама НОВЈ. Пре све-
га, организација самих јединица није била потпуна. Везе и обавештајна служба 
слабо су функционисале. Проблема је било и са исхраном и одевањем (велики 

19 ВА, НОВЈ, к. 591, ф. 3, д. 11. Штаб 13. корпуса Команди лесковачког подручја пов. об. 
бр. 123 од 13. новембра 1944.

20 Исто.
21 Исто, к. 181, ф. 6, д. 3. Извештај Главног штаба Србије Врховном штабу НОВ и ПОЈ 

оп. бр. 142 од 18. новембра 1944.
22 Исто.
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проценат људства био је потпуно бос, док је 80% било без икаквог покривача), 
због чега се део војника разболео.23 Ово је свакако симптоматично за све но-
воформиране јединице на територији Србије у лето и јесен 1944. године, јер је 
нагли пријем људства и њихово преурањено ангажовање у борбеним дејствима 
са собом повлачило неадекватно организовано интендантско обезбеђење, што 
је за последицу имало недовољан учинак оперативних дивизија.

Зачеље групе армија „E“ почело је да напушта Косово већ 16. новембра. 
Истовремено, група „Скендербег“ је из Метохије кренула за Митровицу, 
пошто је пропао покушај пробоја преко Чакора за Црну Гору. То је, са једне 
стране, олакшало јединицама НОВЈ и 2. бугaрске армије наступање и осло-
бађање Косова. Приштина је ослобођена 19, а Митровица 22. новембра. Са 
друге стране, главни задатак, пресецање одступнице овим немачким снага-
ма и њихово уништење, није извршен. Јединице групе армија „Е“ успешно 
су се извукле долином Ибра према Санџаку или Краљеву, док су балисти 
претрпели осетне губитке. Једино што се могло предузети било је угрожа-
вање ибарске долине, што је и учинио Ибарски одред, дејствујући са Копао-
ника.24 Међутим, ова дејства нису озбиљније угрозила повлачење, пошто су 
Немци комуникацију одлично обезбедили. Као разлози за неуспех, тачније 
за изостанак крупнијих резултата, наводе се, пре свега, неактивност и неод-
лучност Бугара, а затим и пропусти у самој организацији новоформираних 
јединица НОВЈ, о чему је већ речено. Као проблем је наведено и одсуство 
једног заједничког оперативног тела, које би руководило операцијом. Бу-
гарске снаге су након тога повучене у рејон Ниша и Лесковца, а затим у Бу-
гарску, док су јединице НОВЈ наставиле гоњење. У сваком случају, у овим 
четрдесетодневним борбама ослобођени су Косово и Метохија и створени 
су услови за омасовљавање Народноослободилачког покрета.

НЕОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ

Војни архив, фонд Народноослободилачке војске Југославије.

ОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ

Zbоrnik dоkumеnаtа i pоdаtаkа о nаrоdnооslоbоdilаčkоm rаtu.

23 Zbornik, I, 15, Извештај 46. дивизије штабу 13. корпуса од 12. новембра 1944.
24 „Слажемо се са садањим распоредом ваших снага на Копаонику, али сматрамо да и 

поред надмоћнијих непријатељских снага на ибарској комуникацији имате прилике 
за дејства на непријатеља. Дрским препадима мањих одељења (чета) непосредно на 
непријатељске посаде на комуникацији треба изненађивати непријатеља и наносити 
му губитке. На овај начин успоравати непријатељски саобраћај дуж комуникације.“ 
ВА, НОВЈ, к. 181, ф. 3, д. 54. Наређење Главног штаба Србије штабу Ибарског одреда 
оп. бр. 126 од 13. новембра 1944.
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Dalibor Z. VELOJIĆ

THE BREAKTHROUGH OF THE 13TH CORPUS UNITS OF NLAY  
ON KOSOVO IN 1944 AND THREATENING OF THE RETREAT  

OF GROUPS OF ARMIES ’E’

Summary

Kosovo operation led from October 15th to November 20th of 1944, had for its objective 
the interception of the retreat of Deutsch group of armies ’E’ in Kosovo and in the valley of the 
river of Ibar and its destruction. Out of the available forces engaged in these fights was the 13th 
Corpus of National-Liberation Army of Yugoslavia, more precisely its 46th and 24th, and later 
on 22nd division, including local Kosovo-Metohian brigades. Out of the Bulgarian army as the 
ally from the Fatherland front the second army was engaged. Action directions were going from 
Kuršumlija, toward Podujevo and Prishtina and from the area of Bujanovac, via Gnjilane toward 
Prishtina. Due to the non-unique command, inactivity of Bulgarian forces, strong Deutsch side 
security, fights lasted around forty days. Kosovo was set free, but the main objective, intercep-
tion of Deutsch retreat failed, so group of armies ’E’ managed to retreat by the Ibar’s valley. After 
these fights, Bulgarian force retreated, and NLAY pursued its search. 

Key words: Serbia in the WWII, Kosovo and Metohija, Groups of Armies ’E’, 13th Corpus 
of National-Liberation Army of Yugoslavia, Kosovo operation.
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