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МОЈИМ ПОГИНУЛИМ И Ж И В И М  РАТН И М  ДРУГОВИ~ 
М А ИЗ ХЕРОЈСКЕ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКЕ БОРБЕ  
НАРОДА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ПОСВЕЋУЈЕМ ОВУ  
КЊИГУ, А  ПОКОЉ ЕЊ ИМ А К О ЈА  ДО Л АЗЕ НЕКА ПО~ 
СЛУЖ И КАО  А М А Н Е Т  У НЕГОВАЊ У И Р А ЗВ И ЈА Њ У  
ТЕКО ВИ НА НАШ Е СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ  
З А  ДОБРОБИТ И СРЕЋУ ЧОВЕКА И З А  ПРОЦВАТ  
НАШЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ДОМОВИНЕ.

АУТОР



О ПИСЦУ И ВРЕМЕНУ

Писац ове књиге, народни херој Ж ивојин Николић-Брка, својим 
личним учешћем и прикупљеним документима, пруж а овом књигом 
историји народноослободилачког рата драгоцене податке о снази и 
значају  операција партизанских јединица у југоисточној Србији. Своје 
учешће у оружаном устанку од 1941. Н иколић-Брка почиње од десе- 
тара, преко команданта одреда, бригаде, дивизије и заврш ава као 
заменик команданта корпуса ЈНА. Данас је генерал-мајор у пензији. 
Њ егова блистава каријера храброг ратника и способног команданта 
истовремено је одраз и распламсавања народног устанка од Ниша, 
Пирота, Лесковца, Врања, Куманова до Скопља.

Када је главнина партизанских јединица с Врховним штабом 
прешла из Србије у Босну и ослобађала нове области од окупатора 
и његових четничких и усташ ких помагача преносећи буктињ у на- 
родноослободилачке борбе за  слободу, братство и јединство свих југо- 
словенских народа, борба у југоисточној Србији и М акедонији добила 
је посебан. и политички и стратешки значај. Истина о руководећој 
улози Комунистичке партије Југославије на челу с другом Титом као 
организатором, руководиоцем и врховним командантом свих парти- 
занских снага пробијала се у свет споро и тешко, ометана и неприја- 
тељском и, ма како парадоксално звучало, савезничком акцијом. 
Черчил је слао мисије у штаб Драже М ихаиловића и Лондон се дуго 
трудио да увери свет да се једино М ихаиловићева војска бори против 
окупатора, док су у то време у Западној Србији хитлеровци, дра- 
жиновци и остали окупаторови савезници врш или незапамћен терор 
над српским народом. С друге стране и Стаљин шал^е поруке Титу 
да призна војно руководство у борби против окупатора Драж и Ми- 
хаиловићу, а доцније и да одобри повратак краљ а-емигранта у земљу. 
И тако нам савезници долише уље на ватру управо у време, кад је  
заплаш ен и терором ојађен народ Западне Србије највише страдао. 
Зато је борба у југоисточној Србији, нарочито око комуникације Бео- 
град—Ниш—Атина, добила посебан значај за одржавањ е континуите- 
та народноослободилачког рата у Србији. Окупатор теж и да те снаге 
ликвидира и осигура главну комуникацију и 1942. доводи I бугарски 
окупациони корпус, који уз садејство Пећанчевих четника, љоти-



ћеваца и недићеваца настоји да уништи партизанске снаге у југо- 
источној Србији и угуши устанак. Упркос појачањима која је окупа- 
тор доводио и тешким борбама које су партизани имали, растао је 
и број и искуство наших снага. Наши одреди 1943. стварају ослобо- 
ђене територије око Прокупља, Црне Траве, Лужнице, Лесковца, Вра- 
њ а и Куманова. Одреди партизанских снага постају бригаде, дивизије. 
Следећа, 1944. година је веома значајна јер се и поред појачаног 
притиска непријатеља, формира 5 дивизија које морално, политички 
и војнички стварају повољну ситуацију за ослобођење Србије приса- 
једињ ујући се главнини Југословенске народне армије и њеном не- 
задрживом походу за уништење непријатељ а и ослобођење Југо- 
славије.

О томе говори Ж ивојин Н иколић-Врка својим темпераментним и 
убедљивим језиком активног учесника прилогу у крви југоисточне 
Србије борби осталих народа Социјалистичке Федеративне Југо- 
славије,* дајући истовремено свој пуни допринос историјској науци.

23. XI 78. Београд
ПАВЛЕ САВИЋ 

Председник САНУ
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ПРЕДГОВОР

После дугогодишњег упорног рада, трагањ а по архивама, Ж иво- 
јин Н иколић-Брка успео је да заврш и своје животно дело: Народно- 
ослободилачка борба југоисточне Србије 1941— 1945.

Књига Ж ивојина Н иколића-Брке попуњава велику празнину у 
историји наше револуције. Уверен сам да ће ово дело преживети 
вагу историје и служ ити будућим генерацијама као богато штиво, 
као светао пример како се српски народ у овом крају, под руковод- 
ством Комунистичке партије Југославије, борио у најстраш нијим 
условима и како је остварио немогуће.

Положај југоисточне Србије сам по себи наметао је посебне 
услове развоја народноослободилачке борбе. Југоисточна Србија на- 
лази  се на најваж нијем  раскрш ћу овог дела Балкана, на комуника- 
цијама које воде за  Средоземно море, као и за Азију, Блиски исток 
и Африку. То је допринело да су Берлин и Софија у југоисточној 
Србији створили две окупационе зоне, односно да су југоисточну 
Србију поделили на две окупационе зоне. Један део припао је не- 
мачкој окупационој зони (Ниш, Круш евац, Прокупље, Лесковац), а 
бугарској окупационој зони (Пирот, Бабушница, Сурдулица, Владичин 
Хан, Врање, Трговиште, Бујановац, Прешево). Осим тога, трећа оку- 
пациона зона, Италије, на Косову својом демаркационом линијом 
која се пруж ала од Бинач Мораве старом српско-турском границом 
до Копаоника отеж авала је маневар и ширење народноослободилачке 
борбе у том делу Југославије. Уз то, антагонизми који су стварани 
између бугарског и српског народа такође су отежавали размах, 
маневар и ширење народноослободилачке борбе на ширем простору. 
Из саме књиге Н иколића види се да је југоисточна Србија била у 
врло тешком полож ају за развој и одржање народноослободилачког' 
покрета у том делу Југославије. Управо ти услови говоре, што је у 
књ изи и изнето, о специфичноети развоја НО Б-а у том делу, што 
књ изи даје посебне карактеристике.

Као у Долењској и Нотрањској у  Словенији, Лици, Кордуну, 
Боеанској Крајини, Банији, Хрватском приморју, Горском Котару и 
Далмацији, партизанска пуш ка чула се и у југоисточној Србији чи- 
таво време рата. Ту није било осека револуције, него се непоштедна

fj



борба водила и дањ у и ноћу од првог дана окупације па све до ко- 
начног ослобођења. Услед великих провала у Београду, руководиоци 
устанка у овом крају  често су били без икаквих директних веза, а 
само вести „Слободне Југославије" доносиле су им гласове о борби у 
другим крајевима земље. После Прве офанзиве, у дубоку јесен 1941. 
године, и масовних покоља у Крагујевцу, Краљеву, Ш апцу и другим 
деловима западне Србије, главнина партизанских снага морала се 
повући у Босну, где је ускоро затим створена и Прва пролетерска 
бригада. Херојски отпор Ваљевског, Мачванског и других одреда у 
западној Србији трајали су само до марта 1942. године. И та епопеја 
наше револуције први пут је недавно описана у знаменитом историј- 
ском делу Дојчила Митровића, коме се сада придруж ује и ова књига 
Ж ивојина Н иколића-Брке о епопеји југоисточне Србије.

Ж ивојин Н иколић-Брка рељефно описује да је после повлачења 
Врховног штаба и главних снага партизанских одреда из Србије, 
почетком 1942. године, у југоисточној' Србији било седам партизанских 
одреда са преко 5.000 бораца и слободним територијама Лесковца, 
Топлице, Бабичке горе и Заплања, и то на самом раскрш ћу Ниша. 
Ови одреди угрожавали су саобраћајно најваж није комуникације на 
Балкану; сличну улогу вршили су и словеначки партизани у запад- 
ним деловима наше домовине, нападајући најваж није комуникације 
између Немачке и Италије.

Снаге партизанских одреда и слободне територије југоисточне 
Србије представљале су за окупатора почетком 1942. године проблем 
који га је доводио у теш ку дилему. Недовољност снага за ликвида- 
цију партизанских одреда, с једне стране, а с друге стране неопход- 
ност враћањ а јединица на Источни фронт и за ликвидацију парти- 
занских одреда у источној Босни, принудили су га да траж и помоћ 
од свог савезника Бугарске. Бугарска, на захтев Немачке, упућује у 
југоисточну Србију први окупациони корпус од три дивизије по- 
четком јануара 1942. године. Ф ебруара месеца почиње операција 
,,чиш ћења“, како аутор назива другу офанзиву у Србији за ликвида- 
цију партизанских одреда и слободне територије у југоисточној Ср- 
бији. Операција ,,чиш ћењ а“ коју су изводиле бугарске окупационе 
снаге заједно с недићевцима, љотићевцима и четницима Косте Пе- 
ћанца, трајала је од средине ф ебруара све до јуна 1942. године. Овај 
период аутор назива „прва ф аза  кризе народноослободилачког по- 
крета у југоисточној Србији“. У том периоду настрадали су неки 
одреди уз велике губитке партијског кадра, али нису ликвидирани 
партизански одреди, а и HOII као такав.

С обзиром на важност Србије и комуникација на тој територији, 
окупатор теж и да по сваку цену ликвидира партизанске одреде у 
југоисточној Србији и спречи устанак у Србији 1942. године. У вези 
с тим предузима офанзиве Аћимовићеве (министар унутраш њ их по- 
слова Недића) које аутор назива „друга ф аза  кризе народноослобо- 
дилачког покрета у југоисточној Србији". Иако су у овим офанзи- 
вама, пропраћеним одмаздама страдали неки партизански одреди, 
ипак НОП није ликвидиран, јер су очувани Јастребачки одред и 
Расински одред, а у том периоду обновљени Бабички и Лесковачки. 
Из оваквог развоја ситуације, који је рељефно приказан у књизи
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Николића, види се да је окупатор у 1942. години усредсредио огромне 
спаге бугарског окупационог корпуса, недићевске снаге, љотићевске, 
а у новембарској офанзиви 1942. и немачке снаге, за ликвидацију 
НОП-а у овом делу и онемогућавање развоја НОР-а у Србији у
1943. години, што му није пошло за руком. Очување одр да је од 
изванредне и етратегијске важности за НОП у Србији, па и у Југо- 
сливији. У том периоду је преко Бабичког одреда и Покрајинског 
комитета у Нишу ПК Македоније успоставио везу са ПК Србије, а 
преко овога са Ц К  Југославије, односно с врховним руководетвом 
НОП-а Југославије, што је овоме омогућило утицај на развој НО Б-а 
у том делу Југославије.

Прекретница у развоју партизанских одреда и НОБ-а у југо- 
источној Србији крајем 1942. и почетком 1943. године •— јачањем 
Јастребачког, Расинског, Јабланичко-пасјачког, Лесковачког и Бабич- 
ког одреда — довело је до стварања услова да се у 1943. години води 
успешна борба за  Србију између НОП-а Југославије и контрарево- 
луционарног покрета Драже М ихаиловића, као и до тога да се оку- 
патору онемогући да српско ратиште буде база за  одбрану Балкана.

У периоду битке за Србију крајем  1943. и почетком 1944. године, 
окупатор јача своје напоре да уништи народноослободилачки покрет 
и његове снаге у Србији. Само бугарски окупатори организовали су 
против слободие територије на десној обали Јуж не Мораве, од Коз- 
јака  до Пирота, три офанзиве уз ангажовањ е огромних снага до 
40.000 војника. Партизани овог краја  су све ове офанзиве и нападе 
одбили, тако да су у огромној мери олакш али продор оперативне 
групе Врховног ш таба у Србији у лето 1944. године. У југоисточној 
Србији формирано је осам дивизија и њиховим деловањем у најкри- 
тичнијем периоду за немачког окупатора на Б алкану прекинута је 
главна комуникација, у Грделичкој Клисури, и тиме спречено повла- 
чење групе ,,Е“ из Грчке, у јачини од 350.000 војника, на север ка. 
Веограду. Немачка група армије ,,Е“ морала се повлачити комуни- 
кацијама на западу. То је огроман допринос бораца југоисточне Ср- 
бије у борби за  брже и ефикасније ослобођење Југославије.

И још једна моја оцена овог класичног дела из пера Ж ивојина 
Николића-Брке. У оним најтеж им данима народноослободилачке бор- 
бе, када смо под притиском знатно надмоћнијег непријатељ а морали 
да напустимо Србију, за нас, партизане из Србије, у пролетерским 
јединицама које су се бориле широм Југославије, није било срећнијих 
тренутака него када је „Слободна Југославија“ доносила вести о 
упорним борбама партизана на Јастребцу, у Црној Трави, у Топлици 
и Јабланици, као и другим деловима југоисточне Србије.

Још  једном хвала Ж ивојину Н иколићу-Брки због његове упор- 
ности и великог труда и што је историју нашег рата и револуције 
обогатио овим класичним делом, велике научне вредности, које пред- 
ставља значајно достигнуће наше историографије.

Академик
Београд, 31. октобар 1978. в л а д и м и р  д е д и ј е р
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I Д Е О

АПРИЛСКИ РАТ, ПРИПРЕМЕ К Ш  ЗА НОБ И ДЕЈСТВА 
ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 1941. ГОДИНЕ

ЈУГОИСТОЧНА С РБИ ЈА  У АПРИЛСКОМ  РАТУ 1941. ГОДИНЕ

У лазак Хитлерових јединица у Бугарску 1. марта 1941. године 
представљао је  непосредну опасност по Југославију,1 без обзира на 
то што Хитлер у том периоду није имао у плану да је оружаном 
акцијом потчини. Сукоб с Југославијом у том моменту био би више 
штетан но користан по немачке освајачке планове. Зато је другим 
средствима, па и притисцима (потписивање Тројног пакта), тежио 
да је стави под свој утицај без оружаие интервенције. У лазак не- 
мачких сиага у Бугарску, а исто тако, и покоравање Грчке у предви- 
ђеном нападу, довело би Југославију у сферу немачких војних осло- 
наца за напад на СССР.2 Хитлерове планове у вези с Југославијом 
разбили су народи ове земље 27. марта 1941. године и тиме поре- 
метили његов поход на CCCP.S Он одлучује да предузме напад на 
Југославију.

Стратегијска замисао Х итлера у плану напада на Југославију 
била је да дејством јачих снага на нишком и криворечком правцу 
пресече територију Југославије и онемогући одступницу југословен- 
ској војсци за Грчку.4 Основна концепција Хитлеровог плана напада 
показује да су оперативни правци долином Јуж не Мораве и Вар- 
дара у ствари правци од стратегијског значаја на Балкану.

Иако му је  било јасно •— после окупације Чехословачке и вели- 
ких успеха Х итлера на Западу 1940. године, као и због његових 
пријатељ ских односа с Вугарском — да долази опасност по Југо-

1 Историја 'на Бт>лгарската комунистическа партија, Софија  1973, стр. 441 
(даље: Историла БКП). У Историји Б К П  објаш њ ава се овако улазак  немачке 
армије у Б угарску: „Исти дан (1. марта 1941.) хитлеровска војска која се нала- 
зила у Румунији, преш ла је  Дунав, стационирала се у Бугарској, која је поста- 
ла база ф аш истичке Немачке за поробљавање балканских д рж ава“.

2 Зборник НОП и  револуције  Србије, Београд 1972, чланак В. К љ аковића, 
„Србија и Македонија у  пемачко-бугарским односима 1940—1941“, стр. 455—492, 
даљ е: В. К љ аковић и. рад.

3 36орник докумената и  података о народно-ослободилачком рату Југо-  
словенских народа, том II, кн>. 2, док. бр. 470, стр. 466. 7 (у даљем тексту: 36. 
НОР).

1 Б. К ризман: Hitlerov poduhvat 25 protivu Jugoslavije, Zagreb, 1953, (даље:
Б. Кризман н. д.).
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славију, Генералштаб Југославије није извршио одговарајуће при- 
преме за одбрану земље. „Ратни план Р-41“, који је модификован и 
ступио на снагу тек 25. II 1941. године, није обезбеђивао успешну 
одбрану на одлучујућим правцима који воде из Бугарске5.

Слабости око организације одбране земље огледају се и у томе, 
што у периоду немачког напада многе јединице V армије у Нишу 
нису стигле на концентрацијску просторију0, ria чак нису благовре- 
мено заузеле ни своје одбрамбене положаје, као што је случај с 
Топличком и Дринском дивизијом на нишком правцу.7

Под таквим околностима су јединице V армије поседале своје 
положаје за одбрану земље од Бесне Кобиле до Голупца.8 Н ајваж - 
нији правац ове армије — ниш ки правац од Цариброда (сада Дими- 
тровград), бранила је Топличка дивизија с једним пуком на ш пај- 
ским положајима у рејону Беле Паланке. Десно од ње на територији 
Лужнице постављена је Дринска дивизија, која је била мобилисана 
још децембра 1940. године у рејону Шапца. Власински одред затварао 
је власински и босилеградски правац. Друга коњ ичка дивизија Вр- 
ховне команде као ојачање V армије требало је да буде у рејону 
Ниша на теж иш ту одбране армије, а у рејону Лесковца налазио се 
и 113. артиљ еријски пук, такође из резерве Врховне команде.

На ф ронту V армије од Калне па на север до Голупца налазиле 
су се Тимочка и К рајинска дивизија и К алнски одред.

За  одбрану на криворечком, брегалничком и струмичком правцу 
биле су Моравска, Брегалничка и Ш умадијска дивизија, као и Стру- 
мички одред — трупе 3. армијске области, из састава 3. група армија. 
Ибарска дивизија је била резерва 3. групе армије у рејону Скопје— 
Качаник за дејство према истоку — бугарском фронту, и југу према 
Албанији.

У таквим условима затекао је јединице V армије и 3. армијске 
области напад немачке 12. армије из Бугарске 6. априла 1941. године. 
Снаге 12. немачке армије, које су се налазиле у Бугарској ради на- 
пада на Грчку, имале су задатак да обезбеде својим продором у 
долину Јуж не Мораве и Вардара пресецање правца повлачења југо- 
словенској војсци на југ и спајање с грчком војском.9 З а  изврш ењ е 
овог задатка формиране су две групе за напад. На нишком правцу 
предвиђена је  I оклопна група (14. корпус), а 40. моторизовани корпус 
на криворечком и брегалничком ка Скопју.

Напад 12. немачке армије из Бугарске отпочео је у 5 h  20' 40 мо- 
торизованим корпусом (9. оклопна, 73. пешадијска, моторизована SS 
„Адолф Х итлер“ дивизија) и 2. оклопном дивизијом из 18. корпуса, 
уз јаку  подршку авијације. У исто време је почео на три правца:

5 Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941—1945. knj. I (друго издање) 
Beograd стр. 23 (даље: Ослободилачки рат). М. Зеленика, Обострапи ратпи и 
операцијски планови  у  рату Југославије,  априла 1941, „Војно дело“, бр. 5 Бео- 
град 1950, (даље: М. Зеленика, н. ч.).

6 В. Терзић, Југославија у  априлском рату 1941, Титоград 1963, стр. 110 
(даље: В. Терзић н. д.).

7 В. Терзић н. д., стр. 113.
8 Oslobodilački rat, књ. I, стр. 23.
9 Исто.
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криворечком, брегалничком и струмичком. На правцу Крива Палан- 
ка.— Куманово нападала је 9. оклопна дивизија, а с њом моторизована 
SS „Адолф Х итлер“ дивизија. Ове снаге су већ 7. априла избиле у 
рејон Скопја у вардарску долину. Одмах сутрадан 9. оклопна диви- 
зи ја продужила је према Косову и истог дана заузела Качаник, а 
9. априла Урошевац и Призрен. У истом периоду неки њени делови 
заузели су Тетово и Гостивар10.

Избијањем немачких снага на Вардар и сламањем слабог отпора 
трупа 3. армијске области спречено је повлачење југословенске вој- 
ске на југ. То је  команданту 12. армије омогућило да пренесе теж и- 
ште напада на нишки правац, што он и чини 8. априла 1941. године11 
Једанаестом оклопном дивизијом напада снаге V армије у рејону 
Цариброда (сада Димитровграда). Наносећи Топличкој дивизији осе- 
тне губитке, 11. оклопна дивизија непријатељ а успела је да продре 
у рејон Пирота и истог дана настави према Нишу. Брзим продором 
Нишавском долином, немачке снаге су набациле главнину Топличке 
дивизије (1. и 16. пук) у рејон Л ужнице— Свође. У последњим часо- 
вима 8. априла 11. оклопна дивизија заузела је Ниш и сутрадан,
9. IV, постављ ајући бочно обезбеђење у рејону Дољевца, продужила 
напредовање према северу долином Мораве, тако да је већ 11. IV 
заузела Лапово и Крагујевац.

У другом ешалону I оклопне групе биле су 5. оклопна и 60. мо- 
торизована дивизија12, које су ангажоване из рејона Ниша, и то 
5. оклопна 10. априла на правцу Ниш— Прокупље—К урш ум лија— 
Приштина. Ова дивизија по избијањ у на Косов-о CBoja дејства скреће 
на југ и, са снагама 9. оклопне дивизије из састава 40. моторизованог 
корпуса, затвара џеп око главних снага V армије и већег дела 
снага 3. армијске области у рејону Лесковац—Сурдулица—Владичин 
Хан и Врање— Бујановац и Прешево.

Брзим  продором немачких снага на криворечком и нишком 
правцу и пресецањем долине Јуж не Мораве и Вардара, главне снаге 
V. и III. армије наш ле су се опкољене. Непријатељ, оријентисан на 
дубоке продоре у унутрашњост Југославије, успео је да дробљењем 
југословенске војске доведе у безизлазан положај велике и јаке снаге 
V. и III. армије.

На правцима: Дечани Кладенац—Власотинце, Трн—Власина— 
Сурдулица и Босилеград—Врање немачке јединице нису нападале. 
Без обзира на овакво понашање Немаца јединице Дринске дивизије 
и Власинеког одреда, оставл,ене без везе с вишим штабовима, напу- 
стиле су своје положаје и неорганизовано се повлачиле преко Јуж не 
Мораве. Према неким подацима пешад. пукови 3, 12, 16, 63, 65 и 66 
а даље су још у рејону својих полож аја почели да бацају наоружање 
и да се као јединице распадају.1;! Од снага Дринске, Топличке и

19 Исто, стр. 25—27; А — VII, фонд НА, кут. la , док. 1 /la  (даље: А — VII, 
кут. фас. док.) и исти архив, М икрофилм. Вашингтон, ролна 312, филм  444, 
снимак 8026777) (даље: А, VII, НОВ—Н—Т).

11 Oslobodilački rat, књ. I, стр. 27
12 Исто, стр. 27; В. Терзић, н. д., стр. 306.
13 Aprilski rat 1916, ВИИ, Београд 1969. књ. I, стр. 170.
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2. коњичке дивизије један део је успео да се пребаци у долину За- 
падне Мораве. Југоисточну Србију су 15. априла опколиле немачке 
снаге,14 и то када се 60. моторизована дивизија у  рејону Косовске 
Митровице спојила са 5. оклопном дивизијом и деловима 9. оклопне 
из моторизованог корпуса.

Брзом слому V армије допринело је слабо руковођење и командо- 
вање јединицама, а поготову када је Штаб Армије прешао из Ниша 
у Врњачку Б ањ у.15 Овакво командовање омогућило је дивизијама 
12. немачке армије да без великих напора заробе огроман број вој- 
ника и старешина југословенске војске у створеним џеповима у до- 
лини Јуж не М ораве.16 Југоисточна Србија ;је са 18. априлом била сва 
окупирана.

Но извршеној окупацији Југославије у  Југоисточној Србији била 
је распоређена 294. пеш адијска дивизија немачке армије. Ова диви- 
зија је крајем маја 1941. године замењена посадном дивизијом 717, 
чији је штаб био у Нишу.17 Поред ш таба 717, дивизије, у Нишу ;је 
одмах по окупацији формирана и Ф елдкоманда бр. 809. с Крајско- 
мандом у ЈТесковцу и орсткомандама у Лебану, Власотинцу и Про- 
купљу. Поред Фелдкоманде у Нишу је био и батаљон Ландесшицен 
(Lenđesschiitcen).18

Двадесет другог априла 1941. године на окупираној територији 
Србије, поред тога што је  постојао војни заповедник, формирана је 
и војно-управна команда, која ;је већ 27. априла 1941. године поста- 
вила комесарску владу М илана Аћимовића.19 Ова квислЈ-шшка влада 
почела је  обнову полицијског и жандармеријског апарата као и рада 
општинских управа, среских начелстава, а рад М оравске бановине у 
Нишу почео је одмах rio окупацији Јуж не Србије.20

Одлуком Х итлера о подели Југославије, југоисточна Србија се 
наш ла у две окупационе зоне;21 у немачкој; Ниш, Лесковац и Про- 
купље, а у Бугарској: Пирот, Цариброд, Бабушница, Босилеград, 
Владичин Хан, Сурдулица, Прешево, Бујановац, Трговиште, Врање 
и неки делови лесковачког округа.

14 A-V II УТ, кут. 44, ф. 2, док. бр. 4/36; В. Терзић н. д. — скмца — ток опе- 
рација, 6—17. априла 1941.

15 Ј. Мушић, Оргаиизациони недостаци бивше југословенске војске, „Војно 
дело“ бр. 1, 1953. година (даље: Ј. М ушић н. ч.).

16 А — VII, HOB—H—1Т—922, 444 (802—868, 1—2; 450) 8035—151. (Према 
овим извеш тајима заробљено је  око 90.000 војника и стареш ина V и III армије 
Југословенеке војске).

17 36. НОР, т. ХП /1 ,  док. бр. 4, 45 и 46 (штаб 717. дивизије био је у Нишкој 
Бањ и с једним баталзоном 737. пука; 737. пук Прокупље, 719, пук Косовска 
Митровица с деловима у Краљеву, К рагујевцу и Крушевцу).

18 36. НОР, т. ХП/1, док, бр. 45 и 56 (920. батаљон у Нишу с једним делом 
у Лесковцу од 4. X  1941).

19 Ј. М арјановић, Устанак и НОП у Србији 1941, Београд 1963, стр. 37 
(даље: Ј. М арјановић н. д.).

20 д_ Ж ивковић, Д. Дејановић, М. М иловановић и Др. Стаменковић: Ниш  
у вихору  ослободилачког рата, Нови Сад 1969, стр. 103 (даље: Ниш у вихору).

21 36. НОР, т. 11/2, док. бр. 14 (II део — прилог); Исти Х П /1 док. бр. 1, 11, 
15, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 35.
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УЧЕНГВ.Е БУГАРСКЕ НА СТРАНИ НЕМ АЧКЕ У НАПАДУ НА ЈУГОСЛАВИЈУ
АПРИЛА 1941. ГОДИНЕ

Неуспешан поход И талије на Грчку присилио је Х итлера да 
донесу одлуку о интервенцији Немачке у том походу.22 Ова одлука 
била је у духу стратегијског плана Х итлера у вези с планираним 
нападом на СССР. У оквиру таквог плана Б алкан  је постао крајем
1940. године средиште важ них политичких догађаја који су доми- 
нирали Европом.

С обзиром на росположење у Југославији према Немачкој Хитлер 
није могао рачунати да преко Југославије нападне Грчку, те је своју 
акцију усмерио према Бугарској. За  његове планове услови у њој у 
многоме су били повољнији него у Југославији, јер је од фебруара
1940. године на чело бугармсе владе доведен изразити германофил 
професор Богдан Филов.23 У вези с тим већ 17. и 18. XI 1940. године 
у Берлину је боравио цар Ворис.24 Хитлер је на састанцима с Борисом 
захтевао да Бугарска што пре приступи Тројном пакту, па чак и 
да учествује у нападу на Грчку. У виђајући колико је Бугарска важ на 
за Немачку, Борис прилази тактици „суздржљивости, опрезности па 
и резервисаности“, како би натерао Х итлера да скупље плати ,,фор~ 
мално придобијање Бугарске за ствар Осовине“ . Понавља се riona- 
шање Бугарске из 1915. године.25 Опет је дошла у положај да, ко- 
ристећи свој стратегијски положај на Балкану, преко уцена и дру- 
гих маневара „ко да виш е“, оствари своје територијалне захтеве 
„Санстефанску Бугарску", па можда и више. Разумљиво је да у 
таквим околностима Хитлер није успео да приволи Бориса на брзо 
потписивање Тројног пакта.

Влада СССР-а оценила је значај Бугарске у плановима продора 
Хитлера на Исток, према Турској, па је  њен министар за  спољне 
послове Вјачеслав Молотов, скоро истовремено када је Борис боравио 
у Немачкој, предложио бугарском амбасадору територијалне промене 
у корист Бугарске ■—• ако не дозволи улазак  немачких снага —■ у 
Бугарску и да потпише пакт о узајамној помоћи и пријатељ ству са 
СССР-ом. Осим овога, за реализацију савеза, влада СССР-а је упу- 
тила у Бугарску заменика министра спољних послова А ркадија Со- 
бољева.26 Предлози СССР-а да ће Бугарској бити обезбеђено оства- 
рење територијалне претензије „мирним путем“ помогли су Борису 
да још више „уцењ ује" Хитлера, пошто су предлози СССР-а саоп- 
штени немачкој влади.27 Овакво понашање владе СССР-а говори да 
она у суштини прихвата ставове царистичке владе из 1878. године
о „Санстефанској Бугарској", тј. не прихвата самоопредељење срп- 
ског и македонског народа, које су они Илинденским устанком, од- 
носно у ранијим, па и у I светском рату потврдили.

22 В. К љ аковић, и. р., стр. 485—492.
23 Историна БКП,  стр. 438.
24 В. Кљ аковић, n. р., стр. 478.
25 М. Екмечић, Ратии циљ еви  Србије 1915. године, Београд 1973, стр. 

219—280.
28 Историла БКП,  стр. 339.
27 В. К љ аковић, н. р., стр. 479.



И британска влада je јануара месеца 1941. године траж ила да 
Бугарска задрж и неутралитет, па ће „њени оправдани захтеви на 
мировној конференцији бити узети у обзир“.'28 И овај предлог је 
учврстио Бориса и Филова да продуже своју политику „уцене“, по- 
што је Бугарска играла врло важ ну улогу на Балкану. Влада Фи- 
лова, као и раније владе из I светског рата, ж ели да rio цену великих 
несрећа за балканске народе оствари своје „националне идеале".

Према неким подацима узетим из бугарских извора, једина ве- 
лика сила, која је оштром опоменом упозоравала бугарску владу у 
вези с предстојећим уласком немачких јединица у Бугарску, јесте 
америчка влада. Представник Рузвелта пуковник Вилијам Донован 
изјавио је Филову (21. јануара 1941) у Софији „да ће САД, ући у рат 
на страни Британије и ратоваће заједно све док не покоре Хитлеров 
Р ајх .29

Сви ови предлози и упозорења били су излиш ни јер је Бугарска 
очекивала остварење својих територијалних претензија углавном од 
Хитлерове Немачке. Одлука о дефинитивном приступању Бугарске 
Тројном пакту и прихватањ е уласка немачких снага у Бугарску до- 
несена је (20. I 1941) на састанку цара Бориса с његовим најближим 
сарадницима: Филовим, Иваном Ноповим, генералом Даскаловим и 
Габровским — „четворком" како је називана у Бугарској.30 Тридесет 
првог јануара влада Бугарске је донела решење о издрж авањ у не- 
мачке војске у Бугарској, и зато већ 1. II 1941. предвидела 500 ми- 
лиона лева као прву транш у новца за ту сврху. У вези с овим је 
2. II потписан и протокол између представника бугареког и немачког 
генералштаба.31 Према договору начелника обавештајног одељења 
Бугарске армије и др Делиуса, војног аташ еа Хитлера у Бугарској, 
немачке снаге преобучене у бугарске униформе имале су да раније 
поседну ж елезничке чворове, пругу Марица —• Перник, бензинска 
складишта у Софији, Варни и Русе и друга (24 најваж нија објекта 
у Бугарској). Ово поседање изврш иле су снаге „Бранденбург11 диви- 
зије у току две ноћи, од 20. II до 22. II. Сви договори око уласка 
немачких снага били су само разрада споразума између цара Бориса 
и адмирала Канариса, начелника АБВЕР-а, на састанку у Софији 
одржаном крајем  јануара 1941. године.32

Тројни пакт Бугарска је формално потписала 1. марта 1941. го- 
дине и то је била јавна манифеетација.33 Истог дана су оклопне једи- 
нице Немачке почеле да улазе у Бугарску. Комунистичка партија 
Бугарске је својим прогласом, издатим 6. марта, осудила овај посту- 
пак као „једаи ф аталан  корак“.34 Такође је и влада Совјетског Са-

28 Н. Горненски, ВЂоружапата борба 1941—1944, Соф ија 1971, стр. 22 
(даље: Н, Горненски, п. d.); В. Кљ аковић, и. р. стр. 479; П. Ш теров, Об-Ђгца борбл 
па бг>лгарскил и  грчкил  napod срегцу хитлеро фашиската окупацил,  Софил 
1966, стр. 44 (даље: П. Штеров, п. d.).

2,1 Н. Горненски, н. d., стр. 30.
30 Исто, стр. 31.
31 Исто, стр. 31.
32 Исто, стр. 32 (Штаб 12. немачке армије смештен је  у Ч амкорији (Боровец) 

још  од фебруара 1941. године).
83 Историл БКП,  стр. 441 и 442.
34 Исто, и Н. Горненски, н. d., стр. 33 и 34.
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веза 3. марта протестовала код бугарске владе због уласка немачких 
јединица у Бугарску и то оценила као „увлачење Бугарске у рат“ .35 
Протест владе СССР-а изазвао је дубок утисак у Србији, а нарочито 
у југоисточној Србији, јер се тиме показало да СССР-у не одговара 
политика Бугарске. Подозрење које је српски народ имао према Бу- 
гарској још више је појачано уласком немачких снага.

Раскидањ е пакта о „вечитом пријатељ ству“ с Југославијом, који 
је потписан 1937. године,30 приступање „Тројном пакту“ као и одо- 
брење за  улазак немачких снага у Бугарску ради напада на Грчку и 
евентуално на друге балканске земље, још једном су потврдили да 
бугарска влада не поштује никакве уговоре, занемарујући морал у 
односима међу земљама и народима.

У лазак немачких снага у Бугарску Филов је оценио као велики 
успех своје владе у остварењу територијалних претензија.37 Зато је 
потписивање Тројног пакта од југословенске владе 25. марта 1941. 
године и објављивање садржине ноте наишло у Бугарској на врло 
неповољан одјек.38 С друге, пак, стране пуч у Београду 27. марта 
1941. изазвао је у Бугарској праву сензацију. Првог априла пред 
официрским домом у Софији приређене су манифестације за бугар- 
ску М акедонију.39 Српски народ југоисточне Србије обраћао је у овим 
условима посебну паж њ у на понашање југословенске владе. Колеб- 
љив став владе није могао да спречи трагедију која се наднела с 
Истока.

Догађаји у Југославији ишли су у прилог остварењу бугарских 
претензија, пошто је она поред Грчке постала супротна страна 
Х итлеру у овом рату. Бугарска влада и у овом случају теж и да 
оствари своје циљеве са што мање ризика. Она је немачкој војсци 
ставила на располагање своју територију за напад на Грчку и Југо- 
славију, али не ж ели да узме активног учеш ћа у нападу на ове 
земље, због евентуалног реаговања Турске. Овакав став бугарске 
владе неки садашњи бугарски историчари овако оцењују: „У циљу 
да не би изазвала Турску да испуни своје савезничке обавезе према 
Грчкој и Југославији, предвиђене у случају рата с Бугарском, бу- 
гарска војска није узела учеш ћа у борбеним дејствима против Југо- 
славије и Грчке“ .40 У ствари препуштање територије Х итлеру за  на- 
пад, активно је учешће у рату противу Југославије и Грчке. Осим 
тога, њена армија и сви објекти у Бугарској који су стајали Немцима 
на располагању сами по себи значе учеш ће у рату.

Пантелеј Ш теров у својој књ изи тако и оцењује улогу Бугарске 
у нападу на Југославију и Грчку: „Одмах по потписивању пакта у 
Бугарску су уш ле немачке јединице. Ускоро после тога, користећи

35 Спољна политика Совјетског Савеза, М осква 1946, том IV, стр. 544. В. 
К љ аковић, п.р.,  стр. 490; Историа БКП,  стр. 441; Н. Горненски, н. д., стр. 34.

3e Vojna enciklopedija, књ.  2, Beograd 1959, стр. 158.
37 А—VII, НДХ, кут. 89, ф . 7, док. бр. 41 (Извештај војног аташ еа НДХ 

из Софије).
38 Архив Југославије фонд 23 (Извеш тај дописника централног прес-бироа 

из Софије од 1. априла 1941).
39 Исто, В. Кљ аковић, н. р., стр. 493.
40 Н. Горненски, н. д., стр. 37.
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бугарску територију као плацдарм, предузета је агресија на Грчку 
и Југослави ју . . . Због туђих интереса, земља је увучена у орбиту 
агресивног рата који је водила хитлеровска Немачка“.‘и

После уласка немачких снага у Југославију влада Бугарске је 
с нестрпљењем теж ила да оствари своје територијалне тежњ е.

Претензијама Бугарске у М акедонији сметали су захтеви Ита- 
лије за неким територијама у овом рејону. То је Х итлера довело у 
деликатан положај. Цар Борис је на своје траж ењ е 18. априла 1941. 
ишао код Х итлера ради територијалних захтева, па је том приликом 
и добио обећање за Пирот и Врање.42 Истог дана, 18. IV 1941, Хитлер 
је одобрио улазак бугарских јединица у југоисточну Србију и Ма- 
кедонију.43 По овом одобрењу бугарске јединице ушле су у неке де- 
лове Југославије 19. IV 1941. године.

Интересантно је констатовати да БРП(к) није овом приликом осу- 
дила улазак  бугарске армије у југоисточну Србију и Македонију, 
као што је то урадила приликом уласка немачких снага у Бугарску. 
Тај догађај овако се коментарише у књ изи „Историја Б К П “.

,,У априлу 1941. године немачка војска окупирала је  Југославију 
и Грчку. Влада Хитлера ПРЕДЛОЖ ИЛА ЈЕ  Ф АШ ИСТИЧКОЈ ВЛА- 
СТИ У БУГАРСКОЈ ДА УПУТИ ВОЈСКУ У М АКЕДОНИЈУ И ТРА- 
К И ЈУ  (подвукао Ж . Н.). Ово је омогућило фаш истима и другим ве- 
ликобугарским шовинистима да затрубе да је ,,уз помоћ Хитлера" 
Бугарска остварила своје „националне идеале“ . . . Ово је отежавало 
активност партије за уједињење свих демократских снага против 
хитлеровских грабљиваца и фаш истичке владе, која је практично 
ликвидирала националну независност Бугарске, П артија је објашња- 
вала народу да је једино правилан пут за праведно и трајно решење 
спорних питањ а на Балкану, пут договора и сарадње међу балкан- 
ским народима".44

У лазак бугарских јединица као окупатора на територију Југо- 
славије приказује се у напред наведеном цитату, као да је извршен 
на захтев Хитлера, а не по унапред смишљеној акцији Борисове 
владе. Овакво тврђење показује да ЦК Б К П  и данас сматра да је 
прикљ учењ е територија Југославије Бугарској оправдан акт, али се 
не слаж е да се то чини ратом него мирним путем.

По Филову улазак бугарских јединица је дошао као последица 
спољне политике Бугарске у остваривању „националних идеала“ коју 
је Хитлер својим одобрењем помогао,45 а не на захтев Хитлера, од-

41 П. Штеров, н. д., стр. 41.
42 В. Кљ аковић, п. р., стр. 497.
43 36. НОР, т. ХП/1, док. бр. 5; Н. Горненски, н. đ., стр. 37.
44 Историл БКП,  стр. 443.
45 Ц К Б К П  је још тада анектирањ е дела Југославије сматрао правилним,

што се види из навода у Историји БКП:  „Под притиском великих западно- 
европских држ ава сазван је Берлински конгрес који је  разматрао принципе 
Санстефанског мировног уговора и распарчао Бугарску . . .  На тај начин, меша- 
њем великих капиталистичких земаља, спречено је национално уједињ ење бу- 
гарског народа и створен чвор раздора међу балканским народима . . ( Исто~ 
puja БКП,  стр. 135 и 136). Да би ову своју тезу потврдили, аутори у Историји 
БК П  наводе податке пописа становништва у М акедонији изврш ено под Ото- 
манском Турском 1910. године, наводећи да је  тада у М акедонији било: 1.176.220
Бугара, 415.878 Т урака и 100.366 Албанаца и др.
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носно на молбу Немачке, да бугарске јединице окупирају део Југо- 
славије.

У лазак бугарскил' јединица у Југославију, по одобрењу Хитлера, 
како смо већ рекли, отпочео је 19. IV 1941. године.46 Поседање је 
вршено на основи ,,Смерница“ издатих 12. априла 1941. године о по- 
дели Југославије47 и договора у Бечу 21. и 22. априла између Ри- 
бентропа (Joachim von Ribentrop) и Ћ ана (Galeazo Ciano).48 Према 
овом одобрењу: 1. брза (коњичка) дивизија је до 24. априла посела 
Врање и околину49 сем Бујановца и Прешева,50 док су Пирот с околи- 
ном поселе јединице 1. софијске дивизије.51

Демаркациона линија, између територије дате Бугарској и не- 
мачке окупационе зоне у Србији, и после Бечког договора дуго није 
била коначна. Дефинитивна демаркациона линија је прецизирана
9. јуна 1941. године.52 Она се протезала линијом: Стара планина (Све- 
тониколски пролаз) — триг. 1602, 32 km северно од Пирота, 2 km 
западно од села Калне (Бугарској), село Осмаково, (3 km  северно пре- 
сеца реку Нишаву 10 km од Пирота, село Понор (Бугарској), Ш ли- 
вовички врх, село Крњино Доње (Бугарској) реком Лужницом, Б а- 
бушница (Бугарској), реком ЈБуберађом, главни део села ЈБуберађа 
(Србији), село Свође (Србији), реком Власином до села Дејан где пре- 
лази  на леву обалу, село Рамни дел, Лопушња, Виле Коло, махала 
Бојш ина (Бугарској), Грделица (Србији), Граовачки гребен, планина 
Влаина к. 1.1270 (10 km северно од Врања), К итка (к. 1154), Св. И лија 
(к. 1270), М уховачка река, Биничка Морава, Штрпце, Стари Качаник 
и даље на југ према Охриду.

Демаркациону линију од Пирота па све до К ачаника посело је
5 граничних батаљона бугарске окупационе војске,53 са седиштем 
штабова у: Пироту, Јабуковику, Владичином Хану, Вујановцу и Ж е- 
гри на Косову.

Пиротски и врањ ски крај, с делом власотиначког и гњиланског 
среза, одмах су по уласку бугарских окупационих трупа укљ учени у 
„Бугарску царевину", организовану у срезове (околије), у састав 
Скопске и Софијске области.54 Приликом постављања административ- 
ног апарата бугарска влада се руководила јединим циљем — асими- 
лирати српско становништво на поседнутој и присвојеној ниротско- 
-врањској територији. Руководећи се искуствима из I светског рата,

48 36. НОР, т. X I I /1, док. бр. 5; Н. Горненски, н. д„ стр. 37.
47 36. НОР, т. X I I /1, док. бр. 1, 5, 23 и 24 и 27; Исти т. 11/2, прилози 

стр. 543—547.
48 36. НОР, т. X I I /1, док. бр. 1, 5 и 13.
49 А—VII, Б. кут. 4, ф. 4, док. бр. 1 и 5; 36. НОР, т. X I I /1, док. бр. 24 и 27.
50 36. НОР, т. X I I /1, док. бр. 36 (Због теш коћа око разграничењ а између 

окупационих територија И талије и Бугарске ова места дата су Бугарској тек 
4. маја 1941. године).

51 Н. Горненски, н.д.,  стр. 37; Пиротски збориик  бр. 6 за 1974. годину, 
стр. 33.

52 36. НОР, т. ХП /1 ,  док. бр. 35, 49, 53 и 102.
53 А—VII, НДХ, кут. 89, ф . 7, док. бр. 8.
54 М. Стојиљковић, Политика бугарских власти на анектираиим деловима  

југоисточне Србије 1941—1944. године; НОР и револуција у Србији 1941—1945, 
стр. 499—503 (даље: М. Стојиљковић, н.рад);  Архив на Институтот за национал- 
на историја, Скопје, фонд Бугарска окупација бр. 3136 (даље: А. И. Н. И.).
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она је  сав апарат Југославије с ових територија протерала и довела 
свој из Бугарске, имајући при томе посебне критеријуме.53 Пуковник 
Протогеров је из окупираног Ниша у свом извеш тају 1917. год. штабу 
армије у Ћ устендилу писао: ,,Да би постали господари власти и да 
би умирили ову област, нужно је потребно, прво све државне и 
општинске службенике-меш тане отпустити и заменити бугарским".56 
Приликом окупације, бугарска влада је имала у виду, поред пред- 
лога Протогерова и предлог — план бугаризације генерал-пуковника 
Нересова, команданта окупаторске војне инспекције М оравске обла- 
сти у Нишу из 1918. године. У том Нересовљевом детаљном, прециз- 
ном и обимном плану бугаризације стоји и ово:

,,Да би се могла бугаризовати М оравска област, треба претходно 
уништити све што је српско, а онда на рушевинама србизма изгра- 
дити бугаризам“.57

Бугарска окупаторска власт, противно свим међунарадним кон- 
венцијама, на територији Врања и Нирота предузима мере које се 
слободно могу назвати геноцидом. Одмах је заведен, као општи и 
искључиви, бугарски језик .58 Предвиђене су строге мере за употребу 
„страних речи“ , Промењена су сва имена људи, односно побугарена, 
промењени су називи улица, фирми и др. Забрањено је ношење 
ш ајкаче, као српског народног обележја.

Одлуком Собрања у Софији донетом новембра 1941. год. српском 
ж ивљ у је било постављено да се изјасни за бугарску националност 
или, у противном, мора да напусти територију окупирану — приса- 
једињ ену Бугарској,59 остављ ајући сву своју непокретну и покретну 
имовину. Ова мера окупатора и став према службеницима Југосла- 
вије учинили су да је маса српског народа протерана из врањско- 
-пиротског краја. Колике је размере узеле та мера бугарског окупа- 
тора, види се и по томе што је др Турнер, управни командант из Бео- 
града, био присиљен да интервенише код команданта бугарске армије 
и да захтева од немачких снага да поседну демаркациону линију 
нрема Бугарској ради спречавања протеривања српског народа из 
овог дела.(Ш

Бугарски окупатор је протерао сву интелигенцију српског народа 
с ове територије, закљ учно с учитељима, и тиме мислио да ће лакш е 
да спроведе бугаризацију српског народа. Затварањ ем српских школа,

55 М. СтојшБковић, н. рад, стр. 499—503 (Сваки од постављених служ беника 
почев од општинског полицајда, кмета—председника општине—учитељ а па све 
навиш е мора да буде проверен те да спроводи бугаризацију српског народа на 
окупираној територији).

56 М. Перовић, Т оп ли чки  устаиак 1917, Београд 1962, стр. 153 (даље: М. 
Перовић, Топљички устанак).

57 Исто, стр. 300.
58 М. Стојиљковић, н.рад,  стр. 499—503; 36. НОР, том. 1/2, док. бр. 7; А. И.

Н. И. Б. док. бр. 5157 за 1941.
59 36. НОР, т. 1/2 док. бр. 7 (Проглас О К К П Ј Лесковац од јула 1941). 

А—'VII Б. Кут. 4, ф. 1, док. бр. 1 и Кут. 3, ф. 6 док. бр. 5 и 6; А—'VII, Мф. 
„Билећа, ролна 14, снимак 148 (Депеша Д раж е М ихајловића Избегличкој влади 
Југославије од 28. X 1942.).

60 36. НОР, т. ХП /1 ,  док. бр. 64 и 80; Исти т. 1/2, док, бр. 7 и 1/4, док. 
бр. 80.
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уништењем свих књ ига на српском језику  и отварањем бугарских 
ш кола окупатор је желео да у кратком периоду ликвидира „све што 
је српско“, односно да уништи „србизам" и успостави „бугаризам", 
како је то предложио још генерала Нересов. Наравно да су бугарске 
ш коле и учитељи и други просветни чиновници сматрани најваж ни- 
јим инструментом бугаризације омладине и деце на окупираним те- 
риторијама. Град Врање, донекле и Пирот нанео је најтеж и ударац 
овој мери окупатора 01 тиме што није упућивао децу у гимназију за 
све време окупације.

Детаљан план бугаризације српског народа није мимоишао ни 
цркву. Протеравши све српске свештенике с окупиране територије, 
окупатор доводи своје попове из Бугарске, који ће, користећи рели- 
гију, вршити бугаризацију српеког народа. Придошли бугарски по- 
пови су остварење плана бугаризације покушали путем богослужења 
и других акција. Једини успех им је био у томе што су у књиге ро- 
ђених уписивали новорођенчадима бугарска имена.02

Н ајваж нији ослонац окупаторског система на окупираној пирот- 
еко-врањској територији биле су општинске власти. У местима бив- 
ш их општина углавном су постављене бугарске општинске власти од 
самих Бугара, бираних по критеријумима министра Габровског. Ко- 
лико је окупатор тежио тоталном успеху у асимилацији српског на- 
рода, види се и по томе што је и у нека већа села за кметске наме- 
снике доводио Бугаре (кмет — то је председник општине). Постав- 
љ ајући у селима десетаре (на сваких десет кућа), окупатор је створио 
јаку  мреж у власти преко које ће теж ити да економски пљ ачка српски 
народ а да уједно обезбеди контролу над животом народа.63 Иако је 
бугарски окупатор на овој територији предузео све за обезбеђење сво- 
јих  циљева, учеш ћа народа у НО Б-у доказаће да су ове мере биле 
узалудне и да нису могле да спрече развој отпора окупатору од 
самог почетка окупације.

СТАЊ Е ОРГАНИЗАЦИЈЕ К П Ј НА ТЕРИ ТО РИ ЈИ  ЈУГОИСТОЧНЕ 
СРБИ ЈЕ ПОСЈ1Е АПРИЛСКОГ РАТА

Предвиђајући развој догађаја, ЦК К П Ј је одмах после 27. марта 
1941. године упутио директиву партијским организацијама о јављ ањ у 
комуниста у јединице југословенске војске, да као добровољци под- 
стичу борбеност у одбрани земље.64 Многобројни су примери јавног 
иступања чланова К П Ј код штабова југословенске војске са захте- 
вом о одласку у војску. Сви они који су се налазили већ мобилисани 
у редовима јединица најактивнији су били у захтевима за давање 
отпора нападачу у априлском рату. Овакав став комуниста подигао 
је њихов углед код војника.

01 Д. Кулић, Бугарска окупација 1941—1944, књ. прва, Ниш  1970, стр. 59 и 
75 (даље: Д. Кулић, Бугарска окупацнја).

62 Исто, стр. 75—76; Књиге рођених на територији Пирота и Врања, мај 
1941 — август 1944).

63 Д. Кулић, Бугарска окупација,  стр. 59—60.
04 А рхив Председништва Ц К С К Ј Одељење за архив и документацију 

(даље: А—Ц К СКЈ). Проглас Ц К К П Ј од 30. марта 1941. године).
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По окупацији Југославије, почетком маја 1941. године, ЦК К П Ј 
је  организовао саветовање у Загребу у вези с новонасталом ситуаци- 
јом у земљи. На овом саветовању били су сви представници покра- 
јинских комитета КП Ј, сем из М акедоније и Далмације.05 Основна 
одлука на овом саветовању, које је названо „мајско саветовањ е“, била 
је  припрема за оружану борбу против окупатора. У вези са тим дати 
су и задаци чланству К П Ј за прикупљ ањ е баченог оружја, одеће и 
обуће бивше југословенске војеке, формирање борбених група, обу- 
чавање у руковањ у оружјем и организовање санитетских курсева и 
др. Одлучено је да се код свих П К  и ОК К П Ј формирају војни ко- 
митети (комисије) који ће руководити војним припремама. Осим тога, 
одлучено је да чланови ЦК К П Ј и П К пођу на терен и помогну нижим 
руководствима у изврш ењ у постављених задатака око припрема за 
оруж ану борбу.

Партијска организација округа лесковачког, која је обухватала и 
врањ ски округ, у последњој деценији, а поготову од 1937. до 1940. го- 
дине, средила је своје редове, организацијски и борбено се учврстила, 
кроз штрајкове, уздигла. Пролетерско језгро које је издрж ало „Обз- 
нану“ и ш естојануарску диктатуру, израсло је у О круж ни комитет 
К П Ј 1940. године.66 П артија у Лесковцу не само што се организационо 
учврстила, иако је тек 1938. (јесен) добила помоћ од ПК Србије,67 
него је својом активнош ћу обезбедила безрезервну подршку радничке 
класе у граду, а што се и нотврдило на јавним изборима 1938. го- 
дине,68 као и у организовању ш трајкова 1937, 1938, 1939. и 1940. го- 
дине.69 То је одиграло одлучујућу улогу у афирмацији КП Ј, што ће 
у НО Б-у бити пресудно.

Према неким нодацима на територији ОК Лесковца било је око 
90 чланова Партије и преко 200 скојеваца.70

Осим Лесковца, у  коме je деловала јака организација К П Ј, Вла- 
сотинце је и у овом периоду добило врло важ ну улогу, будући да је

85 Пролетер бр. 3—4—5 Београд 1968, стр. 777—785; Oslobodilački rat, књ.
I, стр. 42—43; 36. НОР, т. И /2 док. бр. 1.

eo На окружној партијској конф еренцији одржаној новембра 1940. г. иза- 
бран је ОК К П Ј за Лесковац у саставу: Коста Стаменковић, секретар, чланови: 
Васа Смајевић, Станимир Вељковић, Мара Ђорђевић, Миодраг Х аџи-Јованчић 
и Р уж а Сандић („Лесковачки зборник" бр. III за 1963. г. стр. 16); Према књизи 
Д. К улића, Коста, (монографија о Кости Стаменковићу), Ииш 1973, стр. 223, 
састав ОК Лесковца после партијске конференције изгледа овако: Коста Ста- 
менковић, секретар, Васа Смајевић, Влада Ђорђевић, Тома Костић, Риста Анту- 
новић, Миодраг Х аџи-Јованчић и Р уж а Сандић. У овом ОК нема Маре Ђор- 
ђевић и Станимира Вељковића. Исти овај састав наводи се и у књ изи М. 
Перовића, Лесковац у  parrj и револуцији ,  Београд 1968, стр. 37. Према овоме 
прихватљ ивије је  састав наведен у књ изи Коста и Лесковац у рату и револу-  
ци,ји (даље: Д. Кулић, Коста, a М. Перовић, Лесковац у  рату).

07 Д. Кулић, Коста, стр. 132 (Овде К улић наводи да се организација К П Ј 
у Лесковцу организационо повезала тек 1938. године са ПК преко Моме М арко- 
вића. Према сећању Крсте Попиводе, изнето аутору маја 1978, он се по задатку 
Ц К  К П Ј на слепо повезао с Костом Стаменковићем још  1937. године, када је 
на проучавањ у директива и партијског материјала учествовало око 40 чланова 
К П Ј и симпатизера).

88 Д. Кулић, Коста, стр. 169—206.
70 Архив Србије, ф онд П окрајинског Комитета К П Ј Србије док. бр. 122 

(даље: А. С. ПКС бр.).

22



један већи део овог среза припао окунационој зони Бугарске. Пар- 
тијску ћелију у Власотинцу окупација је затекла само са 5 чланова.71 
Она је у овим приликама морала да изврш ава улогу СК, па јој је 
зато ОК Лесковца поклањао посебну пажњ у, јер је одласком многих 
учитеља из планинских села (Стојадина Обрадовића, Бранка Павло- 
вића и других), преко којих је раније развијала активност, доспела 
у посебне тешкоће. Секретар Новица Илић је, по задатку ОК Лес- 
ковца, формирао партијске ћелије 25. јула 1941. у Црној Трави преко 
демаркационе линије.72

М аја 1941. године у селу Козилу партијску ћелију формирао је 
Синиша Јанић.73

Од формирањ а ОК постигнути су значајни успеси у самом Вра- 
њу. Тамо је крајем 1940. формиран МК, на чијој је територији после 
окупације земље било око 30 чланова К П Ј и 20 кандидата (у Врању) 
а у селима око 15 чланова и 10 кандидата.74 Интензиван рад МК, уз 
помоћ ОК Лесковца, створио је јака  упоришта у Бујановцу, Врањ - 
ској Бањи, Владичином Хану, Сурдулици, а, исто тако, и у селима 
Бунуш евцу, Балиновцу, Содерцу, Ратају, Буш трањ у и др.

МК Врања није посвећивао паж њ у само партијској организацији 
него и раду и развоју СКОЈ-а. Формиран је и М К СКОЈ-а, који је 
упорним радом окупио преко 150 омладинаца.75

Није никакво чудо што је оваква организација К П Ј могла с ве- 
ликим успехом да се прилагоди новим условима рада — окунацији. 
За  МК Врања посебне напоре представљала је демаркациона линија, 
али је и та препрека успешно савладана и обезбеђена чврста веза 
преко Грделице (Станојко Вукић члан КПЈ) и преко села Горње 
Власе (студент технике Светислав Стојановић-Бизон). Ова веза обез~ 
беђивала је да су сви материјали ОК, ПК, као и Ц К К П Ј долазили 
релативно на време.

Потребно је нагласити да је постојање ћелија К П Ј у Нрешеву 
и Биљ ачи још 1941. године имало важ ну улогу у развоју НОБ-а, а 
нарочито у одржање одреда у 1942. и 1943. године.70

71 Секретар ћелије Синиша Јанић, чланови: Бож идар Црнатовић, М илорад 
Динић, Ђорђе М ладеновић и М иодраг-М ија М иленковић, касније је ову орга- 
низацију-ћелију водио Новица Илић члан К П Ј и ОК С К О Ј-а Лесковца (Ле- 
сковачки зборник  бр. Ш , 1963, стр. 17); М. Перовић, Лесковац у рату, стр.
86 и 97).

72 П артијску ћелију  у Црној Трави сачињ авали су: Велимир Миленковић, 
секретар, Раде Ивић, Раде Стојановић-Вузија, Јован Цветковић и Драгољуб 
Симоновић, чланови. Тако се борила Црна Трава,  Црна Трава 1973, стр. 38 
(даље: Црна Трава).

73 У ћелији  села К озила били су: Бож ил Дојчиновић, секретар, Добривоје 
Станојевић, Драгомир Дојчиновић и Сава Стаменковић (по сећању Драгомира 
Николића-А це, Саве Стаменковића, Добривоја Станојевића и аутора).

74 Чланови МК Врања били су: Сима Погачаревић, секретар, Душан Марић, 
Драгутин Н акић и Стојадин М ладеновић (Врањски гласник  бр. VII, 1971, стр. 
137; Архив Србије, Мемоарска грађа Лесковачког округа, док. бр. 45, даље 
А.С. M’OK. Лесковац или АС. M’OK Врање).

75 Врањски гласник  бр. VII, 1971, стр. 149—152.
7(1 1941—1942. и svedoien ju  učesnika narodnooslobodilačke borbe, Београд 

1975, књ. 14, стр. 173—184, Ж . Н иколић-Брка, Vranjski NOP odred. »Sima Poga- 
čarevič« i borbe kod Vrbana, и књ. 10, стр. 616—622; Ж . Н иколић-Брка, Zajednički  
napad па rudnik  Lojane Vranjskog »Sime Pogačarevića« i Kosovskog »Zejnel 
Ajdini« одреда (даље Ж . Николић-Брка, n. č.).
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Нема тачних података о постојању партијских ћелија К П Ј у 
Јабланичком срезу (Лебане) у наведеном периоду. У неким публика- 
цијама се наводи да су постојале, али се не наводи ни број нити имена 
чланова КП Ј. Према Глишићу у селима Лесковца и Лебана постојале 
су ћелије у Вучју, Бувцу, Новој Тополи и Тулару.77

Из извеш таја Бухе Василија, датог 24. VII 1941. године, види се 
да је на територији Лесковачког ОК било 90 чланова К П Ј,78 а само 
у врањском крају  45. То је био мали број укљ учених у организа- 
цију К П Ј с обзиром на популарност Партије у редовима радничке 
класе и утицаја који је она имала, што ће се манифестовати у про- 
цесу развоја НОБ-а у овом рејону.

Партијска организација у Нишу дочекала је окупацију у тежим 
условима. Окружни комитет, који је изабран крајем  1940. године, у 
децембарској нровали исте године похапшен је и остао на Ади 
Циганлији до априла 1941. године.79 Одсуство ОК Ниша у неколико 
пресудних месеци имало је негативне последице за рад и развој К П Ј 
на једном од најваж нијих балканских раскршћа, утолико више што је 
овај ОК обухватао три административна округа (нишки-Ниш, нишав- 
ски-Пирот и Тонлички-Прокупље). Ова ситуација погоршана је и 
тиме што ПК Србије чланове ОК Ниша после изласка из затвора није 
прихватио као руководство, него је крајем маја одредио ново, у коме 
Су :8о СреТен М ладеновић-М ика, секретар — члан ОК Крагујевца, а 
чланови: Александар Симић из Београда, кога је Сретен довео са 
собом по одобрењу IIK, и Александар Стојановић-Ш панац, члан ра- 
нијег ОК Ниша, а Александар Пекић члан К П Ј из К рагујевца био је 
на раду у ОК као руководилац СКОЈ-а.

Наравно да је ово ново руководство, не познајући организацију 
и чланове КП Ј, имало великих теш коћа око укљ учивањ а као партиј- 
ског руководећег органа, што се такође негативно одражавало на рад 
у врло важном периоду припрема К П Ј за оружану борбу.81

Партијска организација у Нишу бројала је тада око 33 члана. У 
срезовима нишког округа било је још партијских ћелија: у Сокобањи, 
Алексинцу, Сврљигу, Прокупљу и Курш умлији. У Белој .Паланци 
чланови К П Ј нису били повезани. У овим срезовима било је око 45 
члаиова К П Ј — тако да је у организацијама под нишким ОК било 
око 7 8 82 чланова.

Необјашњив је феномен Пирота с околином. Нужно га је истра- 
жити. Пирот са срезом је 1920. године изабрао комунистичку оп- 
штину у граду Пироту и у селу Велико Боњинце. Осим тога изабрао- 
је народног посланика на комунистичкој листи пиротског среза, а

77 В. Глишић, Комуннстичка партија Југославије у  Србији 1941—1945, књ . 
прва, Београд 1975, стр. 34 (даље В. Глишић, п. д.).

78 А.С. ПКС бр. 122.
79 Н иш  у вихору,  стр. 58 (Тада су у ОК Ииша били: Давид П ајић секретар, 

Мара Нацева, Милисав Игњатовић, Видак М арковић, Ж ивота Ђошић и Н икола 
Драж ић. Овај састав наводи и Д. М ирчетић у својој књизи, Окружни комитет 
Комунистичке партије Југославије за н иш ки  округ 1941—1944, Ниш 1977, стр.
14 (даље: Д. М ирчетић, н. d.).

811 В. Глишић, н. д., стр. 34.
81 Ниш у вихору,  стр. 133.
s- В. Глишић, н. д., стр. 34.
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срез луж нички је обезбедио Комунистичкој партији друго место по 
добијеним гласовима. Сада, после 20 година, на овој територији није 
било ни једног члана К П Ј83 сем актива СК О Ј-а у пиротској учитељ- 
ској ШКОЛИ.8'4

Колико је несређен рад до 1940. а касније одсуство ОК Ниша 
било штетно, најбоље говори податак о случају Момчила Ђорђевића 
(Николића Столског). Он је као синдикалист дрводељских радника у 
Београду хапшен и протеран у Пирот 1938. године а да није постао 
члан КП Ј. Њ егов рад по доласку у Пирот, а нарочито по окупацији, 
допринео је окупљ ањ у великог броја радничке и друге омладине у 
активе НОП-а.85 Постао је скојевац тек септембра 1941. и члан К П Ј 
априла 1944. године,86 а захваљ ујући његовом раду и раду осталих 
прогрееивних омладинаца Пирот с околином је, и ако у оваквим орга- 
низационим условима, узео активног учеш ћа у НО Б-у.87

Средином маја 1941. године у Београд прелази Политбиро 
Ц К  КП Ј. Тада уз његову помоћ настаје врло интензиван рад ПК Ср- 
бије.88 Многи чланови ПК и инструктори су у току маја обилазили 
Србију и пруж али помоћ ОК и извеш тавали о ситуацији. Оваква по- 
моћ имала је великог утицаја на сређивање и активирање организа- 
ција К П Ј и њене припреме за оруж ану борбу. Рекло би се, према 
подацима којима се располаже, да је ова помоћ изостала за југо- 
источну Србију (ОК Ниша и Лесковца). Та помоћ долази тек у другој 
половини јуна месеца, доласком члана П К Србије Василија Бухе.89

Б уха је са собом повео и Лепосаву Стаменковић-Ленку, познатог 
и врло активног партијског радника из Београда, а исто тако, и члана 
П К СК О Ј-а Миодрага-Драгог Стаменковића.90 Драги је пошао као 
привремена помоћ у сређивању скојевске организације у овом рејону.

Одмах по свом доласку, Б уха је у Ниш у извршио реорганизацију 
ОК Ниша, увођењем у ОК Конрада Ж илника и Разуменке Петро- 
вић-Зуме.91 Овим је очигледно појачан ОК и обезбеђена ефикаснија 
помоћ нижим организацијама К П Ј у припреми НОБ-а.

После Ниша Василије Б уха долази у ОК Лесковца, где након 
неколико дана организује окружно партијско саветовање у селу 
Братмиловцу у кући члана ОК Томе Костића.92 Саветовање је  одр-

83 П. Козић, Путевилш ревољуције,  прилог за проучавањ е радничког и на- 
родноослободилачког покрета у Пироту и околини, Пирот 1962, стр. 46 и 47. 
У овом делу је  изнето да су у Пироту оргаиизовани ш трајкови радника у годи- 
нама 1935—1938. То је  јединствен пример да су, иако организација КПЈ није 
постојала, радници организовали ш трајк.

84 П. Козић, n. д., стр. 50 (пред априлски рат у овој ш коли постојао је 
актив С К О Ј-а од 10 чланова, који се после окупације растурио због одласка 
ђака у своја места).

65 Пиротеки зборпик  бр. 6, 1974, стр. 34—48.
80 П. Козић, n. д., стр. 62—63.
87 Пиротски збориик бр. 6, 1974, стр. 68.
88 В. Глишић, n. д., стр. 26.
89 Исто, стр. 40.
1,0 Исто, стр. 40; Група аутора, J I u k o b u  револуције  Београда,  Београд 1972, 

стр. 115—141.
91 В. Глишић, n. д., стр. 40.
82 Ието, стр. 40; Политика, 28. V — 9. VI 1961, Д раш  Стаменковић, Из рат- 

n u x  дана ua ју гу  Србије.



жано 22. VI 1941, на дан напада Хитлерове Немачке на СССР. О овом 
саветовању постоје врло ш тури подаци и ако је до скоро било више 
ж ивих учесника. Вероватно су на њему дате негативне оцене о раду 
О К 93 јер се више никада није састао у дотадашњем саставу, односно 
података о томе нема.

Ова тврдња заснива се на томе што су после саветовања, саз- 
навш и за напад Хитлера а обавештени од једног жандарма о припре- 
мама за хапш ење комуниста,94 сви компромитовани чланови ОК пре- 
шли у дубоку илегалност. Према томе помоћ ПК ОК Ниша и Ле- 
сковца дошла је средином јуна 1941.

ПРЕНОШ ЕЊ Е ОДЛУКЕ О ОТПОЧИЊ АЊ У Н О Б-а И ПРВЕ АКЦ И ЈЕ 
ПРОТИВ ОКУПАТОРА У ЈУГОИСТОЧНОЈ С РБИ ЈИ

Нападом Хитлерове Немачке на СССР оцена карактера рата је 
измењена — постао је народноослободилачки рат. На страни анти- 
фаш истичких снага наш ла се и прва земља социјализма, а то је био 
позив на одлучан наступ противу ф аш истичких поробљивача свим 
прогресивним снагама поробљене Европе.

Комунистичка партија Југославије дочекала је овај дан спремна, 
како у организационом погледу што се тиче саме Партије, тако и у 
припремама за оружани отпор окупатору. Таква активност Ц К П К Ј 
је  и омогућила Политбироу ЦК К П Ј да истог дана, 22. VI 1941, одржи 
састанак и донесе одлуку, од историјског значаја, о отпочињању ору- 
ж ане борбе против окупатора. У прогласу који је ЦК К П Ј дао истог 
дана, а који је одштампан 23. VI 1941, поред осталог стоји: „ . . . До- 
шао је онај најтеж и час који смо ми у нашој борби и предвидели. 
Ми смо знали шта припремају фаш истички злочинци противу СССР-а 
и читавог радног човечанства . . . навестише нам рат до истребљења. 
Ми ту борбу прихватамо јер смо је очекивали и ми смо се за њ у и 
спремали . . . 'У тој борби неће бити пардона злочиначким фаш истич- 
ким вођама и њиховим верним слугама".95

Покрајински комитет К П Ј за Србију одржао је 23. јуна 1941. 
састанак поводом напада Немачке на СССР и одлуке Политбироа 
ЦК К П Ј о организовању оружане борбе и припреми устанка против 
окупатора. На овом састанку донета је одлука да се на терену про- 
дуж и с формирањем борбених група96 и отпочне с мањим акцијама — 
диверзијама на окупаторске објекте, као и да се почне прикупљање 
оруж ја и набавка санитетског материјала. ПК Србије је такође донео 
одлуку о упућивањ у позива српском народу на оруж ану борбу про- 
тив окупатора. У прогласу ПК Србије издатом после 5. јула 1941. го- 
дине97 поред осталог стоји: ,, . . . Куцнуо је час када српски слободо- 
љубиви народ, који ;је столећима гледао у великом руском народу 
заш титника своје националне независности, треба да се дигне на ноге

93 А. С. ПКС бр. 122 (Писмо В асилија Бухе од 24. VII 1941).
м Политика, 28. V — 9. VI 1961. н. ч. Д.' Стаменковића.
95 36. НОР, т. 1/1, стр. 11—17 (Проглас ЦК КПЈ).
00 В. Глишић, н. d., стр. 39.
97 3 6. НОР, т. l / l  док. бр. 1; В. Глишић, н.д.,  стр. 39.
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и да одлучно постави питање свога ослобођења испод ропства крво- 
ж едних окупатора. Срнски народ и овога пута мора оживети своје 
светле традиције борбене. . . Управо ради се о борби на ж ивот и 
смрт, од чијег исхода зависи не само судбина СССР~а већ и судбина 
и слобода читавог српског народа, свих поробљених народа Југосла- 
вије. За српски народ се поставља питање: бити или не б и ти . . . 
Српски народе не оклевај. Сада и само сада куцнуо је час да учи- 
нимо крај пљачки и насиљу окупатора . . . Чекати — значи играти 
се својом судбином, будућношћу народном . .

На овом састанку ПК Србије је поред осталог донео одлуку да 
на терен код ОК К П Ј упути своје чланове и инструкторе ради брзог 
преношења одлука ЦК К П Ј и ПК Србије о организовању оружане 
борбе против окупатора.98 За  преношење одлуке у ОК Ниша и Ле- 
сковца одређен је Мома Марковић, а за ОК Круш евца Мирко Томић.

Мирко Томић је 25. VI 1941. године на састанку ОК Круш евца, на 
коме су били:99 Десимир Јововић (секретар), Недељко Караичић, 
Бранко Перишић-Баџа, Ж и ка Радованић, Вукашин Ђорђевић-Дева и 
Радмила Обрадовић- Гојка (чланови), пренео одлуке ЦК К П Ј и ПК 
Србије. После одлуке Нолитбироа ЦК К П Ј о устанку 4. јула 1941. и 
формирањ у партизанских одреда, Мирко Томић је 11. јула поставио 
ОК Круш евца задатак да до 22. ју ла  формира партизански одред на 
својој територији.

Мома Марковић, који је вероватно 25. јуна 1941. стигао у Алекси- 
нац, није лично могао да пренесе задатке и одлуку Ц К К П Ј и ПК 
члану ПК Василију Бухи, због хапш ењ а која су у то време вршена 
у Нишу, него је то учинио преко секретара К П Ј из Алексинца, а он 
је продужио за ОК Зајечара.100

Немачки окупатор је знао да су комунисти Југославије највећи 
непријатељи ф аш изма и окупације и да стога представлзају за оку- 
пациону власт највећу опасност, поготову што већ врше озбиљне при- 
преме за устанак. Зато се окупатор с квислиншком владом Милана 
Аћимовића још раније припремио за  хватањ е истакнутих комуниста 
и ш панских бораца ради онемогућавања њиховог деловања и орга- 
низације отпора. На дан напада на СССР доктор Турнер, начелник 
унравног штаба наредио је, у име окупационог заповедника Србије 
М илану Аћимовићу хапшење комуниста у Србији.101

Турнер наређује да се одмах у току ноћи 22/23. јуна похапсе во- 
дећи комунисти у Београду. Осим тога скреће „нарочиту паж њ у на 
вароши: Ниш, Крагујевац, Ужице, Ч ачак и руднике Ртањ, Трепча 
и Б ор“.

У вези с наређењем окупатора Аћимовић је одмах предузео све 
како би похапсио не само познате комунисте него и све оне који су 
полицији познати као комунисти. Он је послао упутство својим пот-

08 В. Глишић, н. д., стр. 39.
08 Исто, стр. 35, 39 и 42.
100 Политпка, 22. V 1961, Мома М арковић Устанак у пожаревачком крају;  

Cetrdeset godina, zbornik sećanja aktivista revolucionarnog radničkog pokreta,  
књ. V, стр. 264—265 M. М арковић.

101 36. НОР, т. 1/1 док. бр. 108.
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чињеним преко специјалних изасланика из Београда. У Ниш и Ле- 
сковац је упутио чувеног агента И ку Параноса. Ика Паранос, који 
је у Ниш дошао у току 23. јуна, извршио је с Мирком Ж иванови- 
ћем, шефом Управе полиције, све припреме за хапшење комуниста и 
ш панских бораца у Ниш у.102 Немачки органи уз помоћ полицијских 
агената, жандарма и полицајаца, отпочели су хапш ења ноћу између 
23. и 24. јуна 1941. У Нишу је те ноћи и у току дана 24. VI похап- 
шено преко 73 грађанина; од тога је било 16 чланова К Ш  и СКОЈ-а, 
међу којима и члан ОК Ниша Александар Стојановић-Ш панац.103

Ова хапшења, која су нанела партијској организацији тешке 
губитке, последица су неопрезности и слабог реаговања ОК Ниша и 
чланова К П Ј после напада Хитлерове Немачке на СССР. Сам напад 
на СССР био је довољан сигнал за склањањ е од окупаторских и 
квислинш ких власти. Многи комунисти, међу њима и чланови ОК 
Ниша обавештени о хапш ењ у у току 24. јуна напустили су Ниш и 
склонили се код чланова К П Ј и СК О Ј-а у околним селима и гра- 
довима.104

Раније смо навели да је Василије Б уха као члан ПК на дан 
напада Немачке на СССР био у Лесковцу на саветовању ОК КП Ј. 
Тог истог дана увече Б уха и остали чланови ОК и учесници саве- 
товања били су обавештени да полиција припрема хапш ење кому- 
ниста. То обавештење је Бухи и ОК Лесковцу омогућило да предузму 
све како би се склонили познати чланови К П Ј и С К О Ј-а.103 Према 
изјави Александра Јовановића, тада члана ОК Лесковца, Коста Ста- 
менковић је остао у Лесковцу и по одлуци Бухе живео изоловано од 
рада Партије. С њим је одржавао везу једино Јовановић и о томе 
обавештавао Буху. Стаменковић је остао у Лесковцу од 22. VI до 
краја августа 1941. Влада Ђорђевић и Благоје Николић склонили су 
се по селима у непосредној близини Лесковца, а Бош ко Крстић и 
Станимир Вељковић у Пустој реци. Други чланови К П Ј и СКОЈ-а 
склањ али су се по свом нахођењу. То је допринело да је успешно 
избегнуто хапшење великог броја чланова које је полиција имала 
на списку а за којима је касније издала потерницу.106

И у Лесковцу су изврш ена хапшења. Према некима то је било 
ноћу 22/23. јуна, што се не може прихватити јер је наређење Аћи- 
мовићу упућено 22. јуна 1941, а он је преко специјалних изасланика 
могао предузети хапш ење тек 23. јуна, како је то у Нишу урађено. 
Осим тога хапш ења у Лесковцу 23. јуна компромитовала би припреме 
за хапш ења у Нишу. Према томе хапш ења су синхронизована у 
Лесковцу и Нишу и изврш ена 23/24. јуна 1941. У Лесковцу је ухап- 
шено 25 грађана међу којима један члан Партије — Чедомир Ш ун-

,tl2 Ниш у  вихору, стр. 127.
1оз pjCTOi СТр. 126—131.
101 Исто, стр. 131.
105 Политика, 25. V — 9. VI 1961, н. ч. Д. Стаменковића. Према изјави 

Александра Јовановића, Коста Стаменковић је  остао у Лесковцу све до августа 
по одлуци В. Б ухе и ж ивео изоловано од рада и руковођењ а Партијом у 
НОБ~у. А. Јовановић је као члан ОК КПЈ' Лесковца једини био задуж ен за 
везу са њим. (И зјава дата ауто-ру маја 1977, у Београду).

10li Архив М узеја Лесковца, Фонд НОБ. бр. 1200 (Потерница окупатора за 
истакнутим комунистима), и М. Перовић, Лесковац у рату, стр. 105—106.



дрић, и ранији чланови К П Ј Драган Томић и Костадин Недељковић 
Чече. као и симпатизер радничког покрета др М илан Димитријевић.107

Као што се види партијска организација у Лесковцу није пре- 
трпела губитке и остала је спремна за изврш ењ е задатака које до- 
носи оруж ана борба против окупатора.

Василије Б уха је, да би обавестио ОК Ниша о хапш ењ у кому- 
ниста, упутио Драгог Стаменковића у Ниш, али тек 24. јуна ујутро, 
када су хапш ењ а већ била изврш ена.108

Будући да је посреди била врло озбиљна ситуација, Василије 
Б уха и Драги Стаменковић одлучују да оду у Београд ради упозна- 
вањ а с најновијим одлукама Ц К К П Ј и ПК Србије у вези с нападом 
Немачке на СССР. По пријему одлуке и директива ПК је поново 
захтевао да се Василије Б уха врати у југоисточну Србију ради орга- 
низовања борбених група,109 продужења сакупљ ањ а оружја, набавке 
санитеског материјала и мобилизације чланова К П Ј за борбу. При- 
ликом боравка у Београду Б уха је упознат с организацијом курирске 
везе између њега (ОК Ниша и Лесковца) и ПК, која је одиграла 
огромну улогу у току читавог рата, а поготову после непријатељске 
офанзиве.

Овом приликом Б уха вероватно није добио наређење за форми- 
рање партизанских одреда, јер о томе још није била донета одлука 
у ЦК К П Ј. Нолитбиро Ц К К П Ј донео је одлуку о формирањ у Глав- 
ног штаба Народноослободилачких партизанских одреда Југославије 
27. јуна 1941. године,110 што значи и ПО, као борбених јединица 
НОП-а.

Главни штаб НОПО Србије организован је тек 4. јула 1941. го- 
дине. У х-вега су ушли: Сретен Ж ујовић, као командант, Филип К љ а- 
јић, Бранко Крсмановић, Никола Груловић и Родољуб Чолаковић.111 
Ускоро после формирањ а Главни штаб је изашао на терен Ш умадије 
(8. јула 1941. године).112 Према изјави Сретена Ж ујовића формирање 
ПО у Ш умадији и западној Србији отпочело је пре него што је 
ЦК К П Ј донео одлуку о устанку. Тако је Ф илип К љ ајић током бо- 
равка на терену Ш умадије, по договору у П К Србије, формирао 
Космајско-поеавеки одред између 1. и 2. јула 1941. године.113 Сем 
овог, по изласку на терен, чланови Главног ш таба су обилазили 
одреде у Ш умадији и западној Србији ради непосредног руковођења 
ПО и формирањ а нових одреда. То је имало одлучујући значај.114 
ПК Србије је после одлуке о формирањ у одреда (27. јун  1941) одре- 
ђивао састав штабова партизанских одреда.115 И ОК су формирали

107 36. НОР, т. 1/2, док. бр. 7; Лесковачки зборпик  бр. VI, 1966, стр. 57—63.
108 В. Глгапић, п. д., стр. 39.109 pjCT0_
110 цети копгрес КПЈ,  Београд 1948. стр. 49.
111 В. Глишић, н. д., стр. 46.
112 Р. Чолаковић, Записи из ослободилачког рата, књ. I, Београд 1956. 

стр. 28.
113 А. Виторовић, Централна Србија у  НОБ,  Веоград 1967, стр. 58; АС. Се- 

ћањ а Сретена Ж ујовића бр. 36/13018, стр. 193—197.
114 Р. Чолаковић, н. д. књ. I, стр. 21—40.
115 А. С. Сећање Сретена Ж ујовића, бр. 36/13018.
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одреде и постављали штабове само до изласка Главног ш таба НОПО 
за Србију на терен, а после тога је  овај штаб постављао руководеће 
војно-политичке кадрове у одредима уз делегирање неког из ОК као 
партијског руководиоца.118

Ситуација на терену ОК Ниша и Лесковца у периоду бављења 
Б ухе у Београду била је тешка, особито у Нишу. По повратку у Ниш 
и Лесковац, Б уха је у духу добивених директива предузео све како 
би партијску организацију оријентисао на оруж ану борбу. Нема по- 
датака да ли је он одржао састанке са ОК или је сам пренео ди- 
рективе.

Б уха је по доласку у Лесковац послао на разне стране чланове 
ОК. Тако је Косту Стаменковића сменио и изоловао од рада у ОК 
и на припреми Н О Б-а,117 Станимира Вељ ковића-Зелета и Васу Сма- 
јевића упутио је у ОК Ниша,118 Бош ка Крстића, дотадашњег руко- 
водиоца војне комисије ОК Лесковца, упутио је у Врање за секретара 
М К Врањ а,119 Владу Ђорђевића и Тому Костића ангажовао је као 
чланове К П Ј у селима око Лесковца,120 Благоја Николића упутио је 
у рејон Ниша,121 Симу Погачаревића, секретара МК Врања, довео 
је  у Лесковац за секретара ОК.122 У ОК Лесковца уш ла је Лепосава 
Стаменковић-Ленка задуж ена за технику и за везе са ПК које су 
постале једна од врло важ них обавеза за руковођење НОП-ом.123

За руковођење партијском организацијом (ОК) у Лесковцу остао 
је само Сима Погачаревић, кога ће Вуха сменити септембра 1941. 
године.124

Руковођење је практично преузео на себе Василије Буха, одри- 
чући се помоћи ранијих искусних чланова ОК, што се види из ње- 
гових писама ПК Србије за месеце јул, август и септембар 1941. го- 
дине.125

110 Исто.
117 Не може се никако прихватити објашњење Драгог Стаменковића да је 

Б уха Косту Стаменковића хтео да „као радничког трибуна" сачува за после-
ратни период. Др В. Глишић у својој књ изи на страни 40 и 41 на основу ове
изјаве Стаменковића тврди да је  то Б уха урадио без одобрења и знањ а ПК.
То се такође не може прихватити да се један секретар ОК, а поред тога најпо-
пуларнији револуционар, елеминише из учеш ћа рада и руковођењ а К П Ј на 
дизањ е оружаног устанка, без знањ а руководећих форума К П Ј. Ово утолико
пре што је Б уха на самом почетку Н О Б-а изнео своје негативно мишљење о 
кадровима у Лесковцу, чак  их је  назвао и непријателзима, наводећи „ви знате 
какве кадрове овамо има“. То потврђује да је он то урадио с одобрењем ПК.
(АС. ПКС бр. 122).

118 Hm u у вихору,  стр. 133— 136.
119 М. Перовић, Лесковац  у рату, стр. 103.
120 ЈТесковачки зборпик  бр. 6, 1966, стр. 11.
121 М. Перовић, Лесковац у  рату, стр. 102.
122 В. Глишић, н. д., стр. 40.
1*3 Исто. (Глишић наводи да је  у ОК Лесковца Б уха довео из Београда 

Глигорија Диклића при повратку крајем  јуна 1941. Према документацији он се 
појављ ује као члан  ОК Лесковца негде децембра 1941. 36. НОР, т. 1/3 док. 
бр. 1, 7, 9 и 11).

124 36. НОР, т. 1/20 док. бр. 7 (Писмо Б ухе П К  Србије); В. Глишић, н.д., 
стр. 92.

125 А. С. ПКС бр. 122 и 1062; 36. НОР, т. 1/20 док. бр. 7 и 8; В. Глишић, 
н. д., стр. 40 и 41.
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Оптерећен радом у дубокој илегалности он се не прилагођава 
новим условима рада него наставља рад у граду, али сада у много 
тежим условима. То га нагони да се ослони на Драгог Стаменковића, 
још  непознатог у лесковачком и нишком крају, за припрему и орга- 
низовање Партије за извршење задатака.120

Пошто је Драги Стаменковић првенствено дошао у овај крај ради 
помоћи у сређивању скојевске организације, он по повратку из Бео- 
града организује у Лесковцу окружно скојевеко саветовање ради 
избора окружног комитета СКОЈ-а. Због теш коћа да се одржи у 
Лесковцу, како је првобитно било одлучено (још по старом методуГ 
рад само у граду), оно је организовано у селу Чивлик (Винарачка 
Мира), недалеко од Лесковца, 12. јула 1941.127 На овом саветовању 
било je око 20 скојеваца. Изабран je ОК СК О Ј-а у који су ушли: 
Новица Илић, Лепосава Стаменковић-Лепша, Никола Ђурић-Тодоро- 
вић Павка, Влада Ђорђевић, опанчарски радник, и Александар Јова- 
новић Белка, као секретар ОК СКОЈ-а,

Б уха и ОК Лесковца у току јула предузимају све како би оја- 
чали организације К П Ј на свом терену. Новица Илић одлази у Вла- 
сотинце,128 где преузима улогу СК (среског комитета) и ствара орга- 
низације у Орашју, Црној Трави, Козилу и јача скојевску организа- 
цију у Власотинцу.

Драги Стламенковић поред помоћи организацији СКОЈ-а, после 
формирања ОК СКОЈ-а, углавном преузима рад на учврш ћењ у пар- 
тијске организације у Пустој реци и на Радану.129 Повезује многе 
чланове К П Ј који су као избеглице дошли у овај рејон и укљ учује 
у припрему за оружану борбу многе симпатизере.

Бош ка Крстића, који је дошао у Врање за секретара М К К П Ј 
Врања, ухапсила је 12. августа 1941. године бугарска окупаторска 
полиција.130 Са њим су ухапш ена још два члана овог комитета и тиме 
је обезглављена партијска организација на врањском терену. Истог 
дана Врање је напустило још 14 чланова К П Ј, С К О Ј-а и симпатизера 
који су изаш ли у шуму изнад града где се формира Први врањски 
ПО.ш

У овом периоду ОК Лесковца посвећује велику паж њ у учврш ћи- 
вањ у и организовању нових илегалних месних десетина; у Врањ у,132 
у Лесковцу,133 у Црној Трави,134 Власотинцу,135 у Пустој реци,136 и у 
Поречју.137 Према извеш тају Б ухе од јула  на територији ОК Ле-

120 36. НОР, т. 1/2 док. бр. 50; М. Перовић, Лесковац у рату, стр. 115—116.
127 В. Глишић, н.д.,  стр. 297; М. Перовић, Лесковац у  рату, стр. 86; А. С. 

ПКС бр. 122.
128 Л есковачки зборник  бр. 6, 1966, стр. 117.
128 М. Перовић, Лесковац у  рату, стр. 115.
130 Сећањ а Б лагоја М анасијевића и Стојана Тројановића изнета аутору.
131 Исто.
132 Лесковачки зборник  бр .6, 1966. стр. 7; В. Глишић н. д., стр. 29.
133 Исто.
134 Тако се борила Црна Трава, Црна Трава 1973, стр, 40—41.
135 С. Вучковић, Синиша Јанић, Лесковац 1970, стр. 46.
130 Лесковачки зборник  бр. 4, 1964, стр. 14—22.
137 Исто.



сковца месних десетина је 30.138 Стварање месних десетина и борбе- 
них група отпочело је после мајског саветовања 1941. године. На 
овом терену оне постају основа припрема за оружану борбу. И касније 
месне десетине представљ ају врло јак  ослонац ПО у периоду устанка 
у југоисточној Србији. Традиција месних десетина и чета носи своје 
зачетке из Топличког устанка 1917. године.139

Овакав рад ОК Лесковца трајао је све док за припрему оружане 
борбе није добио проглас ЦК К П Ј од 12. јула и Циркулар ПК Србије 
од 20. јула 1941. године. Тек онда се Б уха и ОК Лесковца оријен- 
тиш у на акције и формирање партизанског одреда, што се види из 
прогласа ОК Лесковца који је издат у времену 23— 25. јул  1941. го- 
дине.140

У том периоду и касније долази до првих акција, али у самом 
граду Лесковцу и на прузи Грделица—Печењевац. У овим акцијама 
се углавном ангаж ују чланови СКОЈ-а, а међу њима чланови ОК 
С К О Ј-а.141 Тако се крајем јула секу телефонске линије између 
Грделице и Брестовца, пале новине окупатора у граду („Ново време“ 
и ,,Обнова“), пишу антиокупаторске пароле. Међу озбиљније акције 
спада ликвидација Ђуре Пиштала, наредника-водника, и агента 
Ћ ућулије у Лесковцу. Значајније акције, које су имале врло велики 
одјек, биле су: паљење велике количине снопова пшенице секупљене 
за окупатора на простору „М ира“ ; паљење складиш та прерађевина 
од конопља у фабрици кудеље у Лесковцу, као и паљење вагона 
са сеном и другим материјалима на ж елезничкој станици у Лес- 
ковцу.142

Овакав почетак акција у рејону Лесковцу показује да су ОК и 
сам Б уха оријентисани на акције које су биле нужне ради развоја 
НО Б-а преко борбених група и месних десетина Лесковца. Тако то 
траје све до краја августа 1941. године и ако одред на планини Ку~ 
кавици (Влаини) постоји од 22. јула  1941. године.143

У раду ОК Лесковца и Бухе уочава се да нису поклањали већу 
паж њ у формирањ у СК (среског комитета), што је успоравало ма- 
совније ангажовањ е свих оних који су били спремни за учеш ће у 
развоју НОБ-а. М К Врања успешно је стварао јаку  партијску орга- 
низацију, што ће се показати врло корисним у периоду кризе НОП-а 
у овом рејону 1942. године. Одласком Новице И лића — који је вршио 
улогу СК у Власотинцу — у Б елу Паланку октобра 1941. године,144 
читава десна обала Јуж не Мораве од Црне Траве до Бабичке горе 
остала је без партијског руководства. Тако је ОК био присиљен да 
непосредно руководи лесковачким и јабланичким срезом и самим 
градом.

138 36. НОР, т. 1/20, док. бр. l.
189 М. Перовић, Т оплички  устаиак, стр. 254.
110 36. НОР, т. 1/2 док. бр. 7.
141 М. Перовић, Лесковац у  рату, стр. 109—112.
142 Исто.
148 36. НОР, т. 1/20 док. бр 1.
144 Пиротски зборник, бр. 6, 1974, стр. 12.
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Овакву ситуацију погоршаћс и одлазак скоро свих чланова К П Ј 
из Пусте реке, Јабланице а неких и из Власотинца.113 Терен је остао 
непокривен и зато је улогу политичког рада каслије преузео ПО и 
тиме надокнадио ту празнину.

Састанку ОК Ниша крајем  јуна 1941. године Б уха је взроватно 
присуствовао и пренео задатке које је добио у ПК Србије поводом 
напада Хитлерове Немачке на СССР.Ш После овог састанка ОК Ниша 
делује у граду Нишу где се ситуација после хапш ења смирила. 
Учвршћују се ћелије и формирају нове. У исто време ф ормирају се 
попереништва СК: у Топлици,147 Сскобањи.148 Алексинцу и моравском 
срезу.149 Повереништво за четири среза Пирота формира се августа 
1941. године.1:>0

Осим овог ОК Ниша брзо сређује и организује технику и воћ 
12. јула издаје свој нрви проглас.151 Ова техника, касније проширује 
рад; порсд умпожавања материјала КПЈ у њој се штамлају и многе
публикације пропагандистичког карактера.132 што је појачало ширење 
НОБ-а у овом рејону. У јулу  1941. три пута недељно штампано је rio 
500 примсрака вссти, 500 примерака „Старца Вујадина" и другог ма- 
теријала.

И ОК Ниша поссећујс велкнсу паж њ у месним десотинама. Тако 
се и на ОЕОЈ територији налазе многобројне месне десетине о којима 
Буха пише ПК Србије.133

ОК Ниша је посветио велику паж њ у СКОЈ-у, али је тек у авгу- 
сту могао да формира ОК СКОЈ-а, у који су ушли: Станимир Взљко- 
вић (секретар), Душан Пуђа-Сава, Илија Крстић-Ж ути, Стојан Хаџи- 
-Томић-М аксим.134 Скојевска организација ОК Ниша такође јо била 
главни носилац акција у овом рејону. Акције Партије и СК О Ј-а раз- 
вијале су се у Нишу као што је то био случај у Лесковцу. Писане 
су пароле, цепани окупаторски плакати, уништаване квислинш ке 
новине. Н ајзначајнија акција у Нишу била је бацање ручне бомЗе 
у хотелу „П арк“ на немачке официре.135 Убијен је један војник и 
један цивил, тсшко рањена 2 војника и 1 цивил и лако 3 војника и
1 цивил. Сама акција одјекнула је позитивно не само у Нишу него 
и у осталим крајевима. Због њеног значаја и Тито о томе јављ а другу 
Кардељ у који се налазио у Словенији.150

155 М. Перовић, Jlecicooaii у рату, стр. 115—125.
110 В. Глишић, п. д., стр. 40—41. 
ш  Исто, 41, напомена 63. 
i-!3 Ј4сто, 41, напомена 62.
«9 исто, 41, напомена 64.
150 14сто, стр. 41, напомсна 65.
151 36. НОР, т. 1/2 док. бр. 4.
152 Исто, т. 1/20 док. бр. 1.
153 Исто.
ш Н иш  У вихору,  стр. 148; М. Перовпћ, Јужиа Србија, Бсоград 1961, стр, 
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Можемо слободно тврдити да су акцмје у Лесковцу (паљење ку- 
дељаре, ж ита на ,,Мири“ и вагона са сеном и др. материјалом) и ова 
у Нишу укљ училе југоисточну Србију у устаничку атмосферу у 
Србији.

Један од највећих успеха Партије у рејону југоисточне Србије 
је  у томе што је она окупила огроман број младих — основну снагу 
НОП-а, и организовала их у скојевске организације на чијем челу 
су били ОК СКОЈ-а под руководством ОК и члана ПК СК О Ј-а и 
П К Србије. Резултати се виде не само у акцијама које су они изво- 
дили чим би добили задатак него и у њиховој бројности.

У то време у организације СК О Ј-а окупљено је ,157 у Нишу преко 
300 (није било фабрике, предузећа, школе па и болнице где није било 
организације СКОЈ-а), Прокупљу 305, Лесковцу 250, Круш евцу 200 и 
Врању 150 чланова. Као што смо већ рекли у Пироту је, због непосто- 
јањ а партијске организације, активе омладинаца створио Момчило 
Ђорђевић (окупљено око 30 чланова), који су повезани с покретом 
тек августа 1941. године.158

Јасно се види да тежиш те Партије на рад с омладином у овом 
периоду не само што је обезбедило јак  замах борбе него је то било 
од огромне користи и у периоду кризе НОП-а у овом делу. Захваљ у- 
јући ангажованим члановима Партије, младима и скојевцима, град 
Ниш и Лесковац издрж аће најтеж е дане 1942. године и остаће гра- 
дови хероји НОБ-а. Сем тога они су била главна покретачка снага ПО 
од њиховог формирања.

137 В. Глишић, п.д.,  стр. 300; Н иш  у вихору,  стр. 148—100.
153 Пиротски зборкмк бр. 6, 1974, стр. 33—47.
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Јосип Броз Тито, маршал Југославје, врховни  командаит НОВ и ПОЈ и
нерални  секретар КП Ј



Др Благоје Неш ковћ-М ихајло, сскретар ПК od 11. I X  1031. (први с лаоа), ор- 
ганизациони сскретар ПК Cnaceuu'a Бабовић-Цаиа (у срадини) и С~>етси Ж у - 

јовић (први  с десна) командаит Главног штаСа НОПО СрбмЈе

Коста Стг-меиковић, секпстар ОК  Ле- 
сковца од јула  1941. (погинуо марта 

1942. године)



/
C . ’m c i  Погачаревић, сскретар ОК Лес- 
ковца од ?ула до ссгт -мбра 1941. (no- 

гииуо 21. X I I  1941)

Лепосаоа Стамеикоаић-Лепа, сскрс-  
тар СК Лсковца од септембра 1911. 
и na"'"n.:cK'i. рукооодилац Лсск?оач- 
ног ПО од ноаемЗра 1941. (стреља- 

на у Јајиииима 1343)

Сретсн Младсн-уоић- . , . ...з 
ОК IluuLa cd ма'а 1941. до ногибије  

12. IV  1942. гсдине

ШШШШШШШШШШШШт. s
Разуменка Петровић-Деса, чл~н  ОХ 
Пиша do децсмбра. 1941. и  ОК Лес- 
ковца од јануара 1942. до заробља- 

оања марта 1942. годиие



I i l p f ш т

Недељко Караичић-Мнљисав, секре- Благоје Ристић-Раде Металац, сек-  
тар ОК К руш евца  од ју ла  1941. до ретар ОК СКОЈ-а Лесковца до ок-  

августа 1942. годиие тобра 1941. до погибије 14. II  1942.
годипе

Миодраг Стамепковић-Драги, члап  
ПК СКОЈ-а Србије
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С гапилир  Вељко вић-Зеле,  сскретар
ОК СКОЈ-а Ниша од августа 1941, 
до погибије 8. априла 1942. годипе

Петар Цакић, секретар ОК CKOJ-a  
Крушевца, стрељап марта 1943. го- 

дине

Joean Ћ ирић-Никола, ч лан  СК Веле  
Палаике од августа 1941. до зароб- 

љавања априла 1942. године



Ф ОРМ ИРАЊ Е ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА ЈУГОИСТОЧНЕ С РБИ ЈЕ  И 
Њ ИХОВА ДЕЈСТВА У ТОКУ АВГУСТА И СЕПТЕМБРА 1941. ГОДИНЕ

Припрема за оруж ану борбу у југоисточној Србији после мајског 
саветовања водила се организовано и усклађено с директивама 
ЦК КП Ј. Што се, пак, тиче припрема и организовања напада на оку- 
паторске објекте (саботаже — диверзије), а, исто тако, и формирања 
партизанских одреда, очигледно се закаш њавало.

Одлука о формирањ у партизанских одреда начелно је била до- 
нета при формирању Главног штаба НОПО Југославије и командант 
Главног штаба Србије Сретен Ж ујовић, који је био у току свих 
одлука Политбирса, одмах је прско Филипа К љ ајића и других руко- 
водилаца предузео формирање одреда у Србији.139 Тада није издато 
никакво упутство за формирање одреда у југоисточној Србији нити 
је ко у тај рејон упућен.

После одлуке о оружаном устанку и формирањ у партизачских 
одреда као основног елемента устанка историјског 4. јула  1941. гз~ 
дине и одласка свкх чланова Главног штаба НОПО СрЗије на терен 
8. јула  1S41, ниједан члан Главног штаба Србије није дошао у југо- 
источну Србију ради помоћи ОК К П Ј у формирањ у партизанских 
одреда. Проглас ЦК К П Ј дат 12. јула 1941. примљен је у југоисточној 
СрЕији у другој половини јула 1941. годипе100 и тек тада ОК схватају 
да су они обавезни да формирају партизанске одредз.

Сви ранији документи, углавном прогласи, нису схваћени као 
прелазак на акције и формирање ПО. О овомс најбоље говори проглас 
ОК Ниша дат 12. јула 1941. године у коме се види да ОК зна за 
партизанске одреде али није схватио да он трсба да их формира. 
Очигледно сматра да се претходно трсба за то спремати. „Спремајте 
се са одлучну борбу. . . Спремајмо сс сви са ботзбу противу окупатора 
и иаша је победа сигурна", стоји у прогласу ОК Ниш а.ии

У прогласу ЦК К П Ј издатом 12. јула ,1С2 у коме се обраћа народимз 
Југсславије између осталог пише: ,.Ви сте били поЗеђепи у рату али 
нисте покорени. Славне традиције борби са правду и слободу наших 
дедова нс смеју бити заборављене. Сада јс време да покаж ете да сте 
достојни потомци својих славних предака. САДА ЈЕ  В.РЕМЕ, САДА 
ЈЕ  КУЦНУО ЧАС ДА СЕ ДИГНЕТЕ СВИ КАО ЈЕДА.Н У БОЈ 
ПРОТИВУ 01СУПАТ0РА И Њ ИХОВИХ ДОМАЋИХ СЛУГУ, ICPB- 
НИКА НАШИХ НАРОДА. Не презајте ни пред каквим терором не- 
пријатеља. На терор одговарајте масовним ударом по најосетљиви- 
јим тачкама фашистичких окупаторских бандита. Уништапајто сзе — 
све што користи фаш истичким освајачима. Не дозволите да нашс 
железнице превозе разни материјал и друга средства која служе 
фаш истичким хордама у њиховој борби против Совјетеког Савеза, 
Створимо од наше земље опседнуту тврђаву за фаш истичке осва-

т  Учествовао је на свим састакцима ПолитЗироа ЦК К П Ј. (А. С. бр. 13018
— сећања С. Ж ујовића; (В. Глишић, н.д.,  стр. 20, 21, 23, 26, 27, 38, 46, 47, 54 и 65).

160 36. НОР, т. 1/2 док. бр. 7 (Проглас ОК Лссковац); Зо. НОР, т. 1/20 док, 
бр. 1 (Писмо Б ухе од 25. јула 1941. године ПКС).

101 36. НОР, т. 1/2 док. бр. 4.
162 Исто, т. l / l  стр. 18—21.
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јаче“ . А када се Ц К КП Ј у овом прогласу обраћа Србима, каж е: 
,,Ваши најбољи синови већ се боре rio брдима противу фашистичког 
угњетача. Но то пије довољно, читав српски народ мора да помаже 
те борце и њихову борбу. Сви они који могу и који су слособни нека 
ступају у партизанске одреде“.

Ова директива ЦК КПЈ и „Циркулар ПК Србије“ бр. 1. од 20. јула 
1941. године103 разјаснили су задатке ОК Ниша и Лесковца у вези 
с формирањем одреда.

Из документације се може јасно видоти од колике js помоћи 
одредима био излазак Главног штаба НОПО Србије на терен. Нело- 
средна и конкретна помоћ на лицу мсста ко.ју су одредима пружили 
чланови Главног штаба омогућила је брзо савладавање почетиих 
слабости у извођењу акција. О овоме документовано говоре извеш таји 
Срстена Ж ујовића као команданта Главног штаба јула као и по- 
четком августа 1941, године.104 Штавише, Главни штаб је почетком 
августа 1941. године као циркулар издао и упутство: „ШТАБУ ПАР- 
ТИЗАНСКИХ ОДРЕДА“1С5 у коме стављ>а извесне примедое на рад 
штабова партизанских одреда и даје конкретна упутства за откла- 
њање тих слабости. Осим тога Главни штаб прецизира по тачкама 
какве извеш таје штабови одрсда треба да подносе. Из овог улутства 
ce види ш та треба да напише командант, шта политички комесар, 
а шта партијски руководилац. Али прсма свему би се рекло да оно 
никада није стигло у одреде југоисточне Србије, те штабовл гшсу нл 
знали какве извеш таје треба да подносе.

ОК Ииша и Лесковца нису добијали писмена упутства од Главног 
штаба о формирању одреда, о акцијама и руковођењу одредима. Ово 
потврђује податак из писма ПК ОК Ниша: ,,Са сзаким нашим дз- 
кументом обавсзно упознајте друговс из Ш таба . . . којем стс arco- 
лутно потчињени и све његове наредбе о војиом деловању имате 
обавезио извршавати. Тражитз од штаба команде да вам одмах по- 
шаљу три до нет искусних партисана“.ш’ На то секротар ОК Ниша 
одговара: „Рскли сте нам да тражимо 5 партизана од Главног штаба 
али не зиамо преко кога“.и” То значи иису имали ни писмене, курир- 
ске везс с Главним штабом Србије.

Устаиовивши да ОК југоисточне Србије немају везу с Главним 
штабом Србије, ПК је написао 21. августа 1941. године: „Чуди нас 
да немате всзу са Главним штабом у Србији. ДоЗићете jc“.ies У 1941. 
години је нису добили.

Из наведених докумената јасио се откривају улоге О К К П Ј у 
југоисточној Србији у односу на ПК и Главни штаб Србије. Нрема 
ПК Србије, ОК имају и улогу окружног штаба те су подређени Глав- 
ном штабу Србије, кога морају упознавати са задацима добијеним 
од ПК и њима подносити извеш таје војног карактера, а од њега при- 
мати задатке. Из докумената команданта Главног штаба се, међутим,

ir,3 Исто, т. 1/2 док. бр. 6.
i6i исто, т, 1/20 док. бр. 2, 3 и G.
icr> Исто, т. 1/20 док. бр. 5.
166 Исто, т. 1Х/1 док. бр. 1 (Дмректива П К ОК Ниш од 10. V III 1941).
16? Исто, т. l / l  док. бр. 8 (Извештај ОК Ниш ПК од 16. V III 1941).
168 Исто, т. 1Х/1 док. бр. 3.
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може установити да ОК К П Ј у Ш умадији нису имали улогу окруж - 
них штабова и да се као такви нису сматрали одговорни за одредз 
у којима је требало политички да раде и да их контролиш у.109

Командант Главног штаба НОПО Југославије Јосип Броз Тито 
уочио је да Главни штаб Србије слабо пруж а помоћ југоисточној и 
источној Србији, па је наредио крајем јула 1941. да се у овај рејон 
упути један члан Штаба. На овај захтев Тита, Сретен Ж ујовић као 
командант Главног штаба Србије одговорио је 2. августа 1941: 
,, . . . 6) Не могу за сада послати никога у Источну Србију (околина 
Зајечара као ни у Лесковац и Ниш). Нека ПК преузме, ако може, 
сада организацију ових крајева. Ми би то могли учнити тек кроз 
15 дана“.170

Када је Буха, члан ПК, добио Проглас Ц К К П Ј дат 12. VII 1941. 
и Циркулар ПК бр. 1 од 20. јула 1941. године, он је као непосредни 
руководилац ОК и ПО овако известио ПК:

„На 25. VII проучили смо последње поруке и преузели у при- 
лрему више акција. У току су две велике.

3) Прва група партизана отишла је на Кукавицу. Имамо шу- 
маревог сина који познаје планину и карту планине. Постоји осма- 
трачница коју су раније подигли Немци. За  наш округ јесте нај го- 
деснија Кукавица" јер обухвата пут од Лесковца па све до Врања,

4) Отишла је експедиција да испита Суву Планину . . .
Имамо на Кукавици двадесет и једног партизана, они спремају 

акц и ју“.т
Очигледно, Б уха је схватио озбиљност задатка и значај ПО и 

улогу коју им поставља ЦК КП Ј у развоју НО Б-а и устанка у Србији. 
Наравно, закаш њ авањ е са формирањем НОПО и акцијама у југо- 
источној Србији морало је да изазове озбиљно и оштро реаговање 
П К Србије. У свом писму од 10. VIII 1941. ПК замера „ . . . Али у 
погледу акција, стварања партизанских одреда и развијањ а њихове 
делатности на вашем подручју, далеко сте заостали за  друх^им орга- 
низацијама, управо ви нисте скоро ниш та учинили.

2. —• Неодложно стварати, проширивати и јачати партизанске 
одреде и истовремено развијати њ ихову делатност. Сваком одреду, 
свакој партијској организацији и сваком човеку посебно одређивати 
дневне задатке“.*

На овако оштре замерке секретар ОК Ниша је носле неколико 
дана одговорио: ,, . .  . Нешто смо и учинили, али ми још увзк сма- 
трамо да прилично заостајемо од осталих делова Србије. Ми ћемо 
све снаге уложити да достигнемо Србију, али да ли ћемо то у потпу- 
ности постићи?“ш

Очигледно је да је југоисточна Србија била ван непосредног 
утицаја ЦК КП Ј, Главног штаба НОПО Југославије и Главног штаба 
НОПО Србије и да је била једино у писменој вези с ПК Србије. Осим 
тога, закаш њ авањ е с преношењем директива морало је да доведе до

icso McTOs т , 1/20 док. бр. 2. 
15u Исто.
т  и „то, т. 1/20 док. бр. 1. 
36. НОР, т. 1Х/1 док. бр. 1
172 Исто, т. 1/1 док. бр. 8.
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ааостајањ а овог краја  у развоју НО Б-а и устанка. Оно што је имало 
највиш е утицаја на закаш њ ењ е у формирању одреда и у њиховој 
активности је недостатак непосредног утицаја Главног штаба Србије.

НОБ ће се у југоисточној Србији развијати у оваквим условима 
руковођења у току читавог периода 1941— 1944. године.

Почетак рата са СССР-ом присилио је немачку Врховну команду 
да ангаж ује све своје расположиве снаге. Због тога је у Југославији 
имала свега 4 дивизије ■—■ посадне, од којих 3 у Србији. У Србији 
ј е  било и неколико батаљона за осигурање и нешто полицијских и 
ж андармеријеких снага. У Нишу се налазила 717. посадна дивизија 
■чије су јединице распоређене: Ниш, Лесковац, Круш евац, Прокупље, 
Ч ачак и К рагујевац.173 Осим штаба дивизије у Нишу су били неки 
приштапски делови, а у Прокупљу је био 1. батаљон 737. пешадијског 
пука са 4 чете (1—4). Поред ових снага у Нишу се налазио један 
батаљон — 920, са две чете за обезбеђење. Фелдкоманда бп. 899. с 
■одређеним снагама војне полиције, налази се у Нишу, а у Лесковцу 
се налазила Крајскоманда174 и две чете 920. батаљона за обезбеђење 
(Ландесшицен).

Уз ове рслативно слабе снаге окупатора у југоисточној Србији 
(немачке окупационе зоне) налазе се одређсне квислинш ке жандар- 
мсријске јединице распоређене rio водовима и стагшцама. Оне су биле 
борбено слабе, ria у самом почетку НОБ-а нису давале јак  отпор.175

У Круш евцу се налазио 2. батаљон са 4 чете (5— 8) са штабом 
батаљона 749. пешадијског пука, као и 5. чета 920. батаљона за обез- 
беђење, команда места Круш евац и неке друге позадинске уста- 
нове.!7°

После напада на СССР у бугарској окупационој зони Пирота и 
Врања налазиле су се ове јединице: 1. брза (коњичка) дивизија с јед- 
ним нуком у рејону Сурдулице. Ова је дивизија 6. јуна још била у 
Врањ у,177 а касније ју  је заменио 52. пеш адијски пук 14. дивизије.

У Бујановцу се налазио гранични батаљон, а и у Владичином 
Хану, с граничним четама од Власа до Предејана.178 На прузи Грдз- 
лица—Куманово се за обезбеђење налазио 5. етапни пук.

Срезови (околије), са среском полицијом, налазили cv се у Вра- 
њу, Бујановцу и Сурдулици, а у општинама полицијске станице 
(участак) са 3—7 полицајаца. У свим општинама постављени су Бу-

173 Vojna enciklopedija, књ. I, стр. 53; 36. НОР, т. Х П/ 1  док. бр. 42, 45, 47 
и 116.

1,4 36. НОР, т. Х П/ 1  док. бр. 102.
1:5 36. НОР, т. 1/1 док. бр. 8, 13, 95 и др. (Много ж андармеријских станица 

које су нападаие у августу 1941. године давале су слаЗ или никакав отпор, а 
по формирању Недићеве владе отпор је  нарастао и постале су врло упорне у 
одбрани својих објеката).

176 36. НОР, т. Х11/1 док. бр. 116.
177 Исто, док. бр. 64.
178 А—VII, Б. Кут. 4 рег, бр. 10/1-1; Б. Митровски, В. Глишић, Т. Ристовски, 

Вугарска војска у Југославији  1941—1944, Београд 1971, стр. 37—47, Д. Кулић, 
Бугарска окупација стр. 30—33 и шема распореда V бугарске окупационе армије.



гари за прсдссдникс (кметове). а, исто тако, и за учитеље у свим 
школама.179

У Пироту се налазио један пешадијски пук 1. софијске дивизије, 
гранични батаљон и (околијска) среска полиција, а у Бабушници јз 
било содиште среза (околије окупатора). У селу Јабуковику (Луж- 
ница) налазио се један гранични батаљон180 са четама дуж  демар- 
кационе линије.

Према распореду окупаторских снага постојали су најбољи услови 
за развој НОБ-а и ПО у рејону Лесковца, Ниша, Прокупља, Кру- 
шсвца, Сокобање, Кнежевца и Беле Паланке. У рејонима Лебана, 
Медвеђе, Курш умлије, Сокобање и Сврљига није било немачких оху- 
паторских снага сем срсских начелника и жандармсријских једишша 
квислиншке владе. Сем њих у овом рејону дуж  пруге Бзла Па- 
ланка—Ниш—Лесковац—Грделица билс су бугарске јединице које су 
имале задатак да обезбеђују пругу.181 Тим правцем ишли су бугарски 
тракспорти из Бугарске (Софије) за М акедонију (Сколје).

Осим ових окупаторских снага на територији Топлице, Косанице 
и горње Јабланице организовали су се четници Косте М иловановића- 
-Пећанца, као устаничке снаге, и ометали развој НОП-а у тим рајо- 
нима. Процес формирања и развој ПО, као и њихове акције, текао је 
углавном споро под руководством Бухе и ОК, али то неће имати 
негативних последица, што се види из настајањ а и развоја НОПО-а.1-2

В РЛ Њ С К И  п о

Већ је рсчено да је МК К П Ј у Врању устгешно слсдио све ди-
рективе ЦК КП Ј, ПК Србије и ОК Лесховца, и до јула мссзца имаз 
око 45 чланова КП Ј, 150 скојеваца и 7 дссетииа месиих партизапа у 
Врању. Оваква сиага је обезбеђивала успешан развој НОБ-а. С друге 
стране такође је наведено да је окупатор на овој територији поставио 
најјаче снаге, добро организовао своју оласт до најудаљенијих месга, 
па је то умногоме отежавало формирање и опстанак ПО.

Када је Бошко Крстић из ОК Лесковца стигао у В‘оање за сокре1 
тара МК и отгточео с првом акцијом МК. непријатељ је врло брзо и 
ефикасно реаговао, тако да је због небудности ухапшен скоро читав 
MK.1F3 Бугарски окупатор на овој територији није предузео хапшење 
комункста после напада Хитлера на СССР. Извесна група комуниста 
и неки симпатизери К П Ј — пошла ;је у шуму. одмах после 22. ј у а
1941. године, сматрајући да је сам напад иа СССР довољан сигнал за

179 Д. Кулић, Бугарска окупацнја, стр. 47—03.
ro д —v il ,  Б. Кут. 4 рсд. бр. 10/1-1; Б. Митровски, В. Глпшчћ, Т. Ристов- 

ски Пугарска оојска у Југослави/и 1041—1944, стр. 37—47; Д. Кулић, н. д., стр. 
30—33 и шсма распореда V бугареке окупацмонс армије.

141 А—'VII НДХ, Кут. 89, ф. 5, док. бр. 8; Д. Кулнћ, и. д., стр. 4.
182 В. Глишић, н. д., стр. 34—35, напомена 44; „Лесковачки зборник" 6p. 

VI, 1906. X. Ракић, Рад К П Ј у Лесковачком округу у 1041, стр. 7.
183 Us'.anak naroda Jugcslavije 1941, књ. V, стр. 552—557 —• чланак Јосифа

Трајковнћа, Vran'jski partizanski odrcd. (Тада су ухапшепи Бош ко Крстић, Бла-
гоје М анасијевић и Стојадин Младеновић, сви чланови МК KIIJ).



отпочињање борбе протав фаш истичких окупатора.184 Када је  по- 
чстком јула на иницијативу МК К П Ј у Врању убачен Проглас 
ЦК К П Ј издат 22. јуна и јула 1941. године у касарну бугарске војске, 
окупатор је брзо реаговао, хапсећи комунисте међу којима и три 
члана М К К П Ј.

МК Врања је донео одлуку да око 10. августа 1941. ф^рмира 
НОПО на Крстуловици (изнад Врања) и да први командант будз 
Стојан Тројановић, а политички комесар Стојадин Младеновић. члан 
МК Врањ а.185 Уједно je било одлучено да многи чланови К П Ј и 
С К О Ј-а оду у одред — њих 14. Уговорен је састанак код Бунуш евца 
за 11. август 1941. v 18 часова. Међутим Стојадин Младеновић јз тога 
дана (11. VIII 1941) ухапшен на улици и није дошао на састанак. 
Сутрадан, 12. августа 1941, како је било и планирано, изаш ла је д^уга 
група чланова К П Ј и СК О Ј-а на место окупљања партизача.180 Овог 
дана нашло се v логору партизана преко 22 борца. Стојаи Тројановић
— као овлашћено лице од МК Врања — командант одреда, прикупља 
све борце организу1ући с њима политички и војиички рад упознајући 
их с прогласима ЦК КПЈ издатим 22. јуна и 12. јула 1941. годинс.

С планине Кукавице стигао је прско демаркационе линијо тих 
дана у Врањски одред Влада Ђорђсвић. Он је поставио за политичхог 
комссара Стојадина Пешића-Готована, раније познатог активног учес- 
ника у радничком покрету. Према томе, средином августа 1941. го- 
дине формиран је Први врањски НОПО.

Влада Ђорђсвић се после дводневног задрж авањ а вратио на Ку- 
кавицу с једном десетином Врањанаца, а са штабом је  на терену 
Врања остао већи део Врањског одреда.

Сима Погачаревић, секретар ОК, сазнавши за хапш ење М К Вра- 
ња, дошао је у Врање 23. августа 1941. године ради стабилизације 
партијске организацијс и њеног ангажовања, а, такође, и Одреда, на 
врш ењ у акција.

Већ 26. VIII изврш ена је прва акција — сечење телефонских 
жица на терену Врањ а.187 На жалост, ова је акција била малог обима, 
бсз неког већег ефекта, а Одред је после одласка Симе Погачаревића 
углавном деловао политички, прихватао нове борце, прикупљао 
оружје, муницију и опрему за одред.

Руководство које ,ie било преко демаркационе линије, а без иску- 
ства, учинило је да Врањски одред, иако је сваким даном био све 
бројнији, није вршио акције.188 Десет дана после формирања, у Врањ- 
ски одред 25. VIII 1941. године поново долази Влада Ђорђевић.

Озбиљна интервенција ПК Србије код ОК Ниша и Лесковца, и 
Бухи, од 10. VIII 1941, због заостајањ а у развоју одреда и невршења 
акција, нагнала је ОК да захтева од одреда да с постспећим искуством 
пређу на озбиљније акције. Тако је почетком септембра 1941. годиче 
дат задатак и Врањском одреду да на свом терену отпочне акције.

161 А.С. M’OK Врањ е бр. 1 и 3.
re  Соћање Стојана Тројапопића изнето аутору маја 1976. у Београду. 
180 А.С. M ’OK, Врањ е бр. 1 и 3; Сећање Стојана Тројаповића.
187 Исто.



Врањски одрсд је тада био нарастао на 67 бораца189 и 18. IX 1941,- 
године врши прву озбиљнију акцију на територији „Велике Бу~ 
гарске“. Напада рудник антимона код Трновца (Бујановац). Колико- 
је овај рудник био важ ан за Немачку, говори и то што га Хитлер 
у својим ,.смерницама“ датим априла 1941. наводи као важног за 
ратну индустрију.180

Напад на рудник је у потпуности уснео, али је приликом повла- 
чења дошло до сукоба с граничним јединицама Бугарске. Погинуо је 
један борац, а тројицу су заробили.191 С друге, пак, стране овај напад 
је имао великог одјека на овој територи^и, што је бугарску окупа- 
торску власт натерало да се озбиљно забрине. Ради спречавања ак- 
ција партизана и онемогућавања развоја НО борбе на овој територији 
командант бугарске окупационе армије у Скопју генерал Васил Бој- 
дев издао је наређење о предузимању драстичних мера против при- 
падника НОП-а и српског народа који подржава НОБ. Ч ак је наредио 
да се партизани не заробљ авају него да се на лицу места стрељају, 
јер ће они као заробљеници својим држањ ем развијати патриотизам 
код српског народа.192 Где се буду водиле борбе, села и људе, који их 
помажу спалити, односно стрељати.

Демаркациона линија италијанске окупационе зоне налазила се 
изнад самог Врања, па је логор Врањског одреда био на врло непо- 
вољном месту, што ће утицати на држ ањ е Одреда у овом рејону.

После поласка Врањског одреда у напад на рудник Трновац с 
Кукавице су дошли Радован Ковачевић-М аксим и Гојко Ћетковић- 
-Огњен, који су одр.еђени у Врањском одреду за политичког коме- 
сара, односно за заменика команданта.193

Стојадин Пешић-Готован негодовао је због смењивања с дужно- 
сти политичког комесара јер није био задовољан одлуком194 и никада 
није отишао с овог терена на Кукавицу, па је као припадник Врањ- 
ског одреда и погинуо децембра 1941. године.

Б уха у евојој изјави пред полицијом наводи проблем односа пре- 
ма кадровима и каж е: ,.да је због форсирањ а својих људи долазило 
до суревњивости у одредима ОК Лесковца између староседелаца и 
досеЈвеника (Црногораца и Херцеговаца),195 али да у том питањ у није 
ништа предузимао.

Након два дана од повратка одреда у рејон К итке 21. IX 1941. 
године стигао је Влада Ђорђевић с Кукавице по трећи пут. На са- 
станку штаба и Владе Ђорђевића констатовано је да нема услова 
да Одред опстане у рејону Врања, па је одлучено да се пребаци на 
К укавицу,190 што је и учињено 22/23. IX 1941. године. Убрзо затим

!8S В. Глишић, 1 i.d.,  стр. 92; Ј. Трајковић п. члаиак.
180 Сећење Стојана Тројановића изнето аутору маја 1976. у Београду.

36. НОР, т. 11/2 док. бр. 14.
1111 Ј. Трајковић, н. ч.
192 36. НОР, т. VII /1 док. бр. 124 (Наређење издато 6. X 1941).
183 С. Николић, Лесковачки НОП одред (јуљ 1941 — фебруар 1943), Лесковац 

1974. стр. 80; сећања Светислава С тојановића-Бизона и Стојана Тројановића 
дата аутору 1976, односно 1977.

104 Сећања Св. С тојановића-Бизона и С. Тројановића, изнета аутору.
105 А Ц К С К Ј бр. 1943 (518) И зјава Василија Б ухе пред полицијом 1943).
160 АС. M’OK Врањ е бр. 1 и 3 и сећањ а С. Тројановића.
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по одлуци ОК Лесковца, Врањски ПО ушао је у састав Кукавичког 
одреда као једна од његових чета. Једаи његов део, десетина, ушао 
је  у састав Бабичког одреда на Бабичкој гори. Командант одреда 
Стојан Тројановић вратио се после овога на терен Врања, где је  за- 
једно са смењеним политичким камесаром прихватао нове борце и 
припремао њихово упућивањ е на К укавицу.197 Тиме је практично 
напуштена територија Врања.

У Врању је партијска организација под руководством Чеде Ста- 
јића-П лавог наставила да интензивно делује и тиме одржи конти- 
нуитет рада за НОП, све до његовог хапш ења крајем децембра 1941. 
године.198 По изласку из затвора 22. VI 1942. године, Чеда Стајић 
наставиће рад у МК Врања, а то је било од огромне користи за НОВ, 
о чему ће касније бити више речи.

На инсистирање команданта Врањског одреда, ОК Лесковца ће 
после доласка Симе Погачаревића на терен Врања покушати да ок- 
тобра месеца поново створи одред. О овој активности на обнови Врањ- 
ског одреда биће говора касније.

ЛЕСКОВАЧКИ ПО

Већ је нешто речено о ситуацији у ОК  Лесковца. Према сећању 
Александра Јовановића-Белке, ондашњег члана ОК Лесковца (сз- 
кретар ОК СКОЈ-а), после 22. јуна 1941. у ОК Лесковца (КПЈ) били 
су: Сима Погачаревић (секретар), Лепосава-Ленка Стаменковић, члан, 
и новокооптирани: Станојко Вукић, текстилни радник из Грделице, 
и Ставра Милош Јовановић, пекарски радник. Кооптирани чланови 
су након месец дана изаш ли из О К 199 —■ Станојко је постао курирска 
веза с ПК Македоније, а Ставра је отишао међу прве партизане на 
Кукавици.

Према томе у ОК Лесковца остала су три члана: Сима Погача- 
ревић, Ленка-Лепосава Стаменковић и Александар-Аца Јовановић- 
-Белка. Сам ОК у овом саставу није могао да изврш ава постављенз 
задатке. Ленка је била задуж ена за рад технике ОК и везе са ПК, 
А ца-Белка за рад са СКОЈ-ем, а све остале задатке ОК морао је да 
обавља Сима Погачаревић који, рекло би се, није имао довољно 
искуства за тако одговорну дужност.

Из писма Б ухе од 25. јула 1941. а, исто тако, и из Прогласа ОК 
Лесковца види се да су били упознати с директивама ЦК и ПК о 
ф ормирањ у одреда. У истом писму Б уха пише да је ,,прва група 
партисана отишла на К укавицу" и да је планина Кукавица на тери- 
торији ОК Лесковца најпогоднија за формирање одреда, јер сз са ње 
обезбеђује контрола над комуникацијама Лесковац—Врање.200

С првом групом партизана пошао је и Драги Стаменковић за кога 
је  Б уха тражио дозволу од ПК Србије да остане стално на том те-

1,17 Исто.
198 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 3; А. С. M’OK. Врањ е бр. 8 и 18.
too м , Перовић, Лесковац у рату, стр. 38; Сећање А лександра-А це Јовано- 

вића изнета аутору маја 1977. годинг; Д. Кулић, Коста, стр. 238.
ш  36. НОР, т. 1/20 док. бр. 1.
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рену ради формирања одрсда, пошто нсма погодније личности за тај 
задатак.-1'1 Драги је својим ангажовањем довео многе љ удз у одред 
и остао на Кукавици преко месец дана. ПК Србије се сложио са захте- 
вом Бухе да Драги Стаменковић остане стално у југоисточној Ср- 
бији.202

Према изнетим подацима, Лесковачки (Кукавички) одред је почео 
да живи од 24. јула 1941. године (можда који дан раније), а формиран 
је као одред тек 10. августа 1941. године.-1'3 Први борци су углавном 
чланови К П Ј (међу којима и бивши чланови ОК — Влада Ђорђевић 
и Ставра-М илош Јовановић).

Овај одред остаје 20 дана неоформљен, а прсма гшсму Б ухе o:i 
је tv  лоциран баш ради пруге Лесковац—Врање.204

Пасивност Одреда вероватно је дошло отуда што Буха, који је 
на себе примио улогу ГШ, није могао да обухвати све задатке, а по- 
готову што је имао негативан став према кадровима с тог терена. 
Он се одрекао помоћи кадрова, толиким искуством у време када јз 
морао да се ангаж ује око формирања одреда на Кукавици и њего- 
пих акција. Ангажовање само Драгог Стаменковића није могло дати 
одгсварајуће резултате. ,, . . . 4) Скојевац Драги је нарочито у задње 
време био потпуно заузет у организацији И РУКОВОДСТВУ ОДРЕ- 
ДА У КУКАВИЦИ (подвукао Ж . Н.), те ћсмо тек сада вратиги га 
потпуно на омладински сад. То је било неопходно, ЈЕ Р  У РУКОВОД- 
СТВУ У ЛЕСКОВЦУ НИСМО' ЗА ТО ИМАЛИ НИТИ ПОГОДНУ 
НИТИ МОГУЋУ ЛИЧНОСТ (подвукао Ж . Н.) а да у велико не трпи 
сстгли нуж ни посао тога кра ја“.205

Ако се погледа тадашње стање кадрова, онда се ова тврдња Бухе 
може слободно оценити као субјективна и потцењивачка. Тачно је да 
Сима Погачаревић није могао примити на себе и тај задатак јер јз  
био преоптерећен и осталим нужним пословима; Ленка такође није 
могла због ангажованости у техници ОК, а Александар Јовачовић 
поготову ■— задуж ен за СКОЈ као секретар ОК СКОЈ-а. Али био је 
неангажован Коста Стаменковић, истакнути револуционар који је у 
то време, изолован од рада ОК, седео у дубокој илегачности. иако 
је до 22. јуна био секретар ОК у Лесковцу.206 Као стари искусан 
револуционар, а уз то популаран не само међу радницима него и у 
народу лесковачке околине, могао је много да допринесе управо у 
формирањ у и руковођењу одредом, Њ егова изолација доносила је 
само штете НОБ-у. Влада Ђорђсвић, ранији члан ОК, стари и иску- 
сни партијски руководилац обављао је мање важне послове, а био 
је на терену на коме се формира одред. Када се изгубило драгоцечо 
време, Б уха ће схватити потребу да се ангаж ује Влада Ђо^ђегић, 
па га је поставио за политичког комесара Кукавичког одреда.207 Ко-

201 Исто.
со2 Исто, док. бр. 7.
2,‘3 С. Н '» к ти ћ , v, d., стр. 48. (овај одред сс овде често назива и Кукавички).
'-0| 36. НОР, т. 1/1 стр. 18—23.
2СЗ 36. НОР, т. 1/2 док. бр. 15.
200 Д. Кулић, Коста, стр. 241; Сећање А, Јовановића, (Склоњен је у кући 

Јовала Стаменковића Костиног брата, с којим ни његова кћи члан ОК СК О Ј-а 
Лесковац није имала везе).

207 С. Николић, u. d., стр. 79,
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ста Стаменковић ће, међутим, по доласку у Одред бити онемогућен 
да пружи драгоцен допринос НО Б-у (вршио је улогу економа одреда 
■—■ делећи храну и одећу борцима.)208

Тома Костић-Срећко, ранији члан ОК Лесковца и секретар М К 
Лесковца, обављао је улогу организатора диверзантских акција у 
Лесковцу и на прузи.209 И њега ће Б уха тек децембра 1941. ангажо- 
вати као руководиоца Бабичког одреда — заменика команданта. На 
тој дужности ће погинути с првим јуришницима при заузећу моста 
на Јуж ној Морави код Биљанице, 4. II 1942. године.210

При формирању одреда на Кукавици у његов састав су уш ли и 
ови искусни борци: Радоњанин Властимир-Добри, Шпанац, борац из 
Ш паније, Милош Јовановић-Ставра, дотадашњи члан ОК К П Ј Ле- 
сковца, и Никола Ђ урић-Павка, члан О К С К О Ј-а ,211 који су могли 
бити ангажовани у формирању одреда као руководиоци.

Сам начин образовања одреда на Кукавици говори нам да није 
постављен мобилизацијски — ангажовање искусних и проверених ка- 
дрова а познатих међу борцима и у народу. Према некима, Одред се 
почео окупљати још 6. јула 1941. године, односно 22. јула 1941. r.212 
После изласка прве групе, Драги Стаменковић је пошао v Јабланицу 
да доведе другу групу.213 У међувремену из Лесковца и Вуч1а у Одред 
је дошла нова група. Од ових група 10. VIII 1941. године Драги Ста- 
менковић формира партизански одред на К укавици214 од 30 бораца.

Колико је одсуство руковођења Одредом имало негативног ути- 
цаја на његово формирање и предузимање акција говори податак о 
понашању Одреда на Кукавици.218

По формирањ у Одред је остао пасиван, без акција, па чак и без 
политичко-пропагандног рада у народу.

Лесковачки одред се као оружана формација није појављивао у 
народу него је био ,,илегалан“ . Он се још не би легализовао да није 
народ почео да прича: ,,да у планини постоје неки људи, нека војска 
у сељачким оделима. Због тога је морао да се „легализује" иако је 
. .  . постојала и дал>е потреба да се одред држ и у илегалности док 
бројно стање не ојача“ .210 При формирању Лесковачки одред је имао 
преко 30 бораца, у току августа нарастао је на око 85.217 Док је Ле- 
сковачки одред живео илегално и био пасиван, дотле су четници 
Косте Пећанца по Поречју и Оруглици јавно по селима стварали 
своју организацију која ће, на жалост, као контрареволуционарна

2,18 На основу казивањ а В. М анића, изнета аутору 1974. г. у Београду.
208 д_ Кулић, Коста, стр. 254.
2,0 Ж . Н иколић-Брка, 22 дивизија,  Београд 1972, стр. 39 напомена 92; 36. 

НОР, т. 1/3 док. бр. 22.
211 С. Николић, п. д., стр. 49.
2,2 Исто, стр. 40—67.
213 Исто, стр. 46—48.
214 Исто, стр. 48—50.
2,5 Исто, стр. 51—52.
2 io исто, стр. 53.
217 Исто, стр. 50 и 80.
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снага водити борбу против НОП-а све до њихове ликвидације маја
1944. године.218

Колико је неискуство руководилаца Одреда и одсуство утицаја 
Бухе и ПК било штетно, говори и податак да се од настајања јула 
(6—20) па и после формирања 10. VIII 1941. до краја августа снабде- 
вао из града Лесковца.219 Овакав начин снабдевања онемогућавао му 
је повезивање с народом. То се све дешавало под непосредном кон- 
тролом Драгог Стаменковића, делегата Бухе.

Нападом на граничаре у селу Чукљ енику на падинама планине 
Кукавице,220 Лесковачки одред извео је прву оружану акцију.

Пријем Билтена Главног штаба HOIIO Југославије бр. 1 од
10. VIII 1941. године, у коме је дато упутство о задацима партизан- 
ских одреда, изменио је ситуацију.221 Тек након овог ОК Лесковца 
с Бухом предузима одговарајуће мере за активирање одреда. У 
штаб улазе Влада Ђорђевић, ранији члан ОК, за политичког комс- 
сара, познат у народу и код партизана, поред раније одређеног ко- 
манданта М илаиа М анојловића-М илоша и Обрада Лучића-М илутина, 
заменика команданта. За интенданта одреда је постављен М илија 
Радовановић, а за санитеског руководиоца riori Мића Б укелић.222

Штаб Одреда у вези с упутствима Главног штаба предузима мере 
како би пришао изврш ењ у главног задатка — напада на пругу у 
долини Јуж не Мораве. У вези с тим он је 9. септембра 1941. органи- 
зовао напад на рудник Леце из кога је узет експлозив за минирање 
пруге.223

Осим тога, да би се Одред укључио у дејство на окупаторске 
објекте и да би тиме вршио своју улогу мобилизатора народа у 
ИОБ, нападнуто је 15. септембра Вучје — жандармеријска станица, 
општина и фабрика ш тофова.224 Успех у овом нападу стимулиеао је 
штаб Одреда за нове акције. Тако је 23. IX 1941. године Лесковачки 
одред поново извршио напад на Вучје, а ослобођењем Вучја почиње 
стварање слободне територије. Народу је подељеиа храна, жито које 
је заплењено у магацинима као и друга опрема.225

Позитиван утисак који су акције Одреда оставиле на народ овог 
краја и целу околину деловао је и на ОК да се одлучи да образује 
и Бабички одред, ради развоја НОБ-а на територији Бабичке горз, 
чиме се, захватала десна обала Јуж не Мораве од Власотинца према 
Нишу. Као што смо навели, у састав Лесковачког одреда дошло је 
23. VIII 60 бораца Врањског одреда, а то је омогућавало дејство на

2,8 Исто, crp. 67—76.
219 Исто, стр. 51 и 52.
22(1 36. ИОР, т. П /Ј, док. бр. 66 (Билтен бр. 6); Д. Кулић, н. d., стр. 261; 

С. Николић, н. д„ стр. 60—63. и 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 2.
221 36. НОР, т. 1/1 док, бр. 13 (ОК Ннша је пре 22. V III 1941. г. умножио 

у 1.700 нримерака Билтен бр. 1, који је крајем августа примљен и у Лесковач- 
ком-ку ка в и чком одр еду).

ш  С. Николић, n. д., стр, 79.
223 А—VII Нд. Кут. 3, ф. 1, док. бр. 16.
824 С. Николић, н. д., стр. 81.
225 Исто, стр. 82—87.

50



новим територијама. Спајањем ова два одреда краЈем еептембра К у- 
кавички одред нарастао је на преко 170— 180 бораца.226

Колико су велике снаге леж але у кадру и борцима Врањског и 
Лесковачког одреда на Кукавици говори податак да су само три 
акције одреда — једна Врањског на рудник Трновац и две Кука- 
вичког на Вучје у размаку од 8 дана — размахиуле полет HOB-a на 
овом терену. Нокушај окупатора 28. IX 1941. да упадом у Вучје 
изврши одмазду над народом227 и одврати га од НОБ-а није успео, 
што ноказује да су акције Одреда везале народ за НОБ. У таквој 
ситуацији, штаб Лесковачког одреда у договору са ОК Лесковцу, на~ 
кон седам дана од другог напада на Вучје, нланира ослобођење Вла- 
сотинца. И ако само делом снага, Лесковачки одред 1. октобра 1941. 
године ослобађа Власотинце.228 То је био уједно трећи град који је 
ослобођен у југоисточној Србији. Географски положај Власотинца не 
омогућује да се партизани дуж е задрже, па га они 2, X 1941, године 
напуш тају.

Само неколико дана после напада на Власотинце, који је сгворио 
устаничку атмосферу у лесковачком крају, Одред с Кукавице одлази 
5. X 1941. ради садејства с Топличким одредом у ослобођењу Нро- 
купља. Топлички одред уз помоћ Лесковачког одреда ослобађа Про- 
купље 9. октобра 1941. године, центар устаничке Топлице,229 ствара- 
јући устаничку атмосферу и у овом крају.

После 20 дана од прве акције Одред који је скоро два месеца 
био пасиван претвара се у снагу која даје импулс развоју НОБ-а у 
лесковачком крају. Истовремено својим борбама врши огроман ути- 
цај на развој НОВ-а према Врању, Црној Трави и Косову, претвара- 
јући се у природни извор Бабичког и Јабланичког, а ослонац Топлич- 
ког и Нишавског одреда Нишког округа.

БА БИ Ч К И  ПО

Још  у току припрема за формирање одреда, ОК Лесковца је 
имао у плану да формира неке делове одреда и на територији Ба- 
бичке горе. Буха је планирао да Иишки ОК обухвати Суву планину 
евојим одредом, чиме ће троугао између Ниша, Лесковца, Власотинца 
и Беле Паланке, као база одреда, да угрози комуникацију Ниш— 
Лесковац—Грделица и Ниш— Бела Паланка. Због тога је јула месеца 
и упућена група руководилаца, ,,експедиција“, да испита могућности 
за деловање одреда.230

Директиве ЦК К П Ј изнете у Прогласу издатом 12, VII 1941. и 
Упутство о ..Партизанским одредима" објављено у Билтену Главног 
штаба НОПО бр. 1, као и Циркулар ПК Србије бр. 20 и писма од

Исто, стр. 88 (пре првог напала на Вучје 15. IX 1941 — К укавички ПО 
имао је  120 бораца, а после доласка Врањског 23. IX 1941. његово бројно стање 
нараста на 180).

227 Исто, стр, 85 и 86.
228 36. НОР,  т. l / l  док. бр. 93; С. Николић, п. д„ стр. 98—104.
2211 С. Николић, н. д., стр. 104—106.
230 36. ПОР, т. 1/20 док. бр. 1 (Писмо Б ухе П К од 25. VII 1941).
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10. и 21. VIII 1941. године, помогли су да се Б уха и ОК Лесковца 
боље и брже орјентишу на задатке о развоју НОБ-а.'231 Осим тога 
ОК и Буха су осетили утицај акције Кукавичког одреда на развој 
НОБ-а, а то им је помогло да приђу развоју НОБ-а и на другим 
теренима свога округа. То сазнање допринело је да ОК Лесковца и  
Буха одлуче да се формира Бабички ПО за дејство на Бабичкој гори
— односно на десној обали Јуж не Мораве од Грделице до Сели- 
чевице.

Одмах после другог напада на Вучје 23. IX 1941. издвојена је 
једна група (12 партизана) као језгро за Бабички одред. Оза група 
је одмах после тога пошла на терен Бабичке горе где се повезала 
с једним чланом КП Ј, Савом Пешићем, поштаром у селу Писко- 
пово.232 Истовремено је ОК, за јачањ е овог одреда, наредио члано- 
вима К П Ј и СКОЈ-а у Пустој реци који су били организовани у 
месну десетину, да дођу на Бабичку гору у састав Бабичког одреда.23*

Под руководством Јована Ц екића-Бране и Велимира М анића-Брке 
Бабички одред је одмах по свом доласку на Бабичку гору извршио 
две акције. Онемогућио је да се прикупљ ена стока, волови, отера у  
Лесковац за немачког окупатора и ликвидирао општину Орашац, 
чиме је најавио своју активност на овом терену.234

У исто време ОК Лескавца, да би помогао Бабичком одреду у 
његовом брзом омасовљењу и овладавању својом територијом. пла- 
нира са штабом Кукавичког одреда ослобођење Власотинца. Напад. 
на Власотинце, као што смо раније рекли, извршен је 1/2. X 1941. 
године. Ж андармеријска посада у јачини од око 40 наоружаних људи 
савладана ;је. Општинска архива — пореска, среског начелства и дру- 
гих надлеш тава — спаљена је. Одржан је велики митинг, коме је  
присуствовао знатан број људи из града. О циљевима партизанске 
борбе говорио је познати револуционар Коста Стаменковић.

На митингу је испољена велика подршка НОБ-у, што ће се и 
потврдити кроз читав нериод рата.235 Подршка је резултат напорног 
рада Новице Илића, руководиоца К П Ј за цео крај власотиначког 
среса, а, исто тако, и осталих чланова К П Ј и СК О Ј-а и патриотизам 
народа. Новица ће после овог отићи у повереништво СК Бела На~ 
ланка да помогне развој НО Б-а у овом рејону, јер је са те тери- 
торије.238

Након напада на Власотинце Врањска десетина из К укавичког 
одреда под руководством Драгог Стојановића-Јоске и Душана Ста-

231 Исто> т_ j/20 док. бр. 1; 1Х/1 док. бр. 3; П/1 стр. 18—23 и 1/2 док. бт>.
6 и 7. (Ови документи примљени су у ОК Ниша и Лесковца од 15. VII до 25. 
V III 1941. г.).

232 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 1; Д. Кулић, Бабички партизански одред, Ниш 
1961, стр. 20—21.

233 Према реферату И вана Џиие Глигоријевића са симпозијума „У ж ичка 
република —■ октобар 1976“ — копија код аутора. (Ова десетина је самоиници- 
јативно дошла у Бабички ПО, што се не може прихватити, јер је  само пре 
неки дан у Пустој реци деловао вод К укавичког одреда па се њему није- 
прикључила).

234 3 6. НОР, т. 1/21 док. бр. 6; Д. Кулић, п. д., Бабички ПО, стр. 18.
235 А.С. M’OK Лесковац бр. 113; С. Николић, и.д., стр. 103.
230 В. Глишић, 11. д., 128; Пиротски зборник бр. 6, 1974, стр. 34.
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м енковића-Браче одлази у састав Бабичког одреда.237 Доласком и 
ове десетине Бабички одред је за непуних десет дана нарастао на 
преко 30 бораца. Конституисао се од 3. до 7. октоЗра 1941.2-8 Осим 
наведених другова у штаб Одреда ушао је и Душан Максимовић- 
-Мирко, за заменика команданта. У штабу нема заменика политичког 
комесара као партијског руководиоца.

Немачки окупатор, озлојађен развојем НОБ-а у рејону Лесковца, 
а немајући својих снага за обрачун с партизанима, обраћа се 6. окто- 
бра за помоћ Кости Пећанцу и траж и да у Власотинце упути једну 
јачу  четничку формацију.231' Власотинце је представљало врло важ ан 
елеменат у одбрани пруге и самог Лесковца. Уколико партизани овла- 
д ају  њиме, угрожена је главна комуникација и сам Лесковац у коме 
је  само једна немачка чета 920. Ландесшицен батаљона, а недићевске 
и четничке јединице су слабе да би могле да обезбеде сигурну од- 
брану. У исто време окупатор, да би донекле отклонио непосредну 
опасност која се дејством Бабичког и Кукавичког одреда надвила над 
Лесковцем и комуникацијама, предузима свој први напад на овој 
територији. Уз помоћ четника војводе Миодрага Ђорђевића Пчињског 
и артиљ ерије 670. дивизиона из Ниша, изврш ен је напад на Бабички 
одред у рејону села Пискупова 6. X 1941. г. Непријатељ је у овом 
нападу постигао изненађење, јер ra је И лија Миленковић, председник 
општине обавестио о месту боравка Одреда.210 Иако је Бабички одред 
био изненађен, успео је да се без већих губитака извуче на Бабичку 
гору.

Није још утврђено ко је наредио Бабичком одреду да пређе у 
Пусту реку и да тамо развије НОБ. Вероватно је то учинио ОК Лг- 
сковца. Покушај К укавичког одреда септембра 1941. године да 
продре на ову територију није дао очекиване резултате.211 Бабички 
одред пренео је своју активност у тај рејон средином октобра 1941. 
године. После успешне акције на прузи код Прибоја Бабички одрзд 
16. октобра прелази у Пусту реку.242 Одмах по прелазу пруге ликви- 
дира окупаторску власт у Косанчићу и пали архиву општине.213 Један 
од врло значајних успеха Бабичког одреда за развој НОБ-а у овом 
рејону је ликвидација четничког војводе М илорада Перовића,214 ра- 
нијег народног посланика скупштине Југославије. Штаб Одреда није 
насео трику Перовића преговарању јер је овај тиме хтео да добије 
у времену и да Пусту реку претвори у упориште четника Косте 
Пећанца. Перовић је у договору с Милутином Драговићем, сенатором 
(један од највећих непријатеља НОП-а), био главни организатор чет~ 
ника у Пустој реци. Због непријатељског рада Драговића, једна група

237 Д. Кулић, н.д„ Б авички  ПО, стр. 21; С. Николић, н.д„  стр. 103.
238 По казивањ у В. Манића аутору маја 1974. г.
239 36. НОР, т. ХП/ 1  док. бр. 279 (К- П ећанац је 2. X 1941. формирао једну 

чету четника под командом Јована Ивковића подофицира).
240 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 6 и 12 (Илија М иленковић је  з5ог издаје одлу- 

ком Војног суда Вабичког одреда децембра 1941. године осуђен и стрељан).
241 С. Николић, n. д„ стр. 63 и 64.
242 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 7 (преврнут је  воз између Печењевца и При- 

боја, при чему је било ж ртава и причињена је  велика материјална штета).
2,3 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 7.
244 Д. Кулић, н. д„ Бабички ПО, стр. 22—24.
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Кукавичког одреда средином месеца септембра добила је задатак да 
га ликвидира, али у томе није успела.245

Главнина Бабичког одреда остаје у Пустој реци и претвара је у 
базу ИОП-а која, од ослобођења Лебана 7. XI 1941, постоје централна 
слободна територија лесковачког округа и повезује се са слободном 
територијом Кукавичког одреда на југу и слободном територијом 
Топличког одреда на северу.

У овом периоду формирања Кукавичког и Бабичког одреда на 
територији Нишког ОК, формирани су Озренски, Сврљишки и Tori- 
лички НОПО.

ТОПЛИЧКИ r io  И ЧЕТНИЦИ КОСТЕ МИЛОВАНОВИЋА-ПЕЋАНЦА

ОК Ниша је у раду на јачању К П Ј и стварању услова за НОБ 
формирао Повереништво СК Топлице за три срсза (топлички, до- 
брички и косанички) јула месеца 1941. године.24® Окружном коми- 
тету, а касније и Повереништву СК ОК Прокупље, представљао је 
у раду на организовању НОП-а велику загонетку, а касније и пре- 
преку, Коста Миловановић-Пећанац са својим устаницима-четницима, 
који као такви егзистирају у Топлици, колевци устанка 1917. године, 
на планини Соколовици још од априлских дана.217 Без обзира на све 
то, рад на организацији НОБ-а тскао је у условима који су онда по- 
стојали у читавој југоисточној Србији, тј. без помоћи Главног штаба 
НОПО Србије.

Рад ОК Ниша био је олакшан тиме што је велики број члаиова 
К П Ј који су били из овог краја поново дошао натраг. Ту се нашао 
Никодије Стојановић-Татко, познат комуниста, популаран и угледан 
учитељ из Добрича.248 Повратак Ратка Павловића-Ћићка из Шпаније 
на Пасјачу био је драгоцен ослонац ОК Ииша. Иако је његов однос 
према Партији ПК Србије критиковао,249 као популарном напредном 
студенту, а поготову као шпанском борцу, указано му је поверење 
да буде један од руководилаца Одреда те је представљао користан 
ослонац за будући развој НОБ-а у Топлици. Ова два борца, уз ве~ 
лику помоћ Партије, биће стуб Топличког одреда, што ће се видети 
од самог његовог формирања.

Сретен Младеновић-Мика, секретар ОК Ниша, највшле се у раду 
јуна—јула задржавао у Топлици, окупљајући чланове KIIJ и СКОЈ-а 
на рад за НОП. Тако је после формирања Повереништва СК среди- 
ном јула 1941. године, поново дошао у Топлицу крајем истог месеца

-!Г> С. Николић, п. d., 64 (Штаб Кукавичког одреда узсо је  на одговорноет 
Крсту Миљанића з5ог неизврш ењ а задатка).

2,0 В. Глишић, н. д., стр. 129 (У срееком комитету су били: Радош Јовановић- 
-Сеља, секретар, Светислав и Тихомир Стапковић као и Радосав Ђорђевић, 
чланови).

2,7 Др Иван-ЏМна Глигори.јевић, докторска днсертација: НОБ у  Јужиој  
Србији и њен утицај па Космет, М акедопију и граничпе пределе Бугарске  
1941— 1944, Београд 1974, рукопис, једна копија код аутора, стр. 164.

w® Зборник Народпих хероја Југославије,  Београд 1957, стр. 742.
218 36. НОР, т. 1Х/1 док. бр. 1 (Писмо П К ОК Ниша од 10. V III 1941).
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ради припреме и формирања одреда у Топлици.250 С Пасјаче је упу- 
тио Ратка Павловића-Ћићка с друговима на Јастребац. где се од јула 
месеца, ггосле изласка из затвора, налазио Никодије Стојановић- 
■Т атко.

У рејону манастира Ајдановац на Јастрепцу је 3. VIII 1941, без 
присуства члана ОК Ниша, формиран Топлички партизански одред 
од 12 до 15 бораца.-’51 Овом првом групом Топличког одреда руково- 
дили су Ратко Павловић-Ћићко и Влада Поповић. Под њиховим 
руководством после 9 дана (12. VIII) ова група разоружава v Ве- 
ликој Плани испод Јастрепца жандарме који нису дали никакав 
отпор.252 Сама акција наговестила је постојање одреда и на Јастрепцу.

Око 20. VIII 1941. г. на Бајчинскнм колибама у Топлички одред 
долази нова група,253 у којој је био и Александар Војиновић-Војин, 
актер бацања бомбе на хотел „Парк“ у Нишу у коме ;је побијено 
неколико Немаца.'-54 Истог дана када је у Нишу бачена бомба извршен 
је у Прокушву атентат на среског начелника Миливоја Жигића, 
озлоглашеног непријатеља прогреса и комуниета.-’55 Ове две акције, 
с акцијама у Лесковцу на наредника-водника Тзуру Пиштала и друге, 
оставиле су снажан утисак на целу југоисточну Србију. Унеле су 
страх у градове. Али грађани на њих, на жалост, нису гледали 
добро. Вршене су одмазде, хапшени таоци и тако уношен страх међу 
симпатизере/’2'* Напротив, акције партизанских одреда, и ако мање 
но обиму, имале су изванредног значаја у развоју НОБ-а, јер су наи- 
лазиле на велики одјек у народу.257

Због одсуства непосредне помоћи ОК Ниша, акције Топличког 
одреда су у закашњењу. Када је Одред нарастао на преко 20 бораца, 
одваја се у два дела. Једна група с Никодијем Стојановићем-Татком 
остаје на Јастрепцу, док друга група с Ратком Павловићем прелази 
на Пасјачу. Друга акција Топличког одреда била је напад на жан- 
дармеријску станицу Ж итни Поток 22/23. VIII 1941. године — 10 дана 
после прве.258 Очигледно је одсуство ч.лана ОК, јер заостаје иза 
Озренског одреда. који ie после формирања извршио успешне акције 
ослободивши Сврљиг и Ражањ.

Осећајући потребу да се укаже помоћ Топличком одреду. секре- 
тар ОК Ниша наговештава ПК свој одлазак у овај одред.-59 Истовре- 
мено, он од ПК тражи помоћ у кадру и борцима. На овај захтев, 
ПК крајем августа упућује Елисија Поповског-Марка, Шпанца, за 
команданта заједничког штаба на терен ОК Ниша и 15 чланова К П Ј 
и СКОЈ~а.2С0

25,1 36. НОР, r. 1/2 док. бр. 1 (Извсштај Б ухе ПК од 25. VII 1941).
251 Св. Савковић, Топлпца у НОС — 1941/1942, рукопис, стр. 48—49.
232 3 6. НОР, т. 1/21 док. бр. 2; М. Псровић, и. д., Јужна Србија, стр. 50.
2,53 Св. Савковић, п. V-, стр. 49; М. Перовић, н. д. Јужна Србија, стр, 51.
251 35, НОР, т. 1/2 док. бр. 8 и 1Х/1 док. бр. 3.
255 3 6. НОР, т. 1/21 док. бр. 2.
25f, 3 5  ј јо р ,  т. 1/20 док. бр. 1 и исто 1/1 док. бр. 8.
257 Исто, т. 1/1 док. бр. 8.
2r,s Исто, т. 1/21 док. бр. 2; Св. Савковић, и. р., стр. 50.
25» Исто, т. 1/1 док. бр. 8.
260 Исто, т. 1Х/1 док. бр. 3.
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По доласку у Топлички одред, Младеновић је морао да се поза- 
бави деловањем четника Косте Пећанца у Топлици. Откривени су 
Пећанчеви преговори с Немцима. У вези с тим, Младеновић је при- 
хватио преговоре с војводама и четницима који се нису слагали с 
акцијом Косте Пећанца, на њихов захтев.2(И На састанку са четнич- 
ким војводама 23. VIII 1941. године, осим Сретена М ладеновића-М ике 
учествовао је и Милић Ракић-М ирко, кога је IIK Србије одредио да 
спроведе истрагу над Чедом Крушевцем и Радивојем-Батом Ували- 
ћем, шпанским борцима.282 Овакав развој ситуације је захтевао од- 
лучније акције Топличког одреда, а, исто тако, и већу активност 
Партије да би се Кости Пећанцу онемогућило да завара масе уста- 
ничке Топлице203 и одвоји их од НОП-а.

Управо у то време из Београда стиже Елисије Поповски (25— 27. 
1941),264 кога ОК Ниша одређује за команданта Топличког одреда. 
Крајем  месеца августа долази група (9) чланова К П Ј и СК О Ј-а из 
Београда на Јастребац, чиме је Топлички одред озбиљно појачан,205 
више него иједан други у југоисточној Србији. У поисуству Сретена 
Младеновића-М ике, секретара ОК Ниша, почетком септембра 1941. г. 
на Бајчинским колибама ■—• Микуловци, дефинитивно је завршено 
формирање Топличког одреда од 30 бораца.206

За команданта је одређен Елисије Поповиски-Марко, Шпанац, 
за политичког комесара Никодије Стојановић-Татко, за заменика ко- 
манданта Ратко Павловић-Ћићко и за заменика политичког комесара 
Конрад Ж илник-Слободан.

Сретен М ладеновић-М ика се при одређивању састава штаба ру- 
ководио на првом месту способношћу кадрова, њиховим утицајем 
на народ и потребом да буду заступљени кадрови с Топличког-до- 
бричког терена. Два ш панска борца (Марко и Ћићко) гарантовали су 
војничку страну успешног руковођења, док је Татко као политички 
комесар обезбеђивао политичко-пропагандни успех на терену Топлице 
и Добрича. Уласком једног члана ОК Ниша у штаб дата је не^о- 
средна помоћ Партије, а уз то је обезбеђено сигурно руковођење и 
утицај Партије на рад, акције и живот одреда.

Борачки састав одреда, све сами чланови К П Ј и СКОЈ-а, обезбе- 
ђивао је максималну безбедност и дисциплину у првим борбеним 
акцијама Одреда и у васпитању новодошлих бораца са села.

Сви ови елементи говоре да је Топлички одред, после дефинитив- 
ног формирања, имао све услове за успешан развој НОБ-а на терито- 
рији Топлице. Образовање посебног одреда у Топлици налагала је 
географска подељеност нишког округа и одвотеност од Озренског, 
односно Сврљишког одреда.207 Уз то, велика територија коју он обу-

21,1 Исто, т. 1/2 док. бр. 15 и 34. 
гб- Исто, т. 1/2 док. бр. 15. 
sos Исто, т. 1/2 док. бр. 34. 
ž64 Исто, т. 1/20 док. бр. 7.
205 исто, т. 1/1 док. бр. 8 и 1/20 док. бр. 8.
m  Св. Савковић, н. р., стр. 58.
807 36. НОР, т. I X /1 док. бр. 3 (ПК Србије је  21. VTII 1941. ОК Ниша и 

Вухи писао: „Стога морате одмах установити штаб одреда за читаву терито- 
р и ју . . . “ Овај став никада није реализован.)
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хвата (три среза) захтевала је стварање посебног одреда, па је одлука 
о формирањ у Топличког одреда била оправдана. То ће касније до- 
гађаји и потврдити.

Пада у очи велико закаш њ ењ е у дефинитивном образовању 
Топличког одреда, извођењу акција и његовом омасовљењу. Ако се 
упореди с Озренским одредом, који је формиран истог дана а у току 
августа постигао успехе равне одредима у Ш умадији и западној Ср- 
бији, па се чак омасовио и из своје средине образовао нови, Свршљи- 
ш ки одред, Топлички одред је са 30 бораца у том периоду, очигледно, 
у  великом закаш њењ у.

Напред смо изнели неке узроке закаш њ ењ а образовања одреда 
у  читавој југоисточној Србији. Али видимо да постоји закаш њ ењ е и 
у самом развоју одреда. О узроцима закаш њ авањ а у погледу Топлич- 
ког одреда постоје различита тумачења.208 Према некима то је при- 
суство четника Косте Пећанца у Топлици, а према нашем гледању 
до закаш њ ењ а је дошло из ових разлога:

— ОК није, пре образовања одреда, на састанку с Поверени- 
штвом СК Топлице, анализирао могућности укљ учивањ а у одред 
чланова КП Ј, СК О Ј-а као и припадника месних десетина (за које 
постоје подаци да их је крајем  јула било око 30 у нишком округу),269 
и њиховог упућивањ а у одред и, тамо, оспособљавања за акције;

—■ формирањ у није присуствовао члан ОК који би том приликом 
пружио помоћ и захтевао изврш ењ е постављених задатака у изво- 
ђењ у акција ради омасовљења и јачањ а одреда;

— формирање и пруж ањ е помоћи одредима пало је само на 
секретара ОК Ниша Младеновића, који није могао да стигне у Топ- 
лички одред при формирањ у него тек у другој половини августа
1941. године;270

— Топлички одред није по образовању пришао ликвидацији ori- 
ш тинских управа и тиме стварао услове за одлазак бораца са села, 
него је за месец дана од формирањ а разоружао само две жандарме- 
ријске станице. Због тога је Топлички ПО затекао прелазак Косте 
Пећанца на страну окупатора само са 20, односно са 30 бораца, од 
којих је трећина дошла из Београда.271

Прелазак Косте Пећанца на страну окупатора створио је за ПО 
југоисточне Србије нову, врло теш ку ситуацију. Снаге окупатора су 
знатно ојачане. Оно што је довело у посебно теж ак положај Топлички 
и Кукавички одред је јака  база Косте Пећанца у планинским дело- 
вима Топлице, Косанице и Јабланице, услед чега су се ови одреди 
наш ли у сендвичу између снага окупатора и дотадаш њих његових 
слугу и сада четника Косте Пећанца.

Познато је да се Коста Пећанац још априлских дана појавио на 
Копаонику, а касније на планини Соколовици, где је 28. јуна 1941.

•208 j4 . Глигоријевић, н. дисергација,  стр. 69 (Глигоријевић у овом свом раду 
оцењ ује да је  до закаш њ авањ а устанка дошло због присуства четника К. 
М иловановића-Пећанца.)

36. НОР, т. 1/20 док. бр. 1.
36. НОР, т. l / l  док. бр. 8.

271 Исто, т. 1/20 док. бр. 7 и 8 (Београђани су упућени у Топлички ПО 30.
V III 1941, два дана по прогласу К. Пећанца).
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године на збору и својом „Објавом" наговестио свој „отпор“ oicvna- 
тору.-7-’ Интерссантан је став Косте Пећанца према окупатору само
6 дана после напада Немачке на СССР. Он наређује да c s  не пуца
на Немце и Италијане „догод се они пристојно понашају према на- 
шем народу“ а да he брзо ослобођење нашег народа помоћи савезнипи 
Америка и Енглеска „који никад нису изгубили рат“.273

У документима се нигде не спомиње СССР и ако се по располо- 
ж ењ у народа знало, да ;је прекретница у нади за ослобођење дошла 
после уласка СССР-а у рат против Хитлерове Немачке. То распо- 
ложење према СССР-у могло се видети и у самом штабу Косте Пе-
ћанца на Соколовици, јер је он, знајући расположење иарода до- 
пуштао да се на букве истичу пароле „Живео СССР“.274

Немајући никакав програм свог устаничког покрета, који би 
јасно оријентисао народ у борби за ослобођење, Коста Пећанац, де- 
л>ењем ,,во;јводских“ звања, окупља око себе све „виђеније љ уде“ 
које поставља за команданте четничких одреда.275

Сву своју акцију заснива на наређењу министра војске и морна- 
рице стр. пов. к. бр. 36/41, као и на наређењу команданта V армијске 
области из Ниша стр. пов. Ђ. бр. 1816/41,276 чиме успева да обмане 
и око себе окупи, поред истомишљеника, велики број истакнутих 
патриотски расположених љ у д и ,  а особито у планинским досеље- 
ничким селима. Према неким нодацима, само у горњој Јабланици у 
Јабланичком четничком одреду било је регистровано преко 1.200 чет- 
ника.277 Слична ситуација је била у Косаиици, најјачем упоришту 
Косте Пећанца, и у Топлици где је утицај „војводе из Топличког 
устанка 1917. године" био и највећи.

Ужурбаност Косте Пећанца на војној организацији четништва 
испољила се у току јула и авгусга 1941. године, када је вршио 
„инспекцију“ четничких одреда.278 То се све одиграва у периоду када 
саботаже и акције борбених група организованих од К П Ј у Лесковцу, 
Прокупљу и Нишу постају интензивније у борби противу окупато- 
pa.27it С друге стране у то време Коста Пећанац организује бо"бу 
против Албанаца на демаркационој линији Италије према Косову, 
у пределу горње Јабланице, и заварава народ мобилишући ra за C B o i e  
четнике тврдњом да Албанци желе да заузму горњу Јабланицу.280

2,2 И. Глигоријсвић, п, дксертација, стр. 167; Д. Туровић, Гајтан у  НОБ ■— 
хропкка, Београд 1975, стр. 136.

27:1 И. Глигоријевић, н, дисертација, стр. 168.
27i j/[CTo, стр. 165.
275 Д. Туровић, н. đ., стр. 137 (Само у селу Гајтан К. П ећавац  именује 3 

„војводе" и 11 ,,четовођа“).
276 Исто, стр. 137 (факсимил оригиналног докумеита).
277 Н. Илић, Четници Косте Пећанца рукопис, стр. 10 (аутор имао на увиду).
278 Исто, стр. 14.
279 36. ИОР, т. 1/21 док. бр. 2 (Бачена бом5а иа хотел „П арк“ у Нишу, не- 

мачки ресторан; убијен наредник-водник Тзуро Пиштало у Лесковцу, као и 
ерески начелник у Прокупљ у; запаљ ена кудељ ара у Лесковцу и др.).

2S“ Д. Туровић, н, д., стр. 139 (У борбама учествују четници војводе: Крсте 
М ихајловића, М аксима Ћ уровића, Владимира Грбовића и др.).
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У току августа 1941. пламтела је борба против окупатора који је 
прсстао да се „пристојно понаша према нашсм народу“. Оојавио је 
да је извршио вешања у Београду и масовиа стрељања у селу Скела 
јула, односно августа 1941, али и после тога Коста Пећанац не по- 
чиње да ,,пуца“ на окупатора. Напротив, он је акцијама ПО у југоис- 
точној Србији присиљен да се отворено изјасни и прихвати сарадњу 
с окупатором у борби против ПО, одиосно против свог народа.

Оио на што je најмање рачунао уздајући се у свој огроман ауто- 
ритет у југоисточној Србији, десило се. Многе његове војводе, чето- 
вође и четници су у току преговора с Немцима тражили преговоре 
с партизанима осуђујући Косту Пећанца због његове издајничке 
улоге.-’81

По објави његовог прогласа Косту Пећанца је народ осудио као 
издајника. Овај моменат је био и одлучујући у даљем развоју парти- 
занског Топличког одреда, а, исто тако, и других у југоситочиој 
Србији. Издаја Косте Пећанца, који ;је већ добро припремио орга- 
низоване и многобројне четничке одреде, затекла је, као што смо 
видели, партизанске одреде у југоисточној Србији у слабом бројном 
саставу. Поготову је, у том моменту, био мали Топлички одред — 
свега 20 бораца.

Прва акција Косте Пећанца на ликвидацији партизана почела 
је издавањем наредбе 12. IX 1941. године.'-’8- У тој наредби Коста 
Пећанац позива да се врате сви они који су се „одметнули" у шуму 
и у исто време наређује својим четницима да пођу у напад против 
свих оних који се налазе у шуми ради њихове ликвидације. У пе- 
риоду од 1. до 12. септембра Топлички одред се утростручио и имао 
је око 6028:! бораца поред месних десетииа којима је ОК Ниша по- 
клагвао посебну пажњу.284

Интересантно ;је запажање да до момента преговора са четницима
22. VIII 1941. године у документима Партије нема података, да ови 
постоје на територији југоисточне Србије, нити о њиховој активности 
која је по селима била јавна.285 ПК Србије брзо реагује на отворену 
издају Косте Пећанца, као и на прве преговоре са четницима. Захтева 
сталне преговоре ради онемогућавања Косте Пећанца да наведе народ 
и изазове грађански рат ко.ји окупатор иницира.2ад

Прорачун окупатора да ће, образовањем српске квислиншке вла- 
де генерала Милана Недића у Србији и привлачењем познатог чет- 
ничког војводе Косте Пећанца на своју страну, успети да развије бра- 
тоубилачки, грађански рат и тиме сачувати своје снаге и упутити их 
на фронтове, српски народ је нореметио. Ни велики ,.ауторитети“ 
Недић и Пећанац нису успели да зауставе српски народ у борби

281 36. НОР. т. 1/2 док. бр. 15 (На преговопе са секретором ОК Ншиа Сре-
тепом Младеновићем-М иком дошле су, 23. V III 1941, и четири војводе са 20 
четника).

282 а —VII, Нд. Кут. 33, ф. 7, док. бр. 13—1.
2SS М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 87.
28,1 36. НОР, т. 1/20 док. бр. 1; исто т. 1/2 док, бр. 58. 
ш  С. Николић, п. д., стр. 67—76.

36. НОР, т. 1/20 док. бр. 7 (Директива Н К ОК Ниш а и Лесковца од 
30. VIII 1941. г.).
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противу окупатора, него су, напротив, они оцењени као најтеж и из- 
дајници свога народа. О расположењу српског народа и о улози Не- 
дића и Косте Пећанца најбоље се види из Прогласа ПК Србије који 
је издат поводом формирања Недићеве издајничке владе и преласка 
Косте Пећанца на страну окупатора:

,,Наш одговор на све то може бити и биће само један: још ж еш ћа 
и шира борба за народно ослобођење, још пуније и чвошће јединство 
свих српских родољубивих снага, још неумољивија борба противу 
окупатора и свих народних издајника . . ,“ .287

Иако су још били мали, партизански одреди југоисточне Србије 
ће, уз подршку народа, успети да се одупру и постаће главни носиоци 
НОБ-а у југоисточној Србији, без обзира на напоре и тешкоће на- 
стале појавом нових слугу окупатора у лицу четника Косте Пећанца. 
и Недићевих одреда. Па чак ни то што су четници Косте Пећанца 
преузели градове и држ али планинске пределе Топлице, Јабланице и 
Косанице неће зауставити развој ПО и НО Б-а у овом делу Србије.

Одмах по споразуму с Немцима, Коста Пећанац прелази на преу- 
зимање градова, у којима замењ ује окупаторске снаге у поробља- 
вању, пљ ачкањ у и терорисању српског народа.288 Првих дана сеп- 
тембра 1941. године улази у Курш умлију четнички одред Милана 
Пећанца-млађег. У Прокушве лолази четнички одред поп Раш е Кне- 
жевића-Кулинског* који својим одредом смањује немачке јединице. 
У Лесковцу се појављ ују четнички одреди: војводе Пчињског 
Миодрага Ђорђевића, Максима Ђуровића и др. У Лебану је засео 
војвода Крста М ихајловић са својим Јабланичким одредом, против 
кога ће се ускоро побунити и протерати га из Лебана, из ривалских 
разлога,289 војвода Пусторечки Милорад Перовић, ранији посланик, 
са својим пријатељима, војводом Алексом М арковићем из Тулара, 
Милосавом Булатовићем из Брвеника, М ихајлом Арсићем из Црног 
Врха, Ђуром Перовићем из Гајтана, Петром Лукићем из Стубле и др.

Осим градова, који нису сви наведени, у многим местима су 
ницали нови четнички одреди, после приласка окупатору, састављени 
углавном од проблематичних и декласираних елемената, склоних 
пљачки и злочинима. Као најокорелији непри^атељи НОБ-а и српског 
народа истицали су се: Јордан Кимић на Оруглици, Сава Милова- 
новић из Реткоцера, Душан Бублички из Бублице, Мика Поповић-поп 
М ика Јастреб, Почековић Божо, војвода Сувопланински (Јелашница), 
Богосав Стојановић, војвода Корвински, четовођа Јован Ивковић-Вла- 
сински из Власотинца, Стојковић поп и многи други.

Издаја Косте Пећанца имала је утицаја на све оне родољубиве 
војводе, четовође и четнике који су му били приступили. Они су, 
још у току преговора Пећанца с Немцима, затраж или сарадњу с 
Топличком ПО.290 Преговори су вођени 23. августа 1941. године и 
имали су позитивног утицаја на раслојавањ е четника у најважнијем

,S7 Исто, т. 1/1 док. бр. 24.
ž88 Ието, т. 1/2 док. бр. 58 (Проглас штаба Топличког ПО од октобра 1941).
г°» а —VII, Нд. Пут. 33, ф. 11 док. бр. 20—2 (Извеш тај командира ж андар- 

меријског вода из Лебана од 19. X 1941. г.); Д. Туровић, н. д., стр. 141—142.
880 36. НОР, т. 1/1 док. бр. 13 (Извештај ОК Ниша од 22. V III 1941. ПК).
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периоду за Топлички одред.291 Ови четници гледали су благонаклоно 
на дејства Топличког одреда у овладавању Топлицом, а особито нри 
првом и другом нападу на Прокупље.292

ОК Ниша и штаб Топличког одреда предузели су све у вези 
с директивом ПК како би дошло до споразума са четницима и тиме 
био онемогућен братоубилачки рат који се трудио да наметне оку- 
патор. ПК је у том захтеву ишао тако далеко да је тражио „беско- 
начност“ у преговорима са четницима Косте Пећанца,293 да би се 
окупатор онемогућио у разједињ авањ у српског народа.

Иако је Пећанац био објавио рат НОБ-у, штаб Топличког одреда 
је дошао на преговоре у његов штаб на Соколовици почетком сеп- 
тембра 1941. године.294 Према каснијем развоју догађаја, види се да 
споразум није постигнут.

Оријентација ОК и штабова одреда какву је дао ПК, учинила 
је да нису предузете војничке акције против четника. Месец сеп- 
тембар је био месец акција за проналажењ е заједничког језика с већ 
отвореним сарадницима окупатора. Четници Косте Пећанца, а и сам 
„војвода", осетивши ту тежњ у, оценили су то као слабост. Чинили 
су недела над српским народом, служ или верно окупатору. С друге 
стране стално су се позивали на преговоре. ОК Ниша и штаб Топлич- 
ког одреда схватили су почетком октобра 1941. да је дошао крај томе, 
па су у ,,Прогласу“ Топличком народу, почетком октобра 1941, јавно 
изнели своје напоре за споразум са четницима Косте Пећанца у избе- 
гавању братоубилачког рата. У прогласу између осталог штаб Топ- 
личког одреда наводи:

„Ми смо водили са њима преговоре. Наш је став јасан и познат 
свакоме. Ми смо за сарадњу са свима поштеним и родољубивим љу- 
дима који бране и штите интересе народа и боре се противу окупа- 
тора и њихових бедних слугу. Ми поштујемо и ценимо поштене и 
старе четнике, наследнике сјајних особина и традиција НАРОДНОГ 
ХЕРОЈА ВОЈВОДЕ КОСТЕ ВОЈИНОВИЋА.

Костине војводе су стално траж или од нас све нове и нове пре- 
говоре до у бесконачност, и у томе већ постали смешни, а у ствари 
они су злоупотребљавали наш у доброту и стрпљивост и спремали се 
да нас потисну и заметну братоубилачку к а в г у . . .

Ми не можемо више да ћутимо и трпимо њихове злочине. Наша 
добронамерност и стрпљење почело се тумачити као наша слабост."285

ОК Ниша и штаб Топличког одреда су заиста били стрпљиви у 
доследном спровођењу линије ПКС у спречавању братоубилачког ра- 
та. Овакав став је могао да се заузме зато што су били уверени у 
снагу НОП-а и убеђени у подрш ку народа Топлице. Али када је

2!" 36. НОР, т. 1/20 док. бр. 15 и исто т. l / l  док. бр. 8.
2112 Војвода А лександар Поповић сарађивао је  с Топличким ПО и помагао 

у држ ањ у Прокупљ а од 20. децемора 1941. до 9. јануара 1942.
21,3 36. НОР, г. 1/2 док. бр. 63.
2114 Св. Савковић, н. р., 52.
m  36. НОР, т. 1/2 док. бр. 58 (Проглас је  издат почетком октобра пре 

напада на Прокупљ е 9. X 1941. г.).
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стрпљење претило да се претвори у велику опасност по НОБ, „поко- 
лебало се поверење народа у нашу снагу . , они су одлучили да.-. 
задају тежак ударац Пећанцу, како војнички, тако и политички. Вој- 
нички пораз би компромитовао Пећанца код Немаца, као слабог са- 
везника, а политички би још више изгубио у народу који ;је и овако- 
осуђивао његову издајничку улогу. Таква процена која се види и из 
Прогласа довела је до одлуке да се нападне и ослободи Прокупље!

За овај први и озбиљан задатак, сам Топлички одред није имао- 
довољно снаге, јер је бројао само око 60 бораца.297 Штаб одреда до- 
носи одлуку да затражи садејство Кукавичког одреда. Пред напад, 
с Кукавице је дошло 40 бораца.2!Ш За напад су мобилисане и месне 
десетине којих је било и у самом Прокупљу.

Прво ослобођење Прокупља, 9. X 1941. године299 (али град није 
задржан), имало је великог одјека у југоисточној Србији. Цзнтар, 
најјаче упориште Косте Пећанца, како се сматрало још од топличког 
устанка 1917. године, партизани су заузели и тиме наговестили обра- 
чун са чувеним војводом. Сам Коста Пећанац овај пораз је тако> 
и схватио. Осећајући да му је углед код окупатора и код народа 
умногоме пољуљан, тежи да се рехабилитује. Без одлагања прикупља- 
своје одреде, мобилише пописане четнике по селима и прелази у од- 
лучујући обрачун с Топличким одредом, који се од 10. X 1941. налази 
на Пасјачи заједно с Кукавичким одредом, где анализира резудтате 
напада на Прокупље, како у војничком, тако и у политичком погледу. 
Први и један од највећих успеха Топличког одреда у 1941. години 
учврстио се и појачао борбеност Одреда, и у вошичком, и у морално- 
-политичком погледу. Напад је допринео да Одред нарасте у току 
неколико дана на 150 бораца.:!<ш Тиме је војиичка снага одреда оз- 
бшвно порасла, тако да се одмах образују 3 чете — октобра 1941. 
године.

Коста Пећанац у таквој ситуацији концентрише евоје одреде из-
Топлице и Косанице уз помоћ мобилисаних сељака. Његове снаге у 
том нападу према неким проценама биле су преко хиљаду (1.200) чет- 
ника/'501 Оваква снага захтевала је добру организацију — војничку, 
чврсте везе и командовање. Свега тога није могло бити у досадашњем’ 
развоју четничке војне организације.

У напад се пошло с разних праваца и у различито време, што је- 
Топличком и Кукавичком одреду омогућило да посебно туку поједине 
групације четника. У борбама од 12. до 14. X 1941. године снаге Косте 
Пећанца су разбијене и протеране.302

Победа Топличког одреда у борби с најопаснијим непријатељем 
НОБ-а v овом рејону била је стратегијски важна не само за први

“ * Исто, т. 1/2 док. бр. 63.
897 С. Николић, w. <)., стр. 109.
2<1» 36. НОР, т. 1/2 док. бр. 63; С. Николић, п. д., стр. 109.
29,1 Oslobodilački rat, кн>. I, стр. 130; 36. НОР, т. 1/2 док. бр. 63; С. Николић,. 

н.д., стр. 105 и 106; Св. Савковић, н.р. стр. 53.
31:0 Св. Савковић, п. р., стр. 53; М. Перовић, Јужиа Србија, стр. 94.
801 Св. Савковић, ii. р., стр. 53; М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 89; 36: 

НОР, т. 1/2 док. бр. 63; А—VII, НД. Кут. 66, ф. 28 док. бр. 30.
302 М. Перовић, Јужиа Србија, стр. 90—94, С. Николић, п. д., стр. 106.



период развоја НОБ-а него и за цео НОБ у овом ре]ону. Коста 
Пећанац је тек тада схватио снагу ПО и слабост своје организације, 
а.тш је, с друге стране, и народ Топлице и целе југоисточне Србије 
увидео да су партизански одреди снага која им обезбеђује одбрану 
од насилништва и пут ка слободи. Ово ће убр°о ла се осети у масов- 
ном прилазу одредима и учешћу у подршци НОБ-и.

Овим успесима Топличког одреда претходили су успеси Озрен- 
ског партизанског одреда на десној обали Јуж не Мораве — који су 
имали одраза на успешан развој НОБ-а у нишком округу.

ОЗРЕНСКИ rio

Рад ОК Ниша на формирању одреда, после добијених директива 
у другој половини јула од ЦК КПЈ и ПК о којима смо напред гово- 
рили, очигледно је био веома интензиван. Пошто је средио стање у 
партијским организацијама Ниша, јер није постојао МК, као и пар- 
тијских организација по срезовима формирањем повереништва СК 
(Топлица, Алексинац, Сокобања),3113 ОК Ниша преноси тежиште рада 
на формирање Одреда и извођење акција.

Стање у ОК Ниша је много боље него у ОК Лесковца.3114 У овом 
периоду он је скоро увек био на укупу у Нишу и радио у пуном 
саставу: Сретен Младеновић-Мика (секретар), Александар Симић- 
-Брка, Разуменка Петровић-Зума, Ж илник Конрад-Слободан (за војна 
питања), Станимир Вељковић-Зеле (СКОЈ) и Александар Пекић (на 
раду у QK).:!(I5

Док се Буха задржавао у Лесковцу, ОК Ниша је припремао 
састанак (саветовање) ОК о питању формирања одреда. Ово савето- 
вање је одржано 26, јула 1941. године у Доњем ЈБубешу, а присуство- 
вали су чланови ОК и среских повереништава. На том састанку су 
проучене директиве за развој HOII-a, а посебно у вези с формирањем 
одреда. Донета је одлука о образовању Озренског и Топличког од- 
реда.31"’

У рејону Ниша (Ражањ, Алексинац, Сокобања и Сврљиг) требало 
је да се образује партизански одред на Озрену (Озренски). На саве- 
товању ОК Ниша (26. јула) одређен је и састав штаба Озренског 
одреда. За команданта је одређен Димитрије Драговић-Срђа, профе- 
сор из Сокобање, за политичког комесара Иван Вушовић, судија из 
Ражња, а за заменика команданта Драгче Миловановић из Алексин-

т  В. Глишић, н.д.,  стр. 41; Ниш у вихору, стр. 133—136; Д. Мирчетић, и. д., 
стр. 37—46. 51—55.

:ш 36. НОР , r. 1/2 док. бр. 4.
31,5 В. Глишић, н. д., стр. 41; Н иш  у вихору,  стр. 133—136; Д. Мирчетић, и. д., 

стр. 37—46, 51—55.
*** М. Неровмћ. н. д., Јужна Србија, стр. 46 (На овом састаику су били 

поред чланова ОК Ниша, још и: Алекса Мркшић, Сокобања; Радоје Вујошевић, 
Р аж ањ ; Др Јован Хаџић, Сврљиг; Момчило Ноповић и Драгче М иловановић, 
Алексшгац).
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ца.307 Очигледно је да је ОК Ниша озбиљно схватио улогу 110, па је 
у вези с тим и одредио штаб Одреда. Водио је рачуна о способности 
чланова штаба и угледу који су као комунисти уж ивали онде где су 
деловали, да би могли што више да утичу на развој НОБ-а. Таквим 
припремама пре образовања одреда унапред је обезбеђен његов успе- 
шан почетак живота и рада.

Озренски одред је формиран 2. августа 1941. године у рејону 
манастира Липовац, од 30—40 бораца, са четири пушкомитраљеза, 
а сваки је борац био наоружан пушком.ад8 По образовању Озренски 
одред прелази у акцију. Извршио је напад 6. VIII на жандармеријску 
станицу и општину у селу Бовну,309 а 12. VIII 1941. године разоружао 
је жандармеријску станицу Ч итлук (Сокобања).310 После ових акција 
Озренски одред се поделио у два дела. Један за дејство према Раж њ у, 
а други према Нишу и Сврљигу. Део који развија НОБ према Нишу 
ослободио је 14. VIII 1941. године Сврљиг.311 У међувремену Озренски 
одред одржава политичке зборове по селима на којима упознаје народ 
с циљевима НОБ-а.

Секретар ОК Ниша Сретен М ладеновић у одговооу на писмо 
ПК упућено 10. VIII у свом извеш тају сачињеном 16. VIII 1941. го- 
дине312 упознаје ПК с формирањем одреда (Озренског и Топличког) 
и о акцијама које је Озренски одред извршио у периоду од 14 дана. 
Осим тога Младеновић износи и своја запаж ањ а о сналажењ у штаба 
Одреда, односно војних руководилаца. „Највећи недостатак је стручно 
војно знање. Имамо у одреду партијаца резервних официра, али то 
су државни чиновници, људи бирократизовани, готово без иниција- 
тиве, за све чекају  директиве, тако да сам у највећој акцији морао 
руководити ја, а ја  уопште нисам војник“. У вези с тим траж и „неко- 
лико иницијативних искусних партизана бар за десет дана“ .

Из овог се види да М ладеновић сам није могао да увиди процес 
развоја кадрова, те сматра да је потребна помоћ „искусних иниција- 
тивних партизана на неколико дана“ . С друге страие за развој одреда 
и НОБ-а било је од огромне користи што се он, као секретар, најбор- 
бенији припадник НОБ-а, у првим моментима стицања искуства на- 
шао с Одредом и пружио му своју драгоцену помоћ. Своје оцене о 
штабу Младеновић је брзо исправио, већ након неколико следећих 
акција Озренског и Топличког одреда. „Прошли пут смо вам траж или 
5 искусних партизана. Потребни су али нису неопходни, јер смо већ 
стекли искуства и постављене задатке ћемо сопственим снагама ре-

307 М. Перовић, Јужпа Србија,  стр. 46; Д. Дејановић, Два odpeda, Ниш 
1965, стр. 29 (У овим делима се наводи да је Радоје Ву.јошевић одређен за 
команданта Озренског одреда, што се не би могло прихватити, јер се у другим 
публикацијама као што су: Партизански odpedu Исгочне Cpćuje Ивана Џинв 
Глигоријевића, Београд 1970, и Д. Мирчетића, Окружни комитети нигиког 
округа, тврди као што је у тексту наведено јер је документација такве природе 
да јој се може поклонити пуно поверење).

so8 зб  НОР, т. 1/1 док. бр. 8; М. Перовић, Јужна Србија, стр. 46.
8<||> 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 2.
3,0 36. НОР, т. 1/1 док. бр. 8; 1/21 док. бр. 2.
311 Исто.
312 36. НОР, 1Х/1 док. бр. 8 (Извеш тај ОК Ниш а од 16. V III 1941).
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ш ити“.313 Нова оцена секретара ОК Ниша дошла је само 6 дана после 
прве и била правилнија и реалнија.

Помоћ секретара ОК Ниша, која се огледала у његовом сталном 
присуству у одредима била је врло корисна, али cs с таквим радом 
није слагао ПК, па је то и замерио.:ш

Показало се да је Младеновић добро радио, али је и ПК имао 
право када је замерио. Он је захтевао да се у штаб одреди један 
способан члан ОК КП Ј, који ће контролисати партијски рад и пома- 
гати штабу Одреда. Даље, да ОК буде увек на окупу у Нишу или 
на неком другом месту, па чак заједно с Бухом, чланом ПК. Н ај- 
важније, из става ПК, је то да он прецизира улогу ОК као „партиј- 
ско-политичко руководство, а не партизански покретни одред“ који 
прима цео терет и одговорност на себе.315 „Тако радећи учинили 
бисте велику грешку према партизанском покрету, који мора имати 
своју самосталност и пуну иницијативу, а нашу контролу и најпунију 
помоћ“, Овај правилан став ПК одговарао је условима у којима 
Главни штаб војгшчки руководи одредима. На територији југоисточне 
Србије ситуација је била сасвим друкчија. ОК су се појављивали и 
у улози окруж них штабова310 који и војнички руководе одредима. 
Тешко је било у тим околностима избећи „мешање у компентенције“. 
Тако ће с обзиром на услове у југоисточној Србији остати све до 
марта 1944. године. Без обзира на све то, партија и војно-политичка 
руководства (ОК ПО) успешно су савладавали све теш коће у развоју 
НОБ-а.

Потпомогнут од секретара ОК Ниша Озренски одред постиже 
изванредне успехе. Ослобођење Сврљига створио је повољнију ат- 
мосферу за развој НОБ-а у рејону Ниша. Само 10 дана (14—24. VIII) 
после успеха у Сврљигу Озренски одред је ослободио Раж ањ  и то је 
допринело да се Одред омасови.317 Овим успесима Озренски одред 
се изједначио с одредима у западној Србији у ослобађању градова. 
Али, на жалост, градови се нису могли и држ ати с обзиром на њихов 
положај.

Уз непосредну помоћ чланова ОК Ниша, Озренски одред је у 
сталним акцијама на развоју НОБ-а. Продирући на југ, цео Одред се 
концентрише 2. септембра 1941. пред Сврљигом, у коме су били 
обновљени ж андармеријска станица и друге установе квислинга. Пре 
напада на Сврљиг одред је разоружао жандарме у селу Лалинцу, а 
потом 2. IX 1941. напао Сврљиг по други пут.:ш

У Сврљигу су разоружани жандарми, запаљене архиве начел- 
ника среза, пореске управе, општине и заплењ ена већа количина 
оружја, опреме и новца. За одузети новац (пореске управе, општине, 
поште, ж ељ езничке станице) дате су потврде под називом „за парти- 
зански одред ,Озрен’“ .3)0

*>* Исто, док. бр. 13 (Извештај ОК Ниша од 22. V III 1941).
314 Исто, т. 1Х/1 док. бр. 3.
315 Исто.
3 i o  McTOi i/20  док. бр. 7.
317 Исто, т. 1/21 док. бр. 2, стр. 61; М. Перовић, Јужна Срби-ја, стр. 47.
318 Исто, т. 1/21 док. бр. 6.
310 Исто.
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После ових успеха из Озренског одреда издваја се група од које 
се формира Сврљишки НОПО, за дејства у простору Заплаше, Сува 
планина и лева обала Нишаве, Сврљишке планине и Пирот преко 
демаркационе линије. Без обзира на то што је Озренски одред сада 
био бројчано умањен, он продужава нападе и постаје јгдан од нај- 
успешнијих одреда у југоисточној Србији у то време. Штаб Одреда
— правилно схвативши задатак који је Главни штаб НОПО Југосла- 
вије изнео у свом Билтену од 10. VIII 1941320 — прекаљен у досадаш- 
њим борбама, сматра да је Одред способан за веће акције — напад 
на главног непријатеља, немачког окупатора. Због тога већ 16. сеп- 
тембра 1941. године врши напад на ж елезничку станицу П алилула —• 
пруга Ниш—Зајечар, где уз помоћ железничког особља утврђује 
време доласка воза из Зајечара у коме се налази окупаторска не- 
мачка војска. Одред прелази у напад на воз, кога заустављ а на ж е- 
лезничкој станици. Том приликом убијено је 10 Немаца и 12 рањено, 
заробљена 3. Покушај немачких јединица из Ниша да истог дана 
помогну својима на станици Н алилула није донео резултате, а њихов 
напад на Озренски одред 19. IX 1941. није успео.321

Озренски одред се после овог великог успеха враћа на своју 
територију (Сокобања—Алексинац— Ражањ) где продужава војно-по- 
литичко деловање.

По реорганизацији Озренског одреда састав штаба је: Димитрије 
Драговић-Срђан, командант, Иван Вушовић, политички комесар, и 
Драгче Миловановић, заменик команданта.322

Успешна дејства Озренског одреда и његово омасовљење омогу- 
ћила су формирање Сврљишког НО за дејство на левој обали Ни- 
шаве и према Нироту.

СВРЉ ИШ КИ по
О кружни комитет Ниша прати деловање Озренског и Топличког 

одреда, а самим тим и развој НОБ-а на своме терену. У тој процени 
он долази до закљ учка да територија Заплањ е — Сува планина — 
Лужница, пиротског округа, а поготову она под бугарском окупаци- 
јом, озбиљно заостаје за осталим деловима округа у развој"^ НОБ-а. 
Због тога ОК Ниша и формира Повереништво СК за Б елу Паланку, 
која обухвата територију 4 среза (нишавски-Пирот, луж нички-Б а- 
бушница, белопалаиачки и царибродски, сада Димитровград). За се- 
кретара Повереништва поставља Александра Пекића, а за чланове 
Јована Ћ ирића и Новицу Идића.323 Пекић и Ћ ирић су рад на овој 
територији почели већ августа 1941, док ће Новица Илић доћи тек 
октобра 1941. године.

ОК Ниша је оценио да НОБ на тим територијама треба да cs 
развије уз акције једног ПО, па зато и одлучује да из састава Озреп- 
ског одреда образује поеебан одред за терен сврљишког, заплањског-

820 Исто, т, I I / l  („Билтен“ Главног штаба НОПО од 10. V III 1941).
321 Исто, т. 1/1 док. бр. 206.
322 Д. Дејановић, п. д., стр. 46; Д. Мирчетић, п.д., стр. 38—39.
323 јј_ Глишић, н. д., стр. 41 напомена 65.
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-сувопланинског, лужничког, нишавског и бслопаланачког срсза. На 
састанку са штабом Озренског одреда на Језерским појатама 10. или 
12. IX 1941, Сретен Младеновић и Станимир Вељковић, као чланови 
О К Ниша и окружног штаба, донели су одлуку о формирањ у Свр- 
љишког, касније названог Нишавски ПО.324 У овај одрсд је издво- 
јено око 30 бораца из Озренског одреда. Штаб одреда сачињавали су: 
Радоје Вујошевић Риста, командант, Александар Симић-Врка, поли- 
тички  комесар, кога је убрзо заменио Данило Прица, геометар, за- 
меник команданта Милисав И гњ атовић-Јанко и начелник штаба 
д р  Јован Хаџић. Очигледно је да је и овдз ОК Ниша водио рачуна 
да састав штаба буде на територијалном принципу, а да у исто 
време буде састављен од искусних чланова КП Ј. Др Хаџић је rio- 
кривао Сврљиг, Милисав Игњатовић Заплање, Прица рејон Ниша. 
Одсуство кадрова с пиротског терена одразило се и овом приликом. 
Једини је из тог краја у овом моменту могао да буде члан штаба 
Јован Ћирић из Ресника (Дужница), али је као члан среског руко- 
водства био кориснији јер је могао да допринесе стварању органи- 
заци ја  на терену, што је он и чинио.325 Александар Пекић je захва- 
љ ујући  свом дотадашњем раду (мај—август) као скојевски руко- 
водилац при ОК Ниша, имао могућности да се повеже с многим 
скојевцима у Белој Паланци и да обезбеди могућности за  рад у новој 
улози.

Одмах по формирањ у СК, (повереништво) у Белој Паланци јг 
повезао чланове Партије у овом рејону који су дошли у свој крај 
ггосле пропасти Југославије. Међу првима су повезачи и ооганизо- 
вани чланови К П Ј: Велимир Златановић, студент, Војин Крајино- 
вић, геометар, Плавшић учитељ, Космовац и један радник из села 
Рагодеша. Осим ових, СК је повезао и организовао кандидате К П Ј: 
Крсту Тошића из Микре, Ж арка  Митровића из Дивдзане, Вула 
Ш улајка из Мокре, Николу Деспотовића из Беле Паланке и М ирка 
Потића обућарског радника из Дола.320

На територији Лужнице и Пирота, Јован Ћирић, члан СК (rio- 
вереништва), успео је да образује актив КП Ј у Лужници од Ћире 
Јанковића члана КП Ј, Л азара Костића и Србе Величковића као кан- 
дидата, који је крајем  октобра прерастао у ћелију К П Ј.327

У ЈБуберађи, сада среском месту, Ћирић је формирао актив 
С К О Ј-а у коме су били Александар Стојановић, Александар Златко- 
вић и Славко Стојановић. Ћ ирић је преко овог актива организовао 
за рад у НОП-у и друге омладинце, међу којима су се истицали: 
Ђ ура Златковић и Драгољуб Аризановић, из села Радињинаца и 
Миодраг М ладеновић из ЈБуберађе. Осим ових, радом за НОБ анга- 
жовани су Бошко Богдановић из Раков Дола и Драгомир Анђели- 
новић-Гоша из Црвене Јабуке •—■ печалбари.

324 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 50 (Извештај ОК Ниша од марта 1942); Д. Д еја- 
новић, п.д.,  стр. 37; М. Перовић, Јужна Србија, стр. 47; Д. М ирчетић, п.д.,  стр. 
39; Пиротски Зборник  бр. 6, 1974, стр. 65—66).

325 Пиротски збориик  бр. 6, 1974, стр. 44.
328 Исто, стр. 12.
327 Исто, стр. 12, 13 и 36.
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СК (повереништво) је по формирањ у усмерио рад и на развоЈ 
Н О Б-а преко демаркационе линије, поготову на град Пирот с оближ- 
њим селима.328 Секретар СК Александар Пекић-Пера се преко Јована 
Ћ ирића и актива СК О Ј-а у Белој Паланци повезао с Момчилом 
Ђорђевићем, Слободаном-Мошом Столским, како је полиција утвр- 
дила марта 1942, Миодрагом М ијалковићем, Ратомиром Игњ атови- 
ћем и Станком Ристићем.

Активност у Пироту постаје интензивнија и ангажованија после 
успостављене везе, јер се преко ње добијао материјал НОП-а (Про- 
глас ЦК КП Ј, П К Србије, ОК Ниша и Билтен Главног штаба 
НОПО).329

Б рж а активизација народа Србије преко демаркационе линије 
могла је да се развија услед појаве Одреда у близини Пирота и 
Лужнице, што је Сврљишки одред при свом образовању и добио 
у задатак.

Сврљишки ПО је одмах после формирања пошао на терен који 
дотадашњим дејством Озренског одреда није био захваћен.

Искуетва која су руководиоци штаба Одреда стекли кроз бор- 
•бену активност Озренског одреда, применили су у дејствима Сврл>иш- 
ког одреда. Прелазећи на своју територију •— Заплање, Л уж ницу и 
Пирот — штаб Сврљишког одреда планирао је напад на окупаторске 
•објекте, чиме је хтео да наговести свој долазак у овај рејон. Напад 
на рудник угља Јелаш ницу, у непосредној близини Ниша, узнемирио 
би окупаторски штаб 717. дивизије, који се налазио у Нишкој Бањи, 
и тиме би се унела још већа несигурност у његове редове, а подигао- 
би се углед 110.

Прелаз с десне на леву обалу Нишаве и напад на рудник Је- 
лаш ницу изврш ен је ноћу 21/22. IX 1941. године. Обезбеђење руд- 
ника је било слабо, ж андармеријска станица од неколико жандарма 
савладана је брзо и лако. Рудник је делимично онеспоеобљен, ж ан- 
дарми разоружани, а општинска архива запаљ ена.330 Заплењ ена је  
мала количина експлозива (8 кг) и други материјал.

По реаговању окупаторских слугу и немачког окупатора види 
се да их је овај напад дубоко изненадио и узнемирио. Немачке 
јединице су ујутро 23. IX стигле у рудник, али нису предузимале 
репресивне мере. У извеш тају квислинш ке команде пише да је 
рудник напало 800 партизана с комором, коњима на којима је било 
тешко наоружање. Иако је то многоструко преувеличано, због прав- 
дањ а свог слабог отпора, ипак говори да је напад унео страх у ре- 
дове непријатељ а.331

Први велики успех Сврљишког одреда не само што је подигаа 
углед НО Б-а у граду Нишу и ближој околини него је и редове 
Одреда учврстио и борбено ојачао. Штаб је постао самосталнији и 
сигурнији у планирањ у и руковођењу. М ожда је баш самоувереносг 
и осећање снаге и сигурности довело штаб Одреда у ситуацију да 
учини озбиљну грешку.

328 Исто, стр. 14—17 и 36—39.
82» Исто, стр. 36.
330 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 6; Д. Дејановић, п.д., стр. 44 и 45.
331 А—'VII. Нд. Кут. 33, ф. 5, док. бр. 35.



У рејону доњег Заплања, иако се на тој територији први пут 
појављ ују партизани о којима народ зна по причама, штаб је дозво- 
лио да се Одред креће по селима дању. Не само то него је и, открив- 
ши своје присуство у овом рејону, 23. IX 1941. године извршио по 
,дану напад на село Доњи Душник, центар Заплањ а, у коме се на- 
лазила ж андармеријска станица, општина, финансијски одељак и 
пошта.332

Напад је био успешан. Ж андарми и финанси су разоружани, 
општинска архива запаљена, заплењено много материјала, између 
осталог и новац из општине и поште. Након заузећа Доњег Душника 
Одред се задржао у њему, постављајући једну десетину на обезбе- 
ђењу према Нишу. Немачки штаб у Нишу, обавештен о овом нападу 
(вероватно телефоном), брзо и енергично реагује ангаж ујући арти- 
.љеријски (670) дивизион из Ниша — 25 км од Доњег Душника. Ди- 
визион је 23. IX 1941. у поподневним часовима с пет камиона брзо 
пребачен у рејон Душника, где је изненадио Сврљишки одред.333

У тој ситуацији штаб је био присиљен да прихвати борбу бзз 
неког озбиљнијег изгледа на успех. У борби ;је Одред изгубио 3 борца 
(погинула), које окупатор, ради застраш ивања, после повлачења 
Одреда из Душника веша о телеграфске стубове у самом Доње Душ - 
нику.334

Вероватно оптерећен поразом у овој акцији, штаб Сврљишког од- 
реда доноси брзоплету одлуку да се врати на Сврљишке планине 
после краћег задрж авањ а на Сувој планини.335 Милисав Игњатовић, 
•се као партијски руководилац, због оваквог става штаба а вероватно 
и свог, није повезао са чланом СК Беле Паланке Јовом Ћирићем у 
селу Реснику у подножју Суве планине.330

Повезивање, пак, штаба Одреда, како са чланом СК тако и с Пи~ 
ротом, ради развоја НОБ-а и стварања партијске организације, било 
је од посебне важности. Неповезаност ОК Ниша, а сада и Сврљиш- 
ког ПО, с Пиротом и његовом околином омогућила је да Љ уба Кар- 
таљевић, бивши емигрант у Бугарској, по налогу ЦК БРП  (к) пре- 
дузме неке акције које су биле штетне по НОП Југославије.337

Прикључсње Пирота с околином Бугарској створило је услове 
да се Љ уба Картаљ евић врати у свој родни град Пирот, где je ж и- 
вела његова породица (родитељи, браћа и сестре). Љ уба Картаљ евић 
је  из Југославије 1921. године емигрирао као комуниста и тамо по- 
■стао члан БРП(к). После повратка у Пирот он се, као комуниста, уз 
помоћ свога брата-радника Добрице К артаљ евића повезао с акти- 
вистима у Пироту, тј. Момчилом Ђорђевићем-Слободаном, а преко 
њега са СК Беле Паланке. На састанку са члановима СК (Пекићем 
и Ћирићем), Љ уба Картаљ евић је изнео предлог да се на територији 
Пирота НОБ развија под руководством ЦК БРП(к), јер овај крај

332 3 6. НОР, т. 1/21 док. бр. 6; „Пиротски зборник" бр. 6, 1974, стр. 63; Д, 
Дејановић, п. д., стр. 45 и 46.

333 3 6. НОР, т. 1/1 док. бр. 206.
з:и Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр. 68.
335 И с т о .

33,1 Према казивањ у Јована Ћ ирића аутору 1977. у Београду.
837 П. Козић, н. д„ стр. 78.
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нема добре везе са СК и ОК Ниша, односно са К П Ј.338 Предлог није- 
прихваћен јер је оцењено да је ЦК БРП(к) хтео да организационо 
повеже Пирот и околину за своју партију, као што је Борисовљева 
влада урадила прикључивши га Бугарској. Прихватити овај предлог 
значило би признати да је овај део Југославије интегрални дсо Бу- 
гарске. Овог става се БРП(к) односно БК П  није одрекла ни до данаш- 
њег дана. У свим публикацијама којима се обрађују питање осло- 
бођења од Турака или традиције борбе „Западиите крајишта“, на- 
води се да је овај крај насељен Бугарима, а да су они посрбљени 
после Берлинског конгреса 1878. године.339

Сврљишки одред, напуштајући територију пиротског краја, од- 
лаже развој НОБ-а, што ће ојачати тежњу ЦК БРП(к) да овај крај 
повеже са БРП(к) и да под њеним руководством води антифашисти- 
чку борбу. И неки наши поједиици покушавају да докажу да су по 
налогу К П Ј из овог краја тражили успостављање веза с ЦК БРП(к).340'

Напустивши територију пиротског краја, Сврљишки одред се 
враћа на сврљишки терен, где продужава нанаде на окупаторску 
власт — ликвидирајући општинске управе.341

После сусрета с једном четом Вољевачког одреда, Сврљишки од- 
ред врши акцију на рудник Подвис 17. октобра 1941. године,34- чиме 
се удаљава са своје територије, а ноготову од пруге Ниш— Пирот. 
Након успешног заједничког напада на рудник Подвис, Сврљишки 
одред се још више удаљава одлазећи на озренски терен, према Соко- 
бањи, коју сслобађа 30. X 1941. године.343 Иако ;је ова акција Свр- 
љишког одреда била врло значајна и успешна, она није била у духу 
директива ОК, а поготову ПК Србије, а оцењена је од ОК Ниша као 
суревњивост између овог и Озренског одреда, односно одговор Озрен- 
ском одреду за акцију на железничку станицу Палилула—Грамада341 
која је на територији Сврљишког одреда.

ОК Ниша, је образовањем Сврљишког одреда тежио да покрије 
територију сврљишког и белопаланачког краја, а највише да допри- 
несе развоју НОБ-а на пиротском и заплањско-лужничком терену,
а, исто тако, и да врши ударе но прузи Ниш—Пирот. Озакав посту- 
нак Сврљишког одреда ;је удаљавање од главног задатка, па је на 
састанку ОК Ниша и штабова одреда (Сврљишког и Озренског) осу- 
ђена суревњивост, а захтевала се већа сарадња и садејство у извр- 
шењу постављених задатака. Очигледно је да је ПК Србите био у 
праву када је предлагао да ОК Ниша образује један штаб за све 
партизанске одреде свог округа, а поготову за Озренски и Сврљишки, 
чија је територија углавном међусобно повезана.345

338 Пиротски зборпик  бр. 6, 1974, стр. 63 и казивањ а Јована Ћирмћа.
339 „Политика", 19—25. IX  1973, чланак Ж . Н иколића-Брке, Писање које

з абрињава.
3,0 „Мост“, Gp. 6, часопис на бугарском, Ниш 1976. Д. Пстровић, Аитифа- 

шистичко с трудпичество между српскија и бт>гарскил народ в псргсода
1941— 1945. година, стр. 37 напомепа 4.

36. ПОР, т. 1/21 док. бр. 6 и 7.
342 Исто, док. бр. 7; Пиротски зборпик  бр. 6, 1974, стр. 71.
sis Ист0'
344 Пиротски зборпик  бр. 6, 1974, стр. 77.
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Оваквих и других мањих проблема међу одредима и ОК било 
је у читавој jy iоисточној Србији, али то није имало негативног ути-
цаја на успешан рад, како ОК Лесковца, Ниша и Крушевца, тако 
и код партизанских одреда. Они су сг погтепено, не стихијски, ја- 
чали, омасовљавали и постајали борбенији. Како се друкчије и може 
објаснити да су партизански одреди југоисточне Србије — и ако без 
упутстава виших штабова, па чак и без материјала са саветовања 
Главног штаба Србије у Дуленима, а Врховног штаба у Столицама —• 
зачстке НОБ-а на овом терену крајем 1941. и почетком 1942. годиие 
претворили у УСТАНАК.

7 1



Стојан Тројановић, командапт Врањ-  
ског ПО од августа 1941. до 21. X I  

1941. године

Стојадин Пегиић, политички комеспр 
Врањског ПО од 1941. до погибије  

децембра 1941. године

Влада Ђорђевић, политички комесар 
Лесковачког (К укавичког) ПО од ок- 
тобра до погибије 6. Х Ј  1941. године

Вукадин Блечић-Ву;адин, команОачт 
Лесковачког (Кукаоичког) ПО од ок-  
тобра 1941. до 19. марта 1942. гздинг



Обрад Лучић-Милутип, командант 
Бабичког ПО, погинуо 13. марта 1942. 

године

Велимир М анић-Брка, политички и 
партијски руководилац Бабичког ПО 
до заробљавања априла 1942. годипе

Тома Костић-Срећко, заменик ко- 
ланданта Бабичког ПО, погинуо 4. 

фебруара 1942. године



ЕлисиЈе Поповски-Марко Шпапац,
командант Топличког ПО до феб- 

руара 1942. године

Никодије Стојановић-Татко, поли-  
тички кожееар Топличког ПО до 
фебруара 1942. године, погинуо een-  

тежбра 1942. године

Конрад Ж илник-С лободан, члан  ОК  
Нигиа, паргијски руководилац Ton- 
личког ПО до децембра 1941, а од 
фебруара 1942. руководилац у Оз-  
ренском ПО, погииуо маја 1944. го- 

диие
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Димитрије Драговић-Срђа к  оман- 
дапт Озренског- ПО do погибије по-  

вембра 1941. годипе

Иван Вуш овић-В ук , политички ко-  
л.есар О зренског ПО до погибије no- 

вембра 1941. годиие

Алекса  М аркуш ић-Павле,  партијски 
руководилац Озренског IIO, погинуо  
16. II 1943. као секретар СК Соко 

Соко Бања
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Радоје Вујошевић-Риста, к^мпндапт 
Сврљишког (Нишавског) ПО до no-  

гибије 10. јуна 1942. године

Данило Прица-Бора, политички ко-  
месар Сврљишког (Нишавског) ПО  

đo погибије августа 1942. гсдине

Ш ш ш
шшШшШжттшШШж

Милисав Игњатовић-Јанко, партиј- 
ски руководилац Сарљишког (I iu - 
шавског) ПО до кажњавања, дсцем- 

бра 1942. године

Др М иленко Хаџић, ч лан  штаба Свр-  
љгаког (Нишаоског) ПО, погинуо де- 
цсмбра 1941. као секретар СК Свр - 

љига



II Д Е О

СТВАРАЊЕ И ОДБРАНА СЛОБОДНЕ ТЕРИТОРИЈЕ 
ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 

ОКТОБАР 1941 — МАРТ 1942.

ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ЈУГОИСТОЧНЕ С РБИ ЈЕ И 
САВЕТОВАЊЕ У СТОЛИЦАМА

Развој устанка у Ш умадији и западној Србији дошао је у такву 
•фазу да је руковођење Главног штаба НОПО Југославије и Полит- 
бироа ЦК К П Ј из Београда било отежано. Зато је одлучено да По- 
литбиро и Главни штаб напусте Београд и пређу на ослобођену 
територију. Да би сам излазак био ефикасан у руковођењу НОБ-а 
у Југославији, донета је одлука да се одржи војно саветовање у 
западној Србији, на коме би се, уз учешће делегата свих покрајина 
Југославије, анализирала искуства у развоју ПО и Н О Б-а.1 Тако је, 
пре поласка на терен, био разаслат позив свим партијским руко- 
водиоцима покрајина за слање делегата.

У вези с овим Главни штаб HOIIO Србије организовао је војно 
саветовање на својој територији. Оно je одржано 16. септембра 1941. 
године у селу Дулени.2 На овом састанку учествовали су чланови 
Главног штаба Србије и руководиоци партизанских одреда из Ш у- 
мадије, Поморавља и једног дела западне Србије. На састанку у Ду- 
ленима није узео учеш ћа ниједан војно-политички руководилац из 
југоисточне Србије. У закључцима Саветовања је констатовано да 
организација одреда по четама не одговара садашњој ф ази  развоја 
НОБ-а, па их треба организовати по батаљонима у којима треба 
формирати чете и водове. На саветовању је расправљано и о НОО 
и њиховом учврш ћењу, а исто тако, и о раду органа НОФ-а.

Иако је саветовање имало врло важ ан значај за даљи развој 
ПО, слободних територија, НОО и НОБ-а уопште, Главни штаб није 
упутио партизанским одредима у југоисточној Србији никакве ди- 
рективе о закључцима с овог саветовања.

Саветовање у Столицама одржано је 26. септембра, само 8 дана 
после Дуленског. На овом саветовању поред Политбироа и чланова 
Главног штаба НОПО Југославије учествовали су и делегати из дру-

1 Oslobodilački rat naroda Jngoslavije, 1941—1945, Београд 1965. друго изда- 
;ње, књ. I стр. 113—114. (Даље: Oslobodilaiki rat).

2 Исто, етр. 61.
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гих покрајина, осим М акедоније.3 Према подацима којима се распо- 
лалсе, нико из југоисточне Србије није присуствовао овом савето- 
вањ у.4

На Саветовању у Столицама донети су закљ учци од изванредне 
важности за дал^и развој ПО. Закљ учено је да партизански одрзди 
треба да буду оргаиизовани на принципу —- штаб одреда, батаљони, 
чете и водови. Оваква организација побољшала би командовање и 
руковођење. Јачина одреда зависи од услова у којима делује: може 
да буде и већи само да се обезбеди маневарска способност, борбе- 
ност и добро командовање.

Осим овог, донета је одлука о организацији обавештајне службе 
при штабовима одреда и батаљона, чиме би се омогућило успешније 
деловање ПО, што је од пресудног значаја за успехе у акцијама и у 
борбама с окупатором.

Прерастањем Главног штаба НОПО Југославије у Врховни штаб, 
као и доношењем одлуке о стварању главних штабова покрајина, 
обезбеђено је лакш е командовање ПО.

С обзиром на важност југоисточне Србије за НОП врховни ко- 
мандант не заборавља проблем руковођења ПО у овом рејону ни на 
овако важном саветовању, па захтева од команданта Главног штаба 
Сретена Ж ујовића да упути неког члана Главног штаба Србије коц 
ПО у југоисточној Србији.5 Према сећању Сретена Ж ујовића, Главни 
штаб је то и планирао па су он и Филип после саветовања пошли 
за југоисточну Србију, али их је на путу код Ваљева стигао курир 
и саопштио да је Ужице ослобођено. То је утицало да се они утутз 
у Ужице. Динамичан рад око организације рукозођењ а ПО, НОО и 
живота у ослобођеним градовима, уз то и повезивање читаве сло- 
бодне територије, ангажовали су све чланове Главног штаба. Ово 
утолико пре што су многи чланови ПК били још у Београду.6

У то време почиње и прва- непријатељска офанзива на терито- 
рији Србије, ради гушења устанка.7 То је још више ангажовало чла- 
нове Главног штаба Србије.

И поред свих ових задатака Главни штаб је био обавезан да пре- 
узме руковођење над ПО у југоисточној Србији, за које је био од- 
говоран. Било како било, неоггходна помоћ ПО у јуж ној Србији јз 
и овом приликом изостала. То cs неминовно морало одразити на 
активнст и садејство одреда који су се сами развијали на тако важној 
раскрсници на Балкану.

Ова помоћ је била утолико неопходнија, што Буха, члан ПК и 
овлашћени партијски руководилац, није испољавао способности за

3 В. Глишић, Комуиистичка партија Југославијв у Србији 1941—1945, Бео- 
град 1975, стр. 1Г2—196; С. Вукмановић-Темпо, Револуција  која тече — мемо- 
ари, Београд 1971, стр. 229—233; Р. Чолаковић, Запиеи из оелободилачког рата, 
С арајево 1948. стр. 18—21.

4 Д. Кулић, Од октобра до Сутјеске — монографија о Благоји  Н иколићу — 
Лесковац 1969, стр. 162—164. (Даље: Д. Кулић, н. д., Мопографија Николић.

5 Архив Србије, Библиотека, Сећања Сретена Ж ујовића бр. 36/13018.
0 Зборник докумеиата и података о народно-ослободилачком рату југо-  

словенских народа, т. 1/20 док. бр. 25 (Писмо Тита П К  Србије од 19. X 1941. 
(даље: 36. НОР).

7 Oslobođilački rat, књ. I, стр. 116—127.
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реш авање војничких задатака. Из расположиве документације види 
се да он није никада (од августа 1941. до маја 1942) обишао ни један 
одред ни територију југоисточне Србије.

Помоћ коју су пруж али Сретен М ладеновић-М ика, за одреде 
нишког округа, и Драги Стаменковић, за одреде лесковачког округа, 
није била довољна да би реш авала главне војничке проблеме: орга- 
низацију ПО, њихово оспособљавање за акције већих обима, садејство 
међу њима као и организацију обавештајне службе, исхрану и др. 
Ш табови одреда је требало да, кроз своја искуства, сами дођу до 
сазнањ а о начинима за реш авање акутних проблема одреда.

Према томе, у периоду када је смерницама са саветовања пру- 
ж ена неопходна помоћ у реш авањ у горућих проблема у јачањ у и 
учврш ћивањ у ПО као главних носилаца НОБ-а, те смернице нису 
ни стигле до одреда у југоисточној Србији. Осим тога, улога Главног 
штаба је постајала све важ нија у руковођењу одредима, када је тре- 
бало прећи у вишу ф азу  организације, када долази до првих непри- 
јатељ ских акција на ликвидирањ у НОП-а. У тако важном периоду 
за НОП, партизански одреди југоисточне Србије били су ван утицаја 
Главног штаба Србије.

Одсуство руковођења одредима од Главног штаба Србије, до- 
некле је надокнађивао ПК својим писмима.8 Стање НОБ-а у Србији 
погоршало се одласком неких чланова П'К из Београда, као и хап- 
шењем Вукице Митровић и М илана Матејевића-Моше. Почетком 
октобра 1941. у Београду је остао само секретар П К Благоте Нешко- 
вић, једини који је имао везе са ОК и ПО југоисточне Србије, па је 
сав терет руковођења НОБ-ом у овом рејону riao на њега. О тако 
важном Саветовању у Столицама ни ПК није ништа пренео ОК и ПО 
југоисточне Србије. ПК је упозорио ОК и Б уху на почетак неприја- 
телзских „казнених експедиција", што значи о непријатељској офан- 
зиви на слободну територију западне Србије и Ш умадије.9

На терену Ниша, Лесковца, Прокупља, Врања и Пирота, као што 
смо раније изнели, баш у овом периоду партизански одреди почели 
су свој успон. То значи да су на почетку прве непријатељске офан- 
зиве у Србији на слободну територију Ш умадије и западне Србије 
почели да стварају нову слободну територију у југоисточној Србији,

ПК је, још од августа, захтевао да се формирају окруж ки шта- 
бови како би се ОК бавили партијско-политичким задацима.10 Буха 
то није спровео. ПК је због тога био приморан да поново упозори 
на тај проблем само после два месеца, и то баш након Саветовања 
у Столицама 8. октобра 1941. године. ПК у истом писму ОК Ниша 
пише: „Један штаб за одреде ваше територије био би пожељан и 
поред раштрканости. Он би био уз један од одреда.“п

Као што се види, партизански одреди у југоисточној Србији су 
после Саветовања у Столицама били без икакве писмене и непо-

8 36. НОР, т. 1/1 док. бр. 96, 1/2 док. бр. 64 и 85; 1/20 док, бр. 1, 7 и 22; 
I X / 1 док. бр. 1 и 3; В. Глишић н. д., 230.

8 36. НОР, т, 1/20 док. бр. 22.
10 Исто, т. 1Х/1 док. бр. 3 (Писмо ОК Ниш од 21. V III 1941.).
11 Исто, т, 1/20 док. бр. 22.

79



средне помоћи Главног штаба НОПО Србије. Помоћ која је долазила 
од ПК путем писама била је једина и корисна помоћ, иако недо- 
вољна.

Колико су партизански одреди били усамљени, говори податак 
да они нису, од свог формирања па до краја 1941, то значи за 5 ме- 
сеци, поднели ни један извеш тај Главном штабу Србије, нити су за 
то време од њега примили и једно наређење, сем Билтена бр. 1. 
Штаб Бабичког одреда поднео је свој први извеш тај, и то ПК Србије,
15. I 1942. године. У њему износи стање и акције Одреда од образо- 
вањ а до 15. I 1942. године.12

Сам податак показује под каквим су се условима развијали ови 
одреди. За  успешно изврш авањ е задатака у рату свака јединица мора 
бити бар повремено у вези са штабом који њоме руководи. Овде 
тога нема и неће га бити све до јуна 1942, када се Јастребачки ПО 
повезује с Главним штабом, односно када изврш ава наређења М ирка 
Томића, члана ПК, који је у име Главног штаба руководио одредима 
у Србији.13

И звеш таје о акцијама партизанских одреда ОК су слали Бухи, 
односно ПК Србије. Ти извеш таји нису обухватали све проблеме, 
односно били су непотпуни. Већина извеш таја није садрж авала ни 
састав штабова, због чега је ПК био присиљен да захтева потпуније 
извеш таје о ПО. Али ни штабови одреда нису изврш авали своје 
обавезе које је постављао Главни штаб НОПО Југославије, односно 
нису се равнали према упутствима из Билтена бр. 1, јер су по њима 
били обавезни да подносе своје извеш таје,14

ЦК К П Ј је већ у периоду дејства окупатора против слободне 
територије сугерирао ПК Србије да образује повереништво ПК у 
рејону југоисточне Србије (Ниш—Лесковац). И овај покушај помоћи 
(од 19. X 1941) ОК и ПО у југоисточној Србији пропао је, пошто је 
већина чланова ПК Србије по изласку на слободну територију била 
захваћена офанзивом и тиме онемогућена да реализује захтев гене- 
ралног секретара ЦК К П Ј.15

Тако су одреди југоисточне Србије, уз помоћ дела ПК Србије 
који се налазио у Београду, и непосредно руковођени од ОК, у пе~ 
риоду прве непријатељске офанзиве отпочели и створили доста со- 
лидну слободну територију и јаке ПО, што је имало велики значај 
за  сталан континуитет НО Б-а у Србији.

О БРА ЗО ВА Њ Е ЈА БЛА НИ ЧКО Г ПО И СТВАРАЊ Е ЈЕДИНСТВЕНЕ 
СЛОБОДНЕ ТЕРИ ТО РИ ЈЕ НАКОН ОСЛОБОЂЕЊ А ЛЕБАНА

Напред смо навели све узроке закаш њ авањ а развоја НОБ-а у 
југоисточној Србији.

Као што је већ речено, К укавички и Бабички одред, а касније и 
Топлички, предузели су акције већег обима управо у време када је

12 Исто, т. l / l  док. бр. 94.
13 Исто, т. 1/4 док. бр. 3, 4, 5 и 7.
и исто, 1/20 док. бр. 22 и I I / l  (Билтен Главног ш таба НОПО од 10. V III

1941).
15 36. НОР, т. 1/20 док. бр. 25.



немачки генерал пешадије Франц Беме (Franz Bome) добио задатак 
да ликвидира устанак у Србији.10 Ослобођење Власотинца и Про- 
купљ а, иако нису задржани, створило је нову устаничку атмосфзру 
у југоисточној Србији у периоду када генерал Беме већ предузима 
озбиљне нападе на слободну територију, на Мачву, Подриње и у 
области Колубаре.17 У томе и јесте специфичност улоге југоисточне 
Србије у НО Б-у 1941— 1944. године — тј. ствара се нова слободна 
територија управо када се гуши стара слободна територија.18

С друге стране ПО у југоисточној Србији су допринели да ге- 
нерал Беме није извршио задатак — обезбеђење комуникације Ста- 
лаћ—Ниш—Скопје. Он је повукао своје снаге из Ниша и П рокупља,19 
осим по једне чете 920. батаљона за обезбеђење (Ландесшицен) у 
Нишу, Лесковцу и Круш евцу.20 Осим ових окупаторских снага на 
обезбеђењу пруге Бела П аланка—Ниш—Лесковац—Грделица нала- 
зиле су се само слабе снаге бугарске армије.21 Оне чак нису биле 
довољне за обезбеђење пруге.

Као што смо раније навели, активност ПО југоисточне Србије 
углавном настаје почетком септембра 1941, а особито после писма 
ПК Србије од 8. X 1941. После другог напада на Вучје 23. IX 1941. 
године створена је слободна територија Поречје у захвату планина 
Кукавица •— пруга Грделица—Лесковац, комуникације Лесковац— 
Лебане—Оруглица.22 Ликвидацијом општинских управа у Поречју и 
према Грделици, као окупаторских пунктова за пљ ачку народа,23 ова 
слободна територија постаје база НОП-а у лесковачком округу. С ове 
територије ОК Лесковца, преко штаба одреда на Кукавици, развија 
војничку и политичку делатност на читавој територији округа.

Нападом на Власотинце (1. X 1941) и учешћем у нападу на Про- 
купље (9. X) одред на Кукавици ствара устаничку атмосферу у рз- 
јону Лесковца, а Топлички одред након ослобођења Прокупља и 
разбијањ а четника Косте Пећанца на Пасјачи и Видојевици  (11— 14. 
X) ствара такву ситуацију у Топлици и на Јастрепцу. Окупатор у 
овом периоду евидентира наглу активност ПО у југоисточној Ср- 
бији,24 али нема снаге да се обрачуна с њима, на препушта Недићу 
и Пећанцу да се они са својим снагама (жандармима и четницима) 
супротставе партизанима. Према оцени немачког окупатора Недићеве 
и Пећанчеве снаге се успешно носе с партизанима.25 Вероватно се 
ови извеш таји заснивају на извеш тајима о повратку окупатора у 
Сокобању28 и упаду четника војводе Пчињског на слободну терито-

111 Исто, т. 1/1 док. бр. 154, 158 и 159; исто, ХИ/1 док. бр, 155, 162 и 237.
п Oslobođilački rat, књ. I стр. 116—119. 36. НОР, т. Х П /1 док. бр. 167.
1S 36. НОР, т. 1/1 док. бр. 154 до 240.
10 36. НОР, т. ХП/ 1  док. бр. 180. У септембру је окупатор ради офанзиве

у западној Србији повукао 1/737 пеш, пука (1—4 чета) 717. пеш. див. из Про- 
купљ а, а из Ниша 670 артиљ еријски дивизион од 3 батерије.

20 36. НОР, т. ХП/ 1  док. бр, 180,
21 Исто, док. бр. 177.
22 С. Николић, Лесковачки НОП odped, Лесковац 1975, стр. 134—136.
23 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 6 и 7.
24 Исто, т. Х П /1 док. бр. 149 (Немачки извеш тај од 13. IX 1941.).
25 Исто, т. 1/1 док. бр. 160 стр. 432.
20 Исто, т. 1/21 док. бр. 7.
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рију Вучја крајем  октобра 1941. године. Сокобању је непријатељ 
задржао у својим рукама. Пчињском је нанет теж ак пораз и про- 
теран је са слободне територије Поречја.27

ОК Лесковца и штаб Одреда на Кукавици у међувремену доносе 
одлуку о преласку у офанзивније акције против окупатора и ства- 
рањ у слободне територије. У вези с том одлуком врши се реоргани- 
зација Одреда на Кукавици. Осим већ формираног Бабичког одреда 
крајем септембра 1941, о коме смо већ говорили, сада се формирају 
још два одреда: Врањски, као обнова одреда и НО Б-а на територији 
Врања преко демаркационе линије, о чему ћемо касније нешто више 
рећи, и Јабланички за територију горње Јабланице, Радана и Пусте 
реке (јабланички ерез).28

Средином октобра 1941. године, после повратка једног дела Од- 
реда на Кукавицу из напада на Прокупље, издваја се један део од 
око 25— 30 бораца и шаље у горњу Јабланицу. Међу овим борцима 
било је и Врањанаца (једна десетина Врањског одреда који је још
23. IX 1941. године прешао на К укавицу и ушао у састав овог од- 
реда). У селу Реткоцеру — махала Спонци, формиран је Јабланички 
одред.29 За  команданта овог одреда одређен је дотадашњи командант 
на Кукавшди Милош М анојловић, за политичког комесара М илија 
Радовановић, интендант одреда на Кукавици, за заменика коман- 
данта Васа Смајевић, члан ОК Лесковца, за заменика политичког 
комесара Владимир Букелић, поп-Мића, а за омладинског руково- 
диоца Радован Ковачевић.

Интересантно је забележити да Јабланички ПО при формирању 
није одмах пришао ликвидацији општинских управа у Сијерини и 
Тулару, како је то било тражено, поготово што тамо није било оку- 
паторских снага већ су само ту територију држ али четници Косте 
Пећанца. Своју политичку активност Јабланички одред оријентише 
према доњој Јабланици и Радану. У Пустој реци је већ тада деловао 
Бабички одред.

У првом нападу на четнике у Пустој реци, 9. октобра 1941. го- 
дине, који су изврш или скојевци из Лесковца и месне десетине, т>- 
шко је рањен  Ж и ка И лић-Ж ути —■ касније умро од задобијених 
рана — под чијим је руководством напад изведен.30 Вероватно је 
ОК након овога, ради чиш ћењ а Пусте реке од четника, наредио до- 
лазак  Бабичког одреда у тај рејон.

После успешно изведене акције на прузи Печењевац—Лесковац
16. X 1941. године, када је преврнут воз с вагонима Б Д Ж  (Бугарске 
држ авне ж елезнице),31 то значи на самом почетку прве непријатељ -

27 Исто, т. X II док. бр. 231; исто, т. 1/21 док. бр. 7 и С. Николић, н. д„ 
стр. 115.

24 М. Неровић, Јужпа Cp6u:a, Београд 1961, стр. 56 и 121; Д. Туровић, 
Гпјтан у НОБ, хроника, Бсоград 1975, стр. 161— 162.

29 /р х и в  Србије, Мемоарска грађа за округ Лесковац  бр. 37 (Изјава Васе 
Смајевића (даље: А.С. M’OK, Лесковац). Гојко Д раш ковић погинуо 3. XII 
1941. године као заменик команданта одреда.

50 С. Николић, н. д., стр. 179—180 и 246; Д. Кулић, Бабички партизански 
одред, Ниш 1961, стр. 21.

81 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 7.
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ске офанзиве, Бабички одред напада на четнике и општину у Ко- 
санчићу.32 Том приликом заплењено је 5 вагона жита, које је поде- 
љено народу. После тога Бабички одред наставља с ликвидацијом 
општина у Пустој реци уз одржавање политичких зборова/ад Озим 
акцијама, Пуста река је за кратко време постала друга слободиа те- 
риторија у рејону Лесковца и нова база НОП-а. Брзо и успешно 
стварање нове базе НОП-а постигнуто је јер је К П Ј у овом делу 
имала јака упоришта, а утицај на народ чак још из 1921. године.34

Без обзира на то што је у Пустој реци окупаторску власт ликви- 
дирана, у њој је постојао оргаиизован Пусторечки четнички одред 
М илорада Перовића, ранијег посланика. Он, заједно с Драговићима 
(Милутином, Милошем и Јованом, Алексом Марковићем-Туларе, Ми- 
лисавом Булатовићем-Брвеник, Петром Лукићем, као и с Максимом 
Ђуровићем, Ђуром Перовићем, М ихајлом Арсићем и др.) .19. X 1941. 
године концентрацијом четника око Лебана присиљава Крсту Ми- 
хајловића, војводу Јабланичког четничког одрсда, да папусти Ле- 
бане,33 у коме ;је био од септембра као окупаторски слуга. Ово се 
деш ава баш када Бабички одред упада у Пусту реку.

Драговићи, Ђуро Перовић и М илорад Перовић преузели су оку- 
паторску улогу у Лебану, Бојнику, Медвеђи и др. Четници ће из 
Пусте рске нестати тск 22. XI 1941, када Бабички одред буде ликви- 
дирао њиховог војводу Милорада Перовића.30

Топлички ПО, се после пораза Косте Пећанца на Пасјачи и 
Видојевици 11— 14. X 1941, омасовљава и ствара слободиу територију 
у Тогошци37 која се надовезује на слободну територију Пустз реке. 
На овој територији сукоби са четницима Костз Пећанца трају око 
Топлице од 11. X 1941. Након 23. X Топлички ПО има доминирајућу 
улогу, чиме се слободна територија проширује све до Јастрепца.38

У периоду уепешног развоја НОБ-а, стварања слободних тери- 
торија, на левој обали Јуж не Мораве од Јастрепца, до Кукавице 
наш ла су се четири одреда: Топлички, Бабички, Кукавички и Ја- 
бланички. У ово време долази и до реорганизације у Точл^чком. 
одреду, у коме се формира још једна, трећа, косаничка чета. Свака 
чета има по 50 бораца (Пасјачка, Јастребачка и Косаничка).29

Исто тако по одвајању Јабланичког и Врањског пододоеда и 
одред на Кукавици се реорганизује. У њему се формирају три чете:

32 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 7; Д. Кулић, Бабички ПО, стр. 22; А.С. M'OK, 
Лесковац бр. 34.

33 А.С. M’OK Лесковац бр. 34.
34 Н. Динић из Пусте реке је  1921. године изабран на листи К П Ј за народ- 

ног посланика, а у НОБ био врло активан припадник НОП-а.
35 Д. Туровић, 74. д., стр. 140—142.
36 С. Николић, и.д.,  стр. 95; Д. Кулић, Бабички ПО, стр. 22—23 и А.С. 

M’OK. Лесковац бр. 34.
37 Св. Савковић, Топлииа у НОБ,  1941— 1942. ругопис, стр. 80 (После ликви- 

дацчје четничког војводе Вујсића у Џигољу 23. X 1941. г. Топлица постаје 
слоЗодна територија ■— Јастребац, ДоЗрич, П асјача и Видојевица сем Прокупља 
и Блаца).

35 36. НОР, т. 1/2 док. бр. 58 (докуменат К. П ећанца објављ ен у Прогласу 
штаба Топличког одреда октобра 1941).

38 Св. Савковић, н. д., стр. 82.
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прва, друга и трећа, с одређеним рејоном дејства, са око 200 бораца.40 
Јабланички и Бабички одред били су састављени од десетина, Јабла- 
нички са око 50 бораца41 и Бабички такође са 50 бораца.42

У то време у рејону Сокобање и Раж њ а деловао је Озренски 
одред са 50 бораца, а у рејон Сврљига и Беле Паланке Сврљишки 
одред, такође са око 50 бораца. На Бабичкој гори делује једна десе- 
тина Бабичког одреда која је дошла после преласка Бабичког ПО на 
леву обалу Јуж не Мораве. Као што се види, главне снаге ПО југо- 
источне Србије концентрисане су на левој обали Јуж не Мораве. Ту 
се налазе и главне снаге четника Косте Пећанца.

Постављало се питање обрачуна са четницима. као слугама ок:у- 
патора. С једне стране било је неопходно извршити диференција- 
цију преговорима, а с друге разбити их војнички. ОК Лесковца и 
Ииша користе један и други метод. По доласку Јабланичког одреда 
на Радан и Бабичког одреда у Пусту реку, а главне снаге Топличког 
на Пасјачу, били су створени услови за напад на четнике који ди- 
ректно служе окупатору. Зато је и одлучено да се претходно нападне 
Лебане — и из њега протерају Драговићи —• као најјаче упориште 
четника Косте Пећанца и Недића у овом рејону. Будући да је тре- 
бало напасти једновремено и Медвеђу, то ОК траж и садејство Топ- 
личког одреда.4а

У вези с таквим плановима ОК оријентише и К укавички парти- 
зански одред на напад на Власотинце, како би се убрзао развој 
НО Б-а и одреда на десној обали Јуж не Мораве од Власотинца до Ба~ 
бичке rope. Ради изврш ењ а тог задатка штаб упућује у рејон Вла- 
сотинца Владу Ђорђевића, политичког комесара, и Бранка Јовано- 
вића-Корчагина, заменика команданта Кукавичког одреда. На путу 
за Власотинце код села Тулова они наилазе на бугарску војску и 
обојица гину заједно с Драгољубом Ж ивковићем.44

Два дана пре тога десетина Кукавичког одреда која је деловала 
у  рејон Власотинца. сукобила се 4. XI с бугарским окупаторским 
војиицима граничарима код села Јастрепца. У тој борби убијена су 
четири бугарска војника.45 Овај други сукоб партизана у рејону 
Лесковца (узнемирио је чак и бугарску владу. Цар Борис је преко 
команде града у Софији захтевао од Фелдекоманде у Нишу да се за 
погибију 6 бугарских војника као „одмазда стреља 600 Срба, у про- 
тивном да ће бугарска војска умарширати на српску окупирану 
територију."40

Иако су немачке команде уложиле оштар протест, бугарска влада 
је  ипак спровела своју претњу 5. новембра, тј. сутрадан по погибији

'|0 С. Николић, п. д., стр. 112—114.
41 М. Неровић, Јужна Србија, стр. 37.
42 Д. Кулић, Б абички ПО, стр. 28 и А.С. M’OK, Лесковац бр, 34.
43 Д. Кулић, Бабички ПО, стр. 23—27; АС. M’OK Лесковац бр. 37; С. Ни- 

колић, н. д., стр. 132—134; Д. Туровић, н. д., стр. 174— 175.
44 С. Николић, n. д„ стр. 124 (Из ове групе преж ивео је  само Светислав

Стојановић, студент технике, сада генерал-мајор ЈНА).
43 36. НОР, т. X I I / 1 док. бр. 231 (Извештај команданта Србије од 9. XI

1941).

46 Исто.



бугарских војника. Она из рејона Владичиног Хана упућује једну 
чету до 200 војника преко демаркационе линије у села Чукљ еник и 
Тулово. Ту су чланови штаба Кукавичког одреда и наишли на њих. 
Након овог сукоба. као одмазда за погинуле војнике код села Ја- 
стрепца, бугарска окупаторска јединица под командом мајора Апо- 
столова, команданта граничног батаљона из Владичиног Хана, по- 
стрељала је преко 25 људи у селу Тулову.47 Овакав развој догађаја 
онемогућио је напад на Власотинце почетком новсмбра. Он је одло- 
жен за  крај новембра 1941. године.

Али су зато припреме за напад на Лебане текле по плану, а до- 
веден је и део Топличког одреда с Насјаче.

На Радану, Кујовића ливадама, између 3, и 5. XI 1941. године 
концентрисана су три одреда: Бабички, Топлички и Јабланички у 
јачини преко 250 бораца. Ноћу 7/8. XI 1941. године, на дан Окто- 
барске револуције, ослобођени су Лебане и Медвеђа.48 Ослобођење 
Лебана и Медвеђе, као и рудника Леце, претворило се у општи на- 
родни устанак. Све месне десетине на терену ПЈ^сте реке, доње Јабла- 
нице и Норечја активно се укљ учују  у борбу.19 Покушаји окупатора 
да својим расположивим снагама — једна чета (5) 920. батаљона и 
четничко-недићевске снаге — поврати Лебане нису успели. У бор- 
бама до 11. XI 1941. године окупатор и четници, нретрпевши губитке, 
одустали су од даљих напада, поготову после погибије крајскоман- 
данта из Лесковца мајора Ренера (Renner).50 После ових борби ство- 
рена је велика непрекидна слободна територија од Кукавице до 
Насјаче, која се пруж ала до саме ивице града Лесковца и пруге 
Грделица-—Брестовац. Створени су услови за успешна дејства на пру- 
зи, а, исто тако, и за ликвидацију четништва у горњој Јабланици, 
Оруглици и Косаници.

О круж ни комитет Лесковца је заједно са штабом Одреда на Ку- 
кавици (Вукадин Блечић-Вујадин, командант, Борко Цекић, а партиј- 
ског руководиоца Лепосаве Стаменковић-Ленке)31 после испада вој- 
воде Јордана Кимића који је заробио партизане, одлучио да се с овим 
обрачуна. Почетком новембра 1941. године Оруглица је нападнута 
и сам Јордан Кимић заједно са 20 четника заробљен. Суђено му је 
као сараднику окупатора, јавно, пред народом.52 Али штаб Одреда,

47 С. Николић, п. д., стр. 123 и 125 (Прсма мишљењу Николића одмазда 
бугарских јединица изврш еиа је  због преласка два бугарска војника на страну 
НОПЈ, а ие за погинуле код Власотинца. То потврђује и место одмазде у селу 
Тулову, где су бугарски војници и пришли ПО. Ова два војника, бугарски 
окупатор ;је немачком штабу у Нишу приказао као погипуле).

48 М. Перовић, Јужпа Србија,  стр. 121—123; А.С. M’OK, Лесковац бр. 37.
40 Исто.
60 Архив Војноисторијског института, Вооград, микрофилм, Вашингтон,

ролна 501, филм 246, снимак 611-8 (даље: А, VII-H-T-501, 246, 611-8). У неким 
до сада издатим публикацијама тврди се да је ту погинуо мајор Кениг изврш и- 
лац  злочина у К рагујевцу (М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 122; С. Николић, 
11. д., стр. 133 и др.).

51 С. Николић, 11. д., стр. 143—145; Лесковачки збориик  бр. VI, 1966, стр. 74; 
Лесковачки зборпик  бр. XVI, стр. 134; А.С. M’OK. Лесковац бр. 43.

52 Лесковачки зборник бр. VI за 1966. годину.
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круто схвативши директиву о преговорима са четницима, Кимића 
и после осуде на смрт ослобађа и прихвата са њим споразум. Про- 
пуст да се Јордан Кимић ликвидира и после многих ранијих прего- 
вора и споразума са њим показаће се ф аталним у периоду неприја- 
тељских офанзива на одреде.53 Не само то, него ће Оруглица постати 
најјаче упориште контрареволуције све до маја 1944. године.54

Правилна оријентација ОК на претварање четничких крајева у 
партизанску слободну територију онемогућена је не само неснала- 
жењ ем Одреда на Кукавици него и руководства Јабланичког одреда. 
Колебљивост четничких војвода у горњој Јабланици после ослобо- 
ђењ а Лебана и Медвеђе није искоришћена. Преговорима се успело 
да Максим Ђуровић и М ихајло Арсић пређу на страну НОП-а, али 
је огромна већина и даље одбијала ма какву сарадњу с НОП-ом.53 
У таквим условима одреди не предузимају нападе да ликвидирају 
поколебане војводе горње Јабланице и да претворе ту територију у 
своју најчврш ћу базу, јер и географски услови и демаркациоиа ли- 
нија то омогућују. Ш аиса да се зада пораж авајући удар главчим сна- 
гама четника у том рејону, док су снаге окупатора и Недића биле 
слабе у југоисточној Србији, пропуштена је на ће и због тога НОП 
доживљ авати велику кризу у 1942. години.

Штаб Јабланичког одреда, у одушевљењу због успеха око Ле- 
баиа, тежио је да по сваку цену брани Лебане, а тиме је и прешао 
на ф ронталну одбрану. Везивањем великог броја бораца из Јабла- 
ничког одреда и месних десетина преко месец дана (тачно 43), и то 
противу слабих снага непријатеља, пропуштена је велика могућност 
удара по прузи Грделице—-Лесковац—Дољевац—Ниш и Ниш—Ста- 
лаћ. Оно чега се окупатор највише плашио (прекид саобраћаја)88 
није се десило, иако ;је ПК још 8. октобра 1941. године57 наредио да се 
одмах пређе на те акције.

63 С. Николић, н. д., стр. 154— 155 (Л ссковачко-кукавички одред у периоду 
напада недићсваца п љотићеваца па његову слоЗодпу територију био је при- 
смљен да се повуче у Јабланицу и Пусту реку, јер је  Кимић, четнички војвода 
с Оруглице, садејствовао с недићевцима и тако оиемогућмо Одреду да се 
задржи па Кукавици. То је  било пресудно за судЗину К укавичког одреда).

и Ж . Н иколић-Брка, 22 дивизија,  Београд 1972, стр. 113—121 (Четиике К. 
П ећанца преобраћепе у четнике ДМ, тек су 26. маја 1944. годиие ликвидирале 
и протерале с Оруглице 22. и 21. дивизија НОВ).

53 Лесковачки збориик  бр. XVI, 1976, сгр. 127—133; Д. Туровић, н. д., стр.
169; А.С. M’OK. Лесковац бр, 34 и 37 (Међу најокорелије војводе спадали су:
Јордап Кимић, Сава Миловановић, Милосав Булатовић, Владимир Грбовић,
М илорад Перовић, Душан Бублички, Мика Поповић поп. Алекса Марковић,
И лија Н иколић-Бувски, Ђура Перовић, касније хсомапдант XI Љ отићевог одреда 
у Лебану и други).

58 36. НОР, т. ХП/ 1  док. бр. 154.
57 36. НОР, r. 1/2 док. бр. 22.
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I

М илија  Радоваповић, политички ко~ 
месар Јабланичког ПО од окгобра 

1941. до краја марта 1942. године

Васа Смајевић, ч лан  ОК Лесковца  
и заменик политичког комесара Јаб- 
ланичког ПО од октобра 1941. године  

до краја марта 1942. године

Бошко Крстић, заменик комапданта 
Јабланичког ПО од фебруара до кра-  

ја марта 1942. године

Гојко
даита

Драшковић,  
Јабланичког 

XII 1941.

замекик коман-  
ПО, погинуо 3 

године



Милоје Закић-Блихер, командант Ра- Десимир Јововић-Чича, политички  
сииског ПО do погибије 22. II 1942. комесар Расинског ПО do јанузра

1943. године

Преврнута композиција воза на прузи  између Грделице и Лесковца, no-
вембра 1941. године



Официри бугарске окупаторске војске с четницима Косте Пећаица и  неди-  
ћевцима иа железиичкој станииџ у Леековцу, '1942. године

Група бугарских окупаторских војника у југоисточној Србији почетком 1942. 
гогдине у припреми за акци .у  против партизаиа



ДЕЈСТВА ПО КОМ УНИКАЦИЈИ (ПРУЗИ) НИШ —ПИРОТ, НИШ —СТАЛАЋ И 
НИШ —ГРДЕЛИЦА—РИСТОВАЦ ОКТОВАР—ДЕЦЕМ БАР 1941, ГОДИНЕ

За окупатора је од посебне важности била комуникација Бео- 
град—Ниш—Солун, и Ниш—Софија. Нишко раскрш ће је  за опера- 
ције немачких снага из Бугарске на СССР и за снаге на афричком 
фронту било стратегијски веома важно. Окупатор је у вези с тим 
и предузимао одговарајуће мере. Колика је важност ове пруге за 
Немачку говоре подаци из многих наређењ а.58 Из извеш таја коман- 
данта Србије и команданта Југоистока види се да се том питању 
даје посебно место у вези с обезбеђењем снабдевања снага Вермахта 
и извлачењ а сировина за ратну привреду немачког Р ајха,59

Приликом одређивања задатака генералу Бемеу ради гушења 
устанка у Србији, међу првим задацима дато је и обезбеђење саобра- 
ћаја на прузи Београд—Ниш— Грделица и Ниш—Б ела П аланка.60

Према томе и ПО у југоисточној Србији је тај задатак требало 
тако да схвате. Према документима је јасно да је то тако и прихва- 
ћено, што се види из писма Бухе и ОК Лесковца о одређивању места 
за формирање одреда на планини Кукавици.01 На ж алост ти задаци 
су запостављени, без обзира што се у свим прогласима и директи- 
вама постављ ају.02 ПК Србије је увидео тај недостатак код Јастре- 
бачког одреда па је зато и реаговао оштро и замерао Б ухи  и ОК 
Ниша и Лесковца почетком августа 1941. године.63 Неоформљеност 
штабова одреда (на Кукавици до средине септембра, у Топличком 
до прве половине септембра) утицала је да ти задаци нису схваћени 
као прворазредни, па је главна ангажованост ПО била на политичком 
раду по селима.64

На ово упозорење међу првим је реаговао Сврљишки ПО, који 
је ноћу 12/13. X 1941. године прекинуо пругу измзђу Ц'звене Реке 
и Беле П аланке.65 Убрзо за њим реагује и Бабички ПО. Он при пре- 
лазу за Пусту реку преврће војни воз између Печењевца и Лесковца, 
при чему окупатор има осетне губитке у људству и материјалу.66 
Кукавички ПО почиње свој низ напада на пругу 24, X 1941. године.67 
Озренски ПО такође врши акције на прузи Ниш—Сталаћ код Алек- 
синца.68 Истовремено се изводе акције и на прузи Ниш—Зајечар.09 
После ових напада на пругу окупатор је узнемирен, али не сматра 
да је саобраћај угрожен, јер тече нормално „изузев појединих краћих

53 36. НОР, r. ХП/ 1  док. бр. 155, 162, 177 и 237,
50 Исто, док. бр. 294.
60 Исто, док. бр. 177 и 237.
61 Исто, т. 1/20 док. бр. 1 (Писмо Б ухе П К од 25, V II 1941).
62 Исто, т. l / l  (Прогласи Ц К К П Ј и П К Србије).
63 Исто, т. 1Х/1 док. бр. 1 (Писмо П К ОК Ниша и Лесковца од 10. VIII

1941).
04 Исто, т. 1/20 док. бр. 22.
65 Исто, т. 1/21 док. бр. 7.
“  Исто.
67 Исто и т. Х П /1 док. бр. 260, 261 и 262.
63 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 7.
69 Исто.
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прекида11.70 У новембру ће, међутим, променити мишљење о стању 
саобраћаја. Из Ратног дневника Војно-управног штаба за  Југоисток
— начелника пуковиника Браумилера (Braumiiller) за октобар види 
ее: „Главна ж елезничка пруга Београд—Ниш—Скопље могла је тако 
да се осигура, да су пролазни прекиди износили само 1/2 дана“.71 
У изврш тајима окупатора од новембра среће се: „Саботаже на прузи 
Ниш—-Бела П аланка и Ниш—Врање све чеш ће“.72 Не само то него 
је  окупатор на основи делатности ПО, ликвидације општина, борбе 
код Лебана и акција на пругу око Ниша оценио да се врше припреме 
за  напад на сам град Ниш.73 Овакву ситуацију вероватно су створиле 
акције на прузи између Лесковца и Грделице које је систематски 
изводила 2. чета Кукавичког одреда с Кукавице,74 као и напади оста- 
лих одреда око Ниша у новембру 1941. године.

Ова чета изврш ила је акције: 2, 8, 17, 26. и 28. XI 1941. на део- 
ници Лесковац—Грделица.75 Ту је дошло до превртања војно-транс- 
портних возова, брзих возова (бр. 966) и других. Овим акцијама је 
озбиљно угрожена саобраћајница ка главној прузи. У то време Ја- 
бланички одред није извршио ни једну акцију на прузи, а Бабичком 
одреду, и ако је од почетка новембра 1941. године покушавао да то 
.чини, није полазило за руком. Једини успех у том периоду је превр- 
тање блиндираног воза 29. XI 1941. године.70

Сврљишки и Озренски ПО су такође у овом периоду вчшили 
акције на прузи Ниш—Бела. Паланка (Сићево и Црвена Река) (Ниш—■ 
Сталаћ—Алексинац).77 Нема података да је у овом месецу Толлички 
одред вршио неке акције на прузи Бресговац— Ниш, Ниш—Сталаћ 
као и на прузи Дољевац—Прокупље— Приштина.

Колико је окупатор раније потцењивао дејства ПО у југоисточној 
Србији, говори податак да је пругу Ниш—Бела Паланка и Ниш—Гр~ 
делица обезбеђивала слаба јединица бугарске армије.78 Почетак ак- 
ција на прузи у октобру присиљава окупатора да моли бугарско 
Министарство рата за појачање снага за обезбеђење пруге југоисточне 
Србије. На основи овог захтева почетком новембра на речену деоницу 
стиж у два етапна-етраж арска батаљона.79 Штаб једног је у Белој 
Паланци, а другог у Дољевцу. Акције, пак, у новембру 1941. приси- 
љавају немачког окупатора да траж и нова појачања. У вези с тим 
стиже 2. пешадијски моторизовани пук, крајем новембра 1941, који 
је  распоређен,80 — штаб пука с једним моторизовачим батаљо,том 
у Нишу, један батаљон у Десковцу и један у Белој Паланци. По-

711 36. НОР, г. ХП/ 1  док. бр< 294.
71 Исто, док. бр. 294.
72 Исто, док. бр. 235.
73 Исто, док. бр. 243.
7'' С. Ииколић, н. д., стр. 120.
75 36. НОР, т. ХП/ 1  док. бр. 228, 231, 233, 235, 254; С. Николић, н. д., стр. 

.120—121.
76 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 11.
77 Исто.
73 Исто, т. Х И /1 док. бр. 177 и 218.
78 Исто, док. бр. 235 и 250,
80 Исто, док. бр, 250 и 266.
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четком децембра 1941. године нашло се у овом рејону 5 бугарских 
батаљона, што је у многоме појачало обезбеђење пруге, а тиме оте- 
жавало акције.

Немачки окупатор је с нестрпљењем дочекао борбену јединицу 
бугарске армије да би кОлико-толико олакшао ситуацију на прузи 
Лесковац—Грделица, а то се види из тога што је неке њене делове 
фелдкомандант из Ниша одмах ангажовао (један бугарски батаљон) 
за напад на слободну територију Одреда на Кукавици, који је нај- 
више угрожавао пругу Лесковац—Грделица. Напад је извршен 27. XI 
1941. године,81 ради присиљавања НО да одустане од вршења акција 
на прузи. Бугарска војска, као нови окупатор, продрла је до центра 
слободне територије Вучја, попалила, опљачкала и стрељала неду- 
жне људе у селима у која је продрла, али се није смела задрж ати 
и преко ноћи на слободној територији.

Колико су акције на главној прузи v новембру угрозиле саобра- 
ћај, говори и податак да је окупатор и самог Недића, као председника 
владе, присилио да одржи саветовање у вези с тим и да он лично 
изда наређење генералу Радовановићу, команданту жандармерије. У 
свом наређењу поред осталог Недић пиш е:“ . . .  На првом месту по 
својој важности долази ж елезнички саобраћај и њему се по сваку 
цену мора обезбедити нормално функционисање. С обзиром на ово, 
за његово обезбеђење мора се уложити највећи труд и расположива 
средства и употребити највећи број добро наоружаног људства".8*

Акције на прузи у току новембра па и почетком децембра 1941,8а 
нагнале су окупатора да схвати да партизани озбиљно угрожавају 
главну комуникацију из рејона Лебана, који држ е партизани. После 
изведеног напада на пругу код Брестовца (Јабланички IIO) и Пуковца 
10. XII 1941. (Топлички одред) окупатор оцењује да је дошло до 
„померања партизанских снага из рејона Лебана на ж елезничку пру- 
гу Ниш—Лесковац.84

Тежећи да осигура стабилан саобраћај на главној комуникацији 
Ниш—Лесковац, окупатор, после успешно заврш ене прве офанзиве 
у Србији, пребацује 2 батаљона 749. пешадијског пука 717. пеша- 
дијске дивизије у рејон83 Пуковца, Брестовца и Драшковца радн по- 
новног овладавања Лебаном и потискивања партизана с пруге Ниш— 
Лесковац. Уз подршку недићеваца, који су у међувремену дошли 
или формирани у овом рејону, немачки батаљон је заузео Лебане и 
Медвеђу и рудник Леце 17. XII 1941.183 Овим успехом окупатор је по~ 
делио слободну територију на два дела и тиме отежао маневар снага 
Кукавичког и Јабланичког ПО. Појачаном одбраном пруге бугарске 
јединице и велики снег с јаком зимом скоро да су онемогућили при-

81 36. НОР, т. l / l  d0 1«. бр. 268, 293 и 296.
62 Исто, т. 1/21 док. бр. 10.
83 Исто, док. бр. 12. (У ово време извршено је  само неколико напада на 

пругу: Н иш авски ПО 1. X II 1941. год. код Црвене реке; Јабланички ПО на 
ж елезничку станицу Брестовац и Топлички ПО на ж елезничку станицу Пу- 
ковац, и на пругу Дољевац—Прокупље).

84 36. НОР, т. X I I /1 док. бр. 276.
85 Исто, док, бр. 263.
88 Исто, док. бр. 268, напомена 4 и 6jd. 283.
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лаз прузи. Овај проблем би се вероватно решио на повољнији начин 
да Јабланички, Топлички и Кукавички одред нису били донекле 
присиљени на одбрану слободне територије, о чему ће касније бити 
речи.

У таквој ситуацији немачки окупатор је дозволио себи да изведе 
овакав закљ учак у Ратном дневнику, „Главна пруга Београд—Ниш—- 
Скопље је у току децембра била стално у саобраћају11.87

Б ез обзира на стање које је настало, ПО у југоисточној Србији 
су, у периоду прве непријатељске офанзиве у Србији дали свој 
допринос. Сем тога они су стварањем нове базе НОП-а у потпуности 
пореметили планове окупатора у ликвидацији устанка, односно 
НОП-а у Србији.

Немачки окупатор је био свестан ситуације која је настала у ре- 
јону Ниша, што се види из његових извеш таја у којима стално по- 
тенцира да се „напади банди у рејону Ниша појачавају".88 Без обзира 
на све то, он је био немоћан да ишта предузме. Није имао снага које 
би ангажовао у овом рејону, па је то омогућило ПО, уз све њихове 
слабости, не само да очувају слободну територију на левој обали 
Мораве него и да створе нову на десној обали Јуж не Мораве и де- 
сној обали Нишаве у току децембра 1941. и јануара 1942. године.

Ситуација која ће се развити у децембру присилиће немачке 
команданте да признају да се у рејону Ниша налази велика слободна 
територија, која угрожава интересе Немачке и показује да устанак 
није угушен.89 Не само то него је, с ослонцем на ову територију, ОК 
Лесковца покушао да у рејону Врања обнови Врањски ПО и развијао 
НОБ, вршио акције на прузи и нападе на окупаторске општине.90

ПОКУШ АЈ ОБНОВЕ Н О Б-а И ВРАЊ СКОГ ПО НА ТЕРИ ТО РИ ЈИ  ВРАЊ А
КРА ЈЕМ  1941. ГОДИНЕ

Када се на територији Лесковца разбуктала борба, ОК Лесковца 
предузима све како би се НОБ развио на целом терену његовог 
округа. Као што смо напред већ рекли, у том духу формира Јабла- 
нички одред за горњу Јабланицу, Радан и Пусту реку. Истовремено 
је донео одлуку да обнови НОБ преко демаркационе линије у бу- 
гарској окупационој зони. На тој територији, после одласка Врањ-

8' Исто, док. бр. 294.
88 Исто, док. бр. 177, 218, 228, 231, 233, 237, 243, 248, 249, 254, 259, 261, 264,

266, 267, 271, 275, 276, 280, 282 и 294.
f9 36. НОР , т. ХП/ 1  док. бр. 268 и А, VII НАВ-Н-Т-312, 425/8037595-7; 

425/8002918-9; НАВ-Н-Т-501, 246/826-30 (Извештај начелника штаба опуномоће- 
ног команданта Србије од 31. X II 1941).

со Пре одласка на терен Врања Сима П огачаревић и Стојаи Тројановић 
учествовали еу у нападу на пругу у саставу К укавичког одреда 21. октобра 
1941. између Ђорђева и Лесковца, ради стицања искуства у овим нападима (по 
казивањ у Стојана Тројаиовића аутору јуна 1976).
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ског ПО на Кукавицу, није било организоване оружане формације, 
па је  рад на развоју НОБ-а пао само на неке чланове К П Ј у Врању.91

Чеда Стајић-Плави, који је у име М К руководио партијском 
организацијом и СКОЈ-ем у Врању, одржавао је везу с партијском 
организацијом у Бујановцу,9- Прешеву93 а преко Биљаче са МК К у- 
манова.'14 Стајић је овим организацијама преносио партијски мате- 
ријал који му је слао ОК Лесковца.

Уз помоћ команданта и политичког комесара Врањског ПО, Сто- 
јана Тројановића и Стојадина Пешића, који су остали на терену 
Врања после одласка њихових бораца у састав одреда на Кукавици, 
Стајић је формирао илегалне десетине у селу Вуштрању, Ратају, 
Тибужду и др.!,г> Осим тога одржавао је везе с активистима у Влади- 
чином Хану, Сурдулици и другим местима, ради подршке партизан- 
ским одредима преко дзмаркационе линије. Такав рад омогућио је 
сакупљање оружја, муниције и другог материјала, који је пренет на 
К укавицу,ш’ и створена је пово,1Бна атмосфера за деловање одреда на 
врањској територији. У вези с тим донета је одлука да Стојан Тро- 
јановић затраж и од ОК Лесковца помоћ за развој НОБ-а и на теречу 
Врања. Тројановић је дошао на К укавицу управо у периоду када ОК 
теж и да обнови одред и оружану борбу на терену Врања. Он је прво 
упознао штаб Одреда на Кукавици, а посебно Владу Ђорђевића, с 
могућностима обнове борбе у бугарској окунационој зони. За  успеш- 
нији развој НОБ-а и П артије нуж на је  конкретна и непосредна по- 
моћ самог ОК. Како Влада Ђорђевић и штаб Одреда нису могли да 
реше постављене захтеве, то је Стојан Тројановић на састанку ОК у 
Лесковцу поднео исцрпан извештај о стању преко демаркационе ли- 
није, а посебно о стању партијске организације и спремности народа 
за подршку НОБ~у. На овом састанку ОК Лесковца је одлучио да 
Сима Погачаревић, као члан ОК, уз помоћ Лепосаве Стаменковић- 
Лепше, члана ОК СКОЈ-а, преузме на себе руковођење партијском 
организацијом и НОБ-ом на терену Врања.97

1,1 Лесковачки зборпик  бр. VI, 1966, стр. 130—135; А.С. M’OK. Врањ е бр. 1, 
3, 16, 20 и 23. (После хапш сњ а МК у Врању ав-уста 1941. године у овом 
граду је остао Чеда Стајић-П лави као руководилац. Осим њега од чланова К П Ј 
био је  брачни пар Ф илаковић са још  7 чланова К П Ј до њиховог одласка у 
одред).

А.С. M’OK. Врање бр. 1, 3, 18, 20 и 23. (У Бујановцу су тада били чланови 
К П Ј: Јопис Јањ ић-Ћ оро, Стојадин Митић и Станко Тасић).

03 У Прешеву се та^а малазила ћелија К П Ј од неколико чланова. међу 
којима су били Алија Краснићи-А бдула, Станко Накић, Селим Селими, Ра- 
ф ајловић, Воја Станковић и др.

04 А лександар Стефановић је пре и после повратка из К укавичког одреда 
одрж авао везу с^ МК Куманова (Према казивањ у Аце Стефановића аутору 
марта 1974. г у Игалу).

93 А.С. M’OK. Врање бр. 1, 3, 18, 20 и 23. И легалне десетине формирао је
Цеда С тгјић заједно са Стојгном Тројеновићем октобра 1941. (По казивањ у
Стојана Тројановића аутору 6. VI 1976. у Београду).

00 С. Николић, н. д., стр. 22—23; А.С. M ’OK, Врање бр. 1, 3, 18, 20 и 23 п 
казивењ е Стојадина Станковића и Чеде Неш ића аутору јуна 1977. Бео-рад. 
(Октобра 1941. године једна велика количкна оруж ја из Јелаш нице, коју је
прикупио Милутин Ђурић, пренета је на К укавицу а касније и у село Тре- 
бешиња).

07 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 3 и сећањ а Стојана Тројановића.
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Крајем  октобра 1941. године Сима Погачаревић је с једном де- 
сетином Врањанаца дошао на Крстиловицу изнад самог Врања.98 Са 
њим се вратио и Тројановић, који ће са Стојадином Пешићем руко- 
водити новим одредом. Осим ових, Погачаревић је са собом повео 
А лександра Стефановића за организациони рад у селу Биљ ачи и да 
уз помоћ партијских организација у Прешеву и Бујановцу развија 
НОБ на том терену, односно да упућује нове борце у одред.89

Као искусне партизане с Кукавице Погачаревић је повео чланове 
К П Ј — Чеду Нешића за терен Владичиног Хана и Сурдулицз,100 а 
Драгомира М итровића-Галета као помоћ илегалним десетинама у Бу- 
ш трању, Ратају и Тибужду.101

Оцсњујући да ће Врањски ПО имати боље услове за дејства на 
десној обали Јуж не Мораве с планинских масива Бесне Кобиле, 
Кљ уча, Коћуре и К озјака, Погачаревић врши припреме у том духу. 
Он, по доласку у рејон Врања, захтева од Стојадина Станковића-Ћоре 
да организује пренос велике количине пушака, пушкомитраљеза, 
ручних бомби и муниције из села Јелаш нице до Тибужда. Једне ноћи 
60 окупљених младића пребацило је сво то оруж је код Владимира 
Петровића, члана К П Ј и десетара илегалне десетине у Тибуж ду.102

Средином новембра 1941. године, Погачаревић упућује Стојана 
Тројановића, команданта одреда, на десну страну Јуж не Мораве да 
испита географске и друге услове за пребацивање Одреда на ту стра- 
ну. Према тој замисли Одред би имао за  базу обронке Бесне КоЗиле- 
и Доганице и из тих би база вршио акције у пчињском и јужномо- 
равском крају.

Стојан Тројановић је на путу за Бабину Пољану заробљен 21. 
XI у селу Корбевцу због своје небудности.103 Овим је задат теж ак 
ударац, како НО Б-у тако и Одреду. Тројановић је био од првог дана 
развоја НОБ-а и Одреда један од најактивнијих припадника НОБ-а 
и члан КП Ј.

Иако је доживео неуспех на самом почетку обттове одреда и 
НОБ-а, Погачаревић не одустаје од своје активности. Под врло теш- 
ким зимским условима он прелази на акције. Планира да оцједчом 
изврш и напад на више објеката и тиме остави утисак на окупатора, 
па и сам народ, да је у рејону Врања велика снага Одреда. Ово би 
омогућило брзо омасовљење Одреда, а окупатор би морао с више 
опрезности да трага за њим. Таква његова процена није била реална, 
а поготову што је акције вршио илегалним, месним десетинама.

118 С. Николић, н. д., стр. 145—147 и сећања Светислава Стојановића-Визона,
99 Аца Стефановић ;је по повратку у село Биљ ача формирао ћелију  К П Ј 

у саставу: Чеда Стошић, Јаћим  Стошић и кандидат М илорад Стошић-Ш ука, 
(По казивањ у Аце Стефановића марта 1974, Игало. аутор).

,<:0 Према казивањ у Чеде Неш ића аутору октоЗра 1976. у Београд.
101 Писмена изјава Стојадина Стошића од јуна 1973. — копија код аутора,
102 Према казивањ у др Стојадина Станковића аутору 1975. и Спире Петро- 

вића јуна 1977. у Београду.
1(13 Лесковачки зборник  бр. VI, 1966, стр. 40; АС. M’OK Врањ е бр. 1, 3, 18 

и 23; 1941—1942, и svecločenjima učesnika пчгоппоовЊЂосШаеке borbe Beograd 
1975, чланак Ж . Н иколића-Брке, Vranjski РО »Sime Pogačarevića« књ. 14, стр. 
173—184) даљ е: Ж . Н иколгт -Брка  п.ч .,  књ. 14, стр. 173—184).
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Буш трањ ској и Тибушкој илегалној десетини пренето je наре- 
ђење из Одреда да ноћу 16/17. XII 1941. изврше акцију на општину 
и полицијску станицу (участак) у Тибуж ду.104 С друге стране Пога- 
чаревић је планирао да сам напада на општину Ратаје исте ноћи 
с групом бораца из Одреда и неким члановима К П Ј и СК О Ј-а из 
В рањ а.105

Напади су извршени како су и наређени, само неуспешно. Иле- 
гална десетина, која је нападала полицијску станицу и општину 
Тибужде није успела, иако је била под командом искусног партизана 
Драгомира М итровића-Галета, јер се полиција жестоко бранила. Де- 
сетина је имала тешко рањеног Радомира Заф ировића.100

И сам Погачаревић, који је руководио нападом на Ратаје и пругу 
код Нерадовца, није постигао жељени успех. Полицију није ликви- 
дирао, а и на прузи није посгигао већи успех; иако је раш рафио 
шине, воз није исклизнуо већ је само стао.107

Неуспех на прузи онерасположио је Погачаревића, због чега се 
јадао куриру ПК Македоније нри сусрету у Бунуш евцу.108 Неуспех, 
пак, илегалне десетине на Тибужду унео ;је неспокојство и колебљи- 
вост код припадника НОП-а у овом рејону, што ће имати трагачне 
последице.

Једновремена акција на више окупаторских објеката узбунила 
је  Врање, а посебно среског начелника и команданта пука Ивана 
Попова. Тог истог дана, тј. 17. XII 1941. године, окупатор упућује 
јаке снаге војске и полиције у места у којима су извршене акције. 
Нрни удар окупатора остао је без последица. Похапшене је пу^тио, 
али тада долази до издаје. У вези с овом издајом дао је изјаву Сто- 
јадин Стошић, политички делегат једне месне десетине из Буш трањ а, 
јула 1973. године.109 Из изјаве ове Стошића не види се потпуно

104 Према изјави  Стојадина Стошића.
105 АС. M’OK, Врање бр. 1, 3, 18, 20 и 23 и према сећању Силета Милевског, 

ондашњег курира П К М акедоније, реченог аутору октобра 1974. у Београду.
108 Према изјави Стојадина Стошића.
107 Према сећању Силета Милевског.
108 Исто.
t o o  Стојадин Стошић у својој изјави — -  копија код аутора —  торди да је  

до хапш ењ а и стрељ ања припадника илегалпих месних десетина дошло из- 
дајом. С обзиром на то што је он, као припадник —• полит. делегат дееетине, 
био у „центру догађаја“, како сам каж е, та његова тврдња о издаји је при- 
хватљива. Он тврди да је  издају извршио десетар Радомир Зафмровић кога 
је отац као рањеног предао Бугарима. Ова пак тврдња супротна је његовој 
тврдњи датој 1953. у стенографским белешкама (АС. МОК, Врањ е бр. 20 страна 
10). У овој изјави он наводи да је  издају изврш ио Стојан Тројановић, бивши 
командант Врањског одреда. Стојимо пред дилемом. Којој тврдњи да поклонимо 
поверење. Ако прихватимо да је  Тројановић издајник, зашто он за ових три- 
десет година није узет на одговориост за теж ак  ратии злочин — издају 22 
припадника НОП-а? Очигледно да је оваква тврдњ а Стошића неприхватљива. 
Осим тога уочава се у изјави  Стошића да он неке чињеница испушта. Нигде 
није нсвео да осим њега није ухапш ен ни Бора Поповић, који је био у акцији 
и при првом хапш ењ у хватан. Даље, неубедљива је  тврдњ а Стошића да је 
његова болесна нога била разлог да га бугарски кмет не преда подицчји, 
односно да траж и коња из села да га тако воде на стрељње. То пгго коњ 
није довођен био је  основни разлог по Стошићу да он остане жив, чак да га 
бугарски кмет пусти кући када остале масакрирају.
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објашњење догађаја у коме је он активно учествовао, односно, како 
каж е, „био у центру самог догађаја". То нам налаж е да се истражи- 
вањ а наставе, како би се установила објективна истина о трагичном 
догађају децембра 1941. године у селима Тибужду, Ратају  и Буш тра- 
њу, када је окупатор на најзверскији начин нобио 22 припадника 
НОП-а, што је још онда имало теш ких последица по Врањски ПО и  
НОБ у рејону Врања. Док је окупатор вршио масакр над припадни- 
цима месних десетина,110 Сима Погачаревић 20. XII 1941. покуш ава 
да се с борцима Одреда пребаци на Кукавицу. Велики снег и јака 
зима су то онемогућили. Не придрж авајући се партизанског начина 
ратовања — мењати стално место боравка одреда •— Погачаревић се 
враћа у исту земуницу на Доброј води — Крстуловици одакле је 
пошао. Очигледно је занемарена могућност да окупатор може открити 
земунице, које нису биле тајна за оближња насеља, па су се борци, 
уморни, премрзли, сместили у њ има.111

Према изјави Стошића може се закљ учити да је он уж ивао посебан ауто- 
ритет код припадника десетине, па и код десетара који  је, према неким пода- 
цима, био члан К П Ј и активни партизан у Кукавичком одреду. Њ ему се — и 
ако због болесги није узео учеш ћа у нападу на окупаторске општине — када 
јс настало хапш ењ е обраћа по ноћи десетар „Гале“ за савет шта да се ради. 
Да ли да се предају, „да народ не страда"? Из овог излази да они пре издаје 
нису били хапшени. Након другог хапшења, када је и rio други пут Стошић био 
одведен у општину код кмета, и тамо ,,чекао“ коња да га однесе код полиције 
у Ратаје, предају се ,,Гале“ и још један друг. Они се приликом уласка у општи- 
ну не обраћају бугарском кмету него Стошићу речима: „Ево Дичо, предајемо 
се да не би народ страдао". По изјави  Стошића кмет, сав сретаи и задовољан, 
ову двојицу одмах упућује у Ратаје, где су одмах стрел,ани а Стошић и даље 
оста.је у канцеларији с кметом, који га на молбу једног суседа пушта кући. 
Овај податак наводи на размишљање да је  Стошић у читавом догађа.ју око 
страдања припадника НОБ-а играо иеку улогу. Нсприхватљиво је да бугарски 
окупатор, у таквим околностима у којима се показује више него суров, што се 
види и из самог начина убијањ а ухапш ених, њему очигледно познатог припад- 
ника НОБ-а, кога два пута хапси, пушта кући без икаквих последица.

Осим ових чињеница, које нам дају  за право да не поклоннмо поверење 
у тачносг изјаве Стошића, као једног из „центра догађаја", јесте и прећутки- 
вањ е извесних чињеница. Стошић нам ништа не каж е о свом одласку у четнике 
Д раж е М ихајловића и одласку Боре Поповића-Кице, такође поштеђеног стре- 
љ ањ а. Они одлазе у четнике управо у периоду када је К озјак-П чињ а постала 
слободна територија 1943, и када cv они, као ранији припадници НОБ-а, имали 
повољне могућности да дођу у II ЈМПО. Интересатно је да Стошић прећуткује 
да је Бора Поповић био после стрељања припадника десетнна писар у Б уш трањ - 
ској окупатоорској општини, све до њиховог одласка v четнике. Зато се изјава 
не може прихватити као допринос разјаш њ авањ у догађаја око стрељања 
1941. г.

1,0 Спиеак стрељаних 18 X II 1941: Влада Петровић, Ђорђе и Тома М ла- 
деновић, Ђорђе Ристић, Сто.јадин Трајковић, Јанча Младеновић, Никола Додић, 
Љубомир Гвозденовић, Денча Петровић, Војислав Митић, Душаи Недељковић, 
А лександар Џинић, Радомир Тасић, Војиелав Стојковић, Станко и Димитрије 
Станковић, Триф ун Антић, Драгомир Митровић, Воја Стојановић и Спира и Р а- 
домир Зафировић.

111 „Лесковачки зборник" бр. 6, 1966, стр. 130—135; С. Николић, н. д., стр. 
145—147; АС. МОК Врање бр. 1, 3, 18, 20 и 23. У Врањском одреду тада су се 
налазили поред Симе П огачаревића и Лепосава Стаменковић-Лепш а, члан 
О К СК О Ј-а Лесковац, Влада Тасић-Бош њ ак, Чипра Станковић, Раде Бојковић, 
Душан Васил,евић, Станиша Митић, Димитрије Антанасијевић-JIуне, Васа Цвет- 
ковић-Суља, Стојадин Пешић и др.).
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Командант бугарског пука, имајући тачне податке о месту бо- 
равка Врањског одреда, 21. X II 1941. године, по великом снегу и 
густој магли, рано ујутро, упућује у напад своју јединицу која 
опкољава Врањски ПО и наноси му велике губитке.112

Без обзира на то што је окупатору пошло за  руком да зада 
теж ак пораз НОП-у у овом рејону, он осећа активност његових при- 
падника и после тога, па сталним блокадама ж ели да нанесе униш та- 
вајући удар К П Ј у Врању. У тим рацијама успео је да ухвати Чеду 
Стајића-Плавог са још двојицом чланова К П Ј организатора и руко- 
водилаца акција Партије и С К О Ј-а.113

Покушај обнове НОБ-а и Одреда као што се види завршио се 
поразно. То је ОК Лесковца донело тешкоће, које су захтевале још 
веће напоре за обнову партијске организације. ОК, у вези с тим, 
предлаж е и траж и сагласност од П К да одмах упути у Враше као 
партијског руководиоца Тадију Поповића, инж ењ ера.114 У међувре- 
мену ОК сматра да је нашао повољније решење, па предлаж е да се 
уместо Поповића упути Велимир М анић-Брка, партијски руководи- 
лац Бабичког одреда. Са овим се и ПК сложио.115 До реализације ове 
одлуке није дошло због испрекиданих веза ОК Лесковца с одредима 
половином фебруара 1942. године.116

Док су на територији Врања наступили теш ки моменти за НОВ 
и Врањски ПО, у рејону Бабичке горе, где учествују и Врањанци, 
ствара се слободна територија која угрож ава Лесковац и с истока, 
а Ниш с југа.

ПОВРАТАК БА БИ ЧК О Г ОДРЕДА НА БА БИ Ч К У  ГОРУ И СТВАРАЊ Е 
СЛОБОДНЕ ТЕРИ ТО РИ ЈЕ У ТРОУГЛУ ЛЕСКОВАЦ—ВЛАСОТИНЦЕ—БЕЛА

ПАЛАНКА—НИШ —ЛЕСКОВАЦ

У периоду повлачења Врховног ш таба НОПОЈ-а, ЦК КП Ј, Глав- 
ног штаба НОПО Србије и већине чланова ПК Србије с одредима и 
батаљонима из западне Србије и Ужица, не само што је створена 
слободна територија на левој обали Јуж не Мораве (Лесковац— Про- 
купље) него је отпочело стварање слободне територије и на десној 
обали Јуж не Мораве (Бабичка гора, Заплањ е и Сува планина) као 
и у сврљишком крају. Овакав развој ИО Б-а одредио је посебну улогу 
југоисточне Србије у одрж ањ у НОП-а у Србији и стварањ у услова 
за његов развој 1942. и 1943, а 1944. године и у победи НОПОЈ-а.

ОК Лесковца у вези с овом одлуком о стварањ у слободне тери- 
торије, почетком новембра 1941. наређује Бабичком одреду да се 
врати на терен Бабичке горе и да својим акцијама ствара услове

112 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 3; Лесковачки зборник  бр. V, 1966, стр. 130—135, 
С. Николић, н. d., стр. 145—147. (Тада је погинуо Сима Погачаревић, члан  ОК 
Лесковца, с још  неколико другова).

113 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 3, 9, 12 и 13.
114 Исто, док. бр. 6.
115 Исто, док. бр. 12.
116 Исто, док. бр. 12 и сећање Велимира М анића изнето аутору јуна 1975. г.
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за  устанак.117 У међувремену је на Бабичкој гори једна десетина 
овог одреда, под командом М илорада Диманића-Милоша, углавном 
одрж авала зборове и 7. XI 1941. године запалила архиву општине 
Црковнице,118 чиме је сама развијала и одрж авала утицај НО Б-а у 
рејону Бабичке горе и непосредно на десној обали Јуж не Мораве.

Да би убрзао развој НОБ-а на десној обали Јуж не Мораве, као 
и преко демаркационе линије (Црна трава), ОК Лесковца планира и 
други напад на Власотинце. Претпостављао је  да ће ослобођењем 
Власотинца убрзати развој НОБ-а и стварање нове слободне тери- 
торије. На основи овакве своје концепције, ОК Лесковца концен- 
трише снаге за напад на Власотинце у Вучју, центру слободне тери- 
торије Кукавичког одреда.119

После првог напада на Власотинце (1. X 1941) фелдкомандант у 
Нишу траж и од Косте Пећанца да у рејон Лесковца, где је актив- 
ност партизана повећана, упути појачања ради обезбеђења градова 
и веће активности против ПО.120 Већ 6. X 1941. четничке снаге у 
рејону Лесковца ојачавању, а првенствено у Власотинцу једном че- 
том четничког одреда војводе Корвинског, под командом четовође 
наредника Јована Ивковића.121 Гарнизон у Власотинцу такође је 
ојачан доласком нових снага бугарских окупаторских јединица у 
рејон Лесковца ради обезбеђења комуникација. Ово ојачање је до- 
шло као последица ослобођења Лебана, са чиме се окупатор није 
мирио, а и због тога што је сталним успешним нападима Кукавичког 
одреда угрожен саобраћај на главној комуникацији Београд—Ниш— 
Скопје— Солун. Без обзира на све, услови за  ослобођење Власотинца 
су постојали.

У селу Вучју прикупљено је око 200 бораца (две чете К ука- 
вичког одреда, један вод Јабланичког и две десетине Бабичког од- 
реда) под командом штаба К укавичког одреда. Овим снагама према 
плану требало је да садејствују и месне десетине из Власотинца и 
О раш ја.122 Према неким подацима напад је требало да буде изврш ен 
20/21. XI 1941. године а изврш ен је 21/22. XI 1941. године. У овоме 
можда и леж и узрок неуспеха у ослобађању Власотинца у другом 
нападу.

Месна десетина из Власотинца је у духу плана напада на Вла- 
сотинце, ноћу 20/21. XI, оштетила хидроелектрану у селу Мана- 
стириш ту и посекла телефонске линије.

Штаб Одреда, будући да се у напад пошло с планине К ука- 
вице, није могао бити обавештен о акцијама месних десетина, па је 
по плану вршен напад на Власотинце у 22 ћ 21. XI 1941.123 Борба

117 Д. Кулић, Вабички ПО, стр. 27; АС. М‘ОК. Лесковац бр. 43.
118 А—VII Нд. Кут. 26, ф. 2—1, док. бр. 30.
119 Д. Кулић, Бабички ПО, стр. 27; С. Николић, н. д., стр. 123—125.
120 36. НОР, т. 1/1 док. бр. 279 (На састанку у Ф елдекоманди у Нишу 

пуков. Ботмер захтевао је  од К. Пећанца да одмах упути у рејон Лесковца
100 четника).

121 а —y u  нд. Кут. 26, ф. 21, док. бр. 30. Тада је  у Власотинцу било око 60 
четника. (У књ изи Лесковачки ПО снаге четника су преувеличане).

122 С. Николић, n. д., стр. 129—132; АС. М‘ОК. Л есковац бр. 43.
123 Д. Кулић, Бабички ПО, стр. 27; С. Николић, н. д., стр. 129—137; АС. 

М‘ОК Лесковац бр. 43.
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је  трајала све до 4 h 22. XI, када су се снаге Одреда морале повући, 
иако је цело Власотинце било ослобођено сем упоришта из којих 
су се бранили квислинзи. Напад није могао бити продужен и због 
самог географског положаја Власотинца и брзог довођења појачања 
из Лесковца. У тој ситуацији Одред се с главнином повукао на десну 
обалу Власине у рејон Липовице— Рајино поље, а мање снаге и обез- 
беђење с моста на Морави у рејон села Орашја. С ових полож аја 
К укавички одред се ноћу 22/23. XI 1941. вратио у Вучје. Остале су 
само две десетине Бабичког одреда, icoje су учествовале у нападу на 
Власотинце и изврш иле акцију — паљење архиве Црковничке оп- 
штине (24. XI) и Орашачке (27. XI 1941),m  после чега се спајају 
с главнином одреда на Бабичкој гори.

Као што смо рекли, на инсистирање ОК Лесковца. главнина 
Бабичког одреда прешла је крајем  новембра 1941. преко Јуж не Мо- 
раве у рејон Бабичке горе.125 Приликом прелаза она још једном 
врши акцију на прузи и том приликом је из шина избачен блинди- 
ран воз.120 На жалост, због развоја ситуације и појачаног обезбеђења 
пруге ово ће бити и последња акција Бабичког одреда на прузи.

На Бабичкој гори код манастира Св. Јован окупио се 1. XII 1941. 
године цео Бабички одред у јачини од 70 бораца (седам десетина).127

Двомесечно одсуство Бабичког одреда са свог терена имало је 
негативног одраза. Иако ;је у Дрћевцу још октобра 1941. године ли- 
квидирана четничка група која је покуш ала да створи своју орга- 
низацију на Бабичкој гори,128 ипак је четницима успело да сгворе 
нека своја упоришта као Миле Попов у Јаш уњ и и други. У Заплањ у 
је, пак. скоро у сваком селу постојала организована rpvria четника 
Косте Пећанца. У ствари су сељаци прихватили ове јер им је речено 
да четници сарађују с партизаиима. Да је ово било тачно, показало 
се у првим данима боравка Бабичког одреда на његовој територији.

Бабички одред, окупљен на свом терену, следећи директиву 
ОК Лесковца, а имајући већ велика искуства у стварању слободне 
територије, прелази у акцију. За  извршење задатка Одред се дели 
у групе и 3. XII 1941. године на дан када генерал Беме заврш ава 
евоју мисију око ликвидације устаника у Србији прелази на ликви- 
дацију општина.129 Првих дана ликвидира општинску власт у Ја - 
шуњ и и Разгојни и тако остварује слободну територију од Бабичке 
горе до обале Јуж не Мораве. После ових акција одржавао је зборове 
по селима на којима је објашњавао циљеве Н О Б-а.130

Са пет десетина Бабички одред 3. XII 1941. продире у Заплањ е 
и у сваком селу разоруж ава четнике Косте Пећанца. Осим тога у 
Л ичју  и Крчимиру 5. XII 1941. ликвидира општине и такође разо-

121 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 11.
125 АС. М‘ОК. Лесковац бр. 34.
126 36. IiOP, г. 1/1 док. бр. 98 (Извештај ш таба Бабичког ПО од 15. I

1942).
127 Исто.
i2S Исто.
129 Исто, т. ХП/1 док. бр. 263 (Наредба генерала Бемеа о предаји дужности 

генералу Бадеру, команданту Србије. Наредба је  од 3. X II 1941).
,3« 36. НОР, т. 1/1 док. бр. 98.
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руж ава четнике, а 7. XII стиже до села Богдановца на Сувој пла- 
нини. У току седам дана, до 12. X II 1941. године, Бабички одред је 
разоруж ао 160 четника и запленио 160 пушака, један нуш комитра- 
љез, много муниције и ручних бомби.131 До 12. X II створио је сло- 
бодну територију од Јуж не Мораве до Суве планине. Ликвидација 
окупаторске власти допринела је да је у Одред у року од десет дана 
дошло око 80 нових партизана,132 па је 15. XII нарастао на 150 бораца. 
Брзо омасовљење показује да ;је народ спремно дочекао Бабички од- 
ред и пошао у борбу.

Окружни комитет Лесковца, видећи брз развој НОБ-а на овом 
терену, доноси одлуку да Одред кадровски ојача и формира нови 
ш таб.133 За команданта поставља Обрада Лучића-М илутина, ранијег 
заменика команданта Кукавичког одреда; за заменика команданта 
поставља Тому Костића-Срећка, секретара МК Лесковца и ранијег 
члана ОК; за  политичког комесара одређује Слободана Цекића-Ра- 
дована; за заменика политичког комесара и секретара партијске ор- 
ганизације у Одреду одређује Велимира Манића-Брку, дотадашњег 
политичког комесара Одреда, а за руководиоца СК О Ј-а одређује Ни- 
колу Ђ урића-Павку, члана ОК СКОЈ-а.

Нови штаб и члан ОК Глигорије Диклић-Будни формирају од 
свих бораца три чете134: прва (Моравска) са седиштем у логору 
Св. Јован, где је и штаб Одреда; друга (Крушевачка) са седиштем 
у Кумарици или Липовици, и трећа (Сувопланинска) са седиштем 
у В. Крчимиру.

Приликом формирањ а свака чета имала је по 4 десетине, али 
с обзиром на свакодневно омасовљење Одреда долазило ;је до обра- 
зовањ а нових десетина, па су средином јануара формирани водови 
(по два) у четама.133

По образовању и ношто су добиле територије за дејство, чете 
су одмах кренуле у акцију.136 Тако је 3. чета преко Богдановаца, до- 
саме демаркационе линије с Бугарском, преко Суве планине, ш ирила 
слободну територију. Исто тако је и 1. чета већ 16. XII ликвидирала 
окупаторске општине у непосредној близини Лесковца у селима Ма- 
нојловцу и Братмиловцу. А 2. чета, ширећи слободну територију 
према Власотинцу, запалила је архиву у селу Ш ишави у непосредној 
близини овог града 19. XII 1941. године, а 21. XII 1941. ликвидирала 
општину и финансијски гранични одељак у селу Бољаре.

Трећа чета је ш ирила слободну територију још и паљењем оп- 
штине и разоруж ањ ем ж андарма и четника у Д. Душ нику 24. XII 
1941. године према Нишу, и тим омогућавала блокирање Ниша е 
југа.ш

131 Иото.
132 и СТа
133 Исто; Д. Кулић, Бабички ПО, стр. 34—35, 49, 78, 89 и 90. АС. М‘ОК. Ле- 

сковац, бр. 34.
ш  Исто.
135 36. НОР, т. 1/1 док. бр. 3 и 6.
130 Исто, док. бр. 98.
137 исто и 1/3 док. бр. 105.
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Оваквим развојем НО Б-а на Бабичкој гори и у Заплањ у, у  току 
децембра 1941. године сворена је слободна територија од ивице 
града Лесковца, села —■ Мрштане, Братмиловце, Бобиште, Навалин, 
Богојевце; према Власотинцу: Рајино Ноље, Скрапеж, Средор, Зави- 
гојевце; према Власотинцу: Рајино Поље, Скрапеж, Средор, Зави- 
динци и Присјан, а у лужничком срезу село Богдановац, Линово, 
Остатовица и Дол.

Стварањем велике слободне територије на Бабичкој гори и у 
Заплањ у НОБ је добио нов полет а обезбеђени су и сви услови за 
омасовљење одреда и организовање НОО на овој територији. Успеси 
Бабичког одреда имаће утицај и на дејства Нишавског ПО у рејону 
Суве планине, а исто тако, и на акције Озренског одреда северно од 
Ниша. То ће допринети да се окупатор у граду Нишу осећа опко- 
љеним.

АКТИВНОСТ СВРЉ ИШ КО-НИШ АВСКОГ И ОЗРЕНСКОГ ОДРЕДА У 
НОВЕМ БРУ И ДЕЦЕМ БРУ 1941. ГОДИНЕ

Док су се на територији Лесковца и Прокупља стварале прве 
слободне територије, Озренски и Сврљишки одред су на својим те- 
риторијама успешно деловали, о чему смо раније нешто и рекли. У 
другој половини новембра 1941. године ОК Ниша окупља оба одреда 
на Сврљишким планинама — Зелени врх, Ту одрж ава прво партиј- 
ско саветовање и реорганизује Сврљишки одред.138 Овом прили- 
ком је донета и одлука да Сврљишки одред убудуће носи назив 
Нишавски, јер ће његова делатност да буде усмерена с обе стране 
Нишаве, и преко демаркационе линије на пиротској територији.139

Сврљишки, сада Иишавски одред подељен је на две чете •—■ 
Сврљишку и Сувопланинску.140

На састанку штабова одреда и чланова ОК Ниша Аце Симића и 
Станимира Вељ ковића-Зелета донета је одлука да оба одреда, Озрен- 
ски и Нишавски, пређу на акције већег обима, јер је сврљишки срез 
углавном постао слободна територија.141 У вези с овом одлуком од- 
реди су напали четнике ноћу између 18. и 19. XI 1941. у Сићеву у 
Сићевачкој клисури. Заробљено је око 80 четника, од којих је 
12 пришло партизанима.142

Оба одреда само дан касније нападају пругу на делу Сићево— 
Св. Петка—Долац, као и хидроелектрану у Сићевачкој клисури. Сви 
су напади успели сем код Св. Петке, где је отпор бугарских војника 
био најјачи .143

Продуж авајући с таквим начином дејства ова два одреда су 
25. XI 1941. године напала ж елезничку станицу Грамада на прузи 
Ниш—Зајечар и мостове и тунеле у њеној близини,144

138 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 50; Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр. 76.
130 Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр. 65.
мо Исто, стр. 76.

Исто, стр. 72—73.
142 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 11; Пиротски збориик  бр. 6, 1974, стр. 73.
143 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 11; Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр. 74.
144 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 11; Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр. 75.
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Овом приликом заробљено је у  возу 60 недићеваца и порушени 
су мостови, па пруга није радила дуж е времена.145

Ликвидацијом иедићеваца у Бабином Калу, крајем  новембра 
1941,146 Нишавски одред има солидну слободну територију на Свр- 
љиш ким планинама све до комуникације Бела П аланка—Сићево. 
Тада је ОК Ниша поставио задатак штабу Одреда да створи слободну 
територију у Заплањ у и на источним падинама Суве планине и да 
делује преко демаркационе линије. Као што смо раније рекли, овај 
задатак Нишавски одред прима у време када Бабички ПО добија 
задатак да се врати на Бабичку гору.

Озренски одред, после одвајањ а од Нишавског одреда, одлази 
на свој терен. Убрзо по доласку на терен Сокобање и Алексинца он 
долази у сукоб с недићевским X II одредом.147 Иако је био припремио 
заседу овом непријатељском одреду, Озренски ПО упао је сам у 
клопку. Обавештајци непријатељ а открили су место и распоред за- 
седе и на тај начин омогућили мајору Анђелковићу, Недићевом ко- 
манданту одреда, да опколи и уништи Озренски одред. Од 51 борца 
остало је само 5 живих. Међу пош нулим је и цео штаб Одреда. 
Пораз Озренског одреда имаће теш ких последица. На обнову се 
чекало до ф ебруара 1942, када је постао такође врло јак, о чему ће 
касније бити говора.148 Без обзира на велики губитак, НОБ на терену 
нишког ОК није тиме дошао у кризу, него се и даље успешно разви- 
јао на осталим деловима његове територије,

Након реорганизације Нишавског одреда, Сувопланинска чета 
кренула је на леву обалу Нишаве у Заплање, ради стварања слс.- 
бодне територије.

Нема података да ли је овакав поступак ОК Ниша уемерен 
по договору са ОК Лесковца, јер се то деш ава у периоду када и Ба~ 
бички одред делује на Бабичкој гори и у Заплањ у. Ш табу Нишав- 
ског одреда после прелаза 1. XII 1941. г. на леву обалу Иишаве код 
села Вете, прикључио се Новица Илић, члан СК Беле П аланке.149

Штаб Нишавског одреда са Сувопланинском четом, стигавши у 
рејон Д, Заплањ а 3. XII 1941. године, прелази на ликвидирањ е чет- 
ника војводе Бож е Почековића у селу Гркињи. Ујутро рано 4. XII 
1941. године изврш ен је напад на четнике у основној школи, који 
су ликвидирани а већином заробљени. Међутим, четници утврђени 
у  звонику цркве наносили су губитке Сувопланинској чети и тако 
присилили штаб Одреда да се у свануће повуче. Чета се са заробље- 
ним четницима повукла на Суву планину у рејон манастира Вете.150

Приликом повлачења, штаб Одреда је преко симпатизера упутио 
у ниш ку болницу тешко рањеног Новицу Илића, члана СК, где је од

1,5 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 50; исто 1/21 док. бр. 11.
м* 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 1 1 ; Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр. 76.
117 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 50; исто 1/21 док. бр. 11.
148 Д. М ирчетић, Окружни комитет комунистичке партије Југославије за 

иигики округ 1941—1944, Ниш 1977, стр. 99—100.
i4o Историјски архив Београда, Фонд специјалне полиције — IV, досје

116 док. бр. 140. (даље: ИАБ, фонд IV, 116) 140; „Пиротски зборник“ бр. 6, 
1974, стр. 76—77.

150 36. НОР, т. 1/21 док. бр, 12; Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр. 77.
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задобијених рана и умро. У оваквој ситуацији окупатору је пошло 
за  руком да открије упућивањ е И лића у болницу и он то и реги- 
струје у свом извеш тају.151 Погибија Р1овице И лића је велики гу- 
битак и имаће негативних последица не само на сарадњу ова два 
одреда који дејствују  на јединственој територији него и на развој 
К П Ј на овој територији, јер је он био једини уздигнути члан КПЈ 
из Заплања.

После овог неуспеха Нишавски ПО није одустао од задатка који 
му је поставио ОК Ниша, него прелази на ликвидацију општинских 
управа на левој обали Ниш аве.132 Тако ликвидира општину у селу 
Ш пају, непосредно поред Беле Паланке, 9. XII 1941. и општину 
Д. Коритница. У том периоду ;је вероватно штаб Нишавског одреда 
и сазнао за акције Бабичког одреда у Заплањ у, па и он оријентише 
своју Сувопланинску чету према демаркационој линији Бугарске у 
срезу лужничком, Општинску управу у Белој Води ликвидира 12. XII
1941. а 17. XII 1941. и општину у Извору на самој демаркационој 
линији.133 Нишавски ПО ствара слободну територију која се повезује 
с територијом коју је створио Бабички одред.

Овим су били створени сви услови за  напад на пругу Ниш— 
Пирот и Ниш— Скопје, као и преко демаркационе линије у срезу 
лужничком и Власотиначком а, исто тако, и околини Пирота. На 
састанку у Великом Крчимиру средином децембра 1941. године из- 
међу штаба Нишавског Одреда и команде 3. чете Бабичког ПО до- 
говорено je одржавањ е сталних веза. Та веза одрж авала би се преко 
курира сваких 5 дана и ишла би преко села Ресника у Лужници, 
где се налази СК Беле П аланке.131

Штаб Нишавског ПО се, због страдања Сврљишке чете у борби 
код Кренте 12, XII 1941, вратио у Сврљишке планине, тако да је за- 
почета сарадња брзо прекинута.

Чини се да се штаб Бабичког одреда није придржавао договора, 
јер није слао своје курире у Ресник где су била стигла три писма 
из Нишавског одреда до 10. I 1942. године. Станимир Тшрић послат 
од СК Беле Паланке донео је та писма на Бабичку гору одакле је  
12. I 1942. године однео одговор за  Нишавски одред.155

Брз повратак Сувопланинске чете и ш таба Нишавског одреда 
на сврљишки терен не само што је успорио ликвидацију свих оку- 
паторских општина у рејону Заплањ а и Суве планине него је изо- 
стала сарадња Бабичког и Нишавског одреда за развој НОБ-а преко- 
демаркационе линије, а, исто тако, и акције већег обима на кому- 
никацији Ниш—Пирот и Ниш—Лесковац—Грделица.

Штаб Нишавског одреда се по доласку на сврљишки терен су- 
срео с тешком ситуацијом као последицом великих губитака Сврљи- 
ш ке чете у борби на Кренти. Негативне последице одразиле су се у 
томе што је известан број колебљиваца напустио одред па се чак и

151 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 12; 184—186.
152 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 12; Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр. 79—80.
153 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 12.
154 ИАБ. фонд IV, 116/174.
155 Исто.
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предавао четницима.158 У таквој ситуацији, установивши омасов- 
љење Бабичког одреда на нишкој територији у Заплању, штаб Ни- 
шавског одреда доноси одлуку да траж и 50 партизана од Бабичког 
одреда за појачање свог одреда.

Секретар СК Беле Паланке, примивши писмо и налог преко 
В. Крчимира, стигао је на Бабичку гору у штаб Бабичког одреда. 
Предајући писмо штабу, он је истовремено и усмено образложио 
захтев Нишавског одреда. Командант Бабичког одреда Обрад Л учић- 
М илутин изнео је Пекићу, у име штаба, да не могу дати тражене 
партизане за Нишавски одред „без одобрења ОК Лесковца11, како је 
у својој изјави тврдио Пекић.137 Овај одговор Пекић је пренео штабу 
Нишавског одреда, па се о њему разговарало и на саетанку са секре- 
таром ОК Ниша у периоду партијског саветовања у Нишавском 
одреду 15. и 16. I 1942. године.158

Иако крајем децембра 194.1. године није дошло до састанка из- 
међу ш таба Бабичког и Нишавског одреда ради садејства у развоју 
Н ОБ-а на њиховим територијама, штаб Бабичког одреда продуж ава 
са својим офанзивним деловањем. Без обзира што је Д. Заплање 
територија ОК Ниша, односно Нишавског одреда, штаб Бабичког 
одреда упућује I чету (Моравску) у тај део ради ликвидације оку- 
паторске власти. Она својим нападима ликвидира општину Д. Барбеш  
и Гркињу, где пали архиву и заробл^ава 10 четника и плени 8 пу- 
ш ака.159

Ова чета после својих акција, очекујући напад непријатеља из 
Ниша у селу Краставче, врши припреме за ликвидацију општине у 
Гаџином Хану и Чагровцу. Ноћу 14/15. I 1942. 1. чета ликвидира 
окупаторску општинску власт у Чагровцу и Гаџином Хану, прибли- 
ж авајући  слободну територију на 6 км од Ниша на самој комуни- 
кацији у Нишкој котлини.100

Према реци Власини, 3. чета (Сувопланинска), исто тако ликви- 
диравши општину у Великом Боњинцу 13. I 1942. г., проширује сло- 
бодну територију Бабичког одреда до саме демаркационе линије.161

У овом времену 2. чета (Крушевачка) у рејону Липовице врш и 
принреме за напад на Власотинце. Политички комесар Бабичког од- 
реда у свом извеш тају од 15. I 1942. године ПК Србије наговештава 
да Бабички одред намерава да концентрацијом свих својих снага 
пређе на акције већег обима, што до тада није вршио.ш  За општи 
устанак на десној обали Јуж не Мораве нужно је ликвидирати не- 
пријатељско упориште у Власотинцу, чиме би била створена једин- 
ствена слободна територија: од демаркационе линије дуж  десне обале 
Јуж н е Мораве па све до Селичевице у близини самог Ниша и преко 
Суве планине на исток. У вези с овим штаб Бабичког одреда доноси

158 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 15, 208.
157 36. НОР, т. 1/1 док. бр. 98; ИАБ, фонд IV, 116/174 (Изјава А лександра 

П екића пред специјалном полицијом).
158 36. НОР, т. 1Х/1 док. бр. 26.
158 36. НОР, т. 1/1 док. бр. 98.
160 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 105.
161 Исто, т. 1/21 док. бр. 15.
1в2 исто, т. l / l  док. бр. 98.
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одлуку за трећи напад на Власотинце, због чега врши концентра- 
цију снага Бабичког одреда. Друга чета, ојачана једним водом из 
1. чете, укупно око 70 бораца, припрема се за напад из рејона Ли- 
повице и Средора.163

Трећа (Сувопланинска) чета с месним десетинама јачине око 
250 бораца прикупљ а се у рејону села Свођа. По доласку у Свође 
ликвидира општинску окупаторску власт и јаку  групу четника који 
су се ту налазили.164

Иако је концентрација извршена, до напада није дошло јер су 
активисти из Власотинаца обавестили да су снаге непријатељ а у 
Власотинцу врло јаке, а поготову што је у току јануара стигла и 
једна чета бугарских окупационих снага.165

На основи ових података руководство одустаје од напада на Вла- 
сотинце, а и због јаке зиме, ниске температуре и великог снега. 
Друга чета је ипак порушила гвоздени мост на Јуж ној Морави и 
ликвидирала општинску власт у непосредној близини Власотинца — 
Конопници.166

Трећа чета, која је била у рејону Свођа, добивши обавештење 
да се одустало од напада на Власотинце, приш ла је ослобађању ЈБу~ 
берађе, седишта лужничког ереза.167 Тако је 24. I 1942. године ликви- 
дацијом овог окупаторског упоришта створена јединствена слободна 
територија од Љ уберађе и Лужнице преко Суве планине до Сели- 
чевице на северу, Јуж не Мораве на западу и Власине на југу. Је- 
дино је Власотинце остало под контролом окупатора.

Нишавски одред је после сређивања и одржаног партијског са- 
ветовања у Г. Рш-ву, главнином својих снага и Књ ажевачко-бољ е- 
вачким одредом прешао на леву обалу Нишаве у рејону Суве пла- 
нине. Тада је одред имао 90 бораца, па је у рејон Суве планине упу- 
тио једну чету (Сувопланинску) јачине до 50 бораца.188 Са четом je 
поново прешао и штаб Нишавског одреда, да у вези са задацима са 
саветовања делује на развој НОБ~а према Пироту и да преузимањем 
бораца из Бабичког одреда (који су са његове територије) формира 
Пиротску чету, односно Пиротски одред.169 Ови планови развоја 
Н О Б-а преко демаркационе линије могли су се остваривати једино 
са слободне територије коју су створили Бабички и Нишавски одред 
у Заплањ у, Сувој планини и Лужници.

Одмах по преласку Нишавски одред је с једном четом поново 
ликвидирао окупаторску власт у Д. Коритници и у Белој Води која

163 Д. Кулић, Бабички ПО, стр. 81.
164 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 15; А—VII Нд. Кут. 26, ф. 4—2, док. бр. 37.
105 36. НОР, т. ХП/ 2  док. бр. 12 (Тада је  у Власотинцу била једна чета 13.

неш. бугарског окупационог пука); Д. Кулић, п.д. Бабшчки ПО, стр. 81 и 107.
1011 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 9; исто, т. 1/21 док. бр. 15 и 26.
1157 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 15; Д. Кулић, Бабички ПО, стр. 110.
168 36. НОР, т. 1Х/1 док. бр. 26; Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр. 22 и 76; 

Сећањ е Воје Јеленковића изложено аутору јуна 1974. г.
169 36. НОР, т. I X /1 док. бр. 26; исто 1/3 док. бр. 50 (Пиротска чета образо- 

вана је  20. II 1942. године. Командир чете био је  рудар Душан Трајковић-Васа, 
а политички комесар Душан Тасковић-Срећко). 1941—1942. и sveđočenjima učes-  
n ika  narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije, Ж . Н иколић-Брка, Februar- 
ska ofanziva na slobodnu teritoriju Babičke gore i Zaplanja 1942, књ. 10, стр. 5—25.

1 0 6



је  била обновљена у периоду одсуства Одреда.170 До ове ликвидације 
долази у истом дану када је Сувопланинска чета Бабичког одреда 
ликвидирала среску власт у Љ уберађи 24. I 1942. године.171 Ствара- 
њем слободне територије и на источним странама Суве планине у 
Л ужници обезбеђен је слободнији рад СК Беле Паланке у Реснику. 
Он је сада постао врло важ ан пункт везе са ОК Ниша и за успешније 
руковођење радом преко демаркационе линије према Пироту. Тех- 
ника среза је почела интензивније да ради.172 Она је, поред технике 
III чете Бабичког одреда у В. Крчимиру, допринела умножавању 
материјала за рад на пропаганди НОБ-а. Ч ак је  ш тампала и летак 
за бугарске војнике у коме ове позива да се придруже НО Б-у Југо- 
славије.173

На слободној територији Суве планине и Лужнице. око реке 
Власине и Јуж не Мораве а, исто тако, и планине Селичевице НОФ је 
преузео на себе улогу власти, а почетком фебруара НОФ прераста у 
НОО.174 Осим њих, скоро у сваком селу су као помоћ Одреду форми- 
ране месне, легалне десетине.175 Оне су, поред Бабичког одреда, 
представљале јаку  наоруж ану снагу НО Б-а и биле спремне за  јаче 
ударе по окупатору. На прилазима на слободну територију, месне 
десетине су држ але обезбеђења од упада непријатеља, што је  омо- 
гућавало слободан рад организација НОБ-а.

Овакав развој ситуације на територији Бабичке горе, Заплањ а 
и Лужнице створио је у партијској организацији и штабу Бабичког 
одреда одушевл^ење, те долазак јачих снага квислинга и I бугарског 
окупационог корпуса17® иису оценили као велику опасност за устанак 
и НОБ у овом делу. Они чак планирају акције већег обима, као што 
је напад на Власотинце, пругу и друге објекте.177

Ш табу Бабичког одреда може се замерити што податке које је 
ухваћени непријатељ ски обавештајац дао није узео озбилл-ш и према 
њима се равнао и припремао за очување снага у предстојећој непри- 
јатељској оф анзиви.178

ДОЛАЗАК I БУГАРСКОГ ОКУПАЦИОНОГ КОРПУСА У ЈУГОИСТОЧНУ 
С РБИ ЈУ  И ЊЕГОВА БО РБА  ПРОТИВ НОП-а

Накои ликвидације устанка у западној Србији и Ш умадији, 
окупатор теж и да потпуно смири Србију.179 Он у свом плану онемо- 
гућавања обнављања устанка у Србији предвиђа јачањ е власти Ми-

170 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 15.
171 Исто.
172 Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр. 17.
173 Исто.
171 36. ИОР, т. 1/1 док. бр. 98; исто, 1/3 док. бр. 13; ИАБ. фонд IV, 117/94. 

(Џепне иовине Бабичког ПО од 20. II 1942, заплењ ене у току офанзиве).
155 36. НОР, т. l / l  док. бр. 98; исто 1/3 док. бр. 16. (У току јануара и 

ф ебруара 1942. године формирано је око 40 месних десетина у 30 села, што 
чини преко 400 бораца НОП-а).

178 36. НОР, т. ХП/ 1  док. бр. 280, 290, 291 и 292.
177 36. ИОР, т. 1/1 док. бр. 98.
178 ИАБ. фонд IV, 116/175 (Саслушање Властимира Костића са суђења у 

штабу Бабичког одреда 29. I 1942. r.).
179 36. НОР, т. X I I /1 док. бр. 256.
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лана Недића.180 У том циљу ојачава снаге Н едића181 и врши реорга- 
низацију квислинш ке власти стварајући округе место бановина. У 
исто време Недић обећава да ће својим снагама ликвидирати још 
преостала упоришта НОБ-а, као што су она у југоисточној Србији.182

Због борбене активности одреда у југоисточној Србији, у току 
децембра 1941. године, коју окупатор свакодневно осећа на својим 
леђима, он чак претпоставља да су се у овај рејон пробиле снаге 
партизана из рејона Петровца (Пожаревац).183 Другим речима, актив- 
ност одреда у југоисточној Србији и у другим деловима Србије тера 
окупатора да схвати да су му за  умирење Србије потребне јаче 
снаге.181

Оваква ситуација у Србији, а поготову на иајважнијој саобра- 
ћајници за  окупатора — Загреб—Београд—Ниш— Скопје, присиљава 
опуномоћеног команданта за Србију да захтева од команданта Југо-
истока да се немачке снаге из Србије не одвлаче за Хрватску, јер 
ће се погоршати ситуација у Србији.185 С друге стране, тешка ситуа- 
ција Хитлерових снага на истоку — код Москве, која захтева да се 
у догледно време на то бојиште допреме све расположиве снаге“,Ш! 
присиљава немачку Врховну команду да с Балкана упути на тај 
фронт што више немачких јединица.

Положај на Источном фронту захтевао је и мир на Б алкану 
„који је хитно потребан ради опште ситуације".187

Хитлерова Врховна команда ;је у тешкој ситуацији и присиљена 
да траж и помоћ од евојих савезника Бугарске и Италије. Хитлер ;је 
за смиривање стања у Србији, а поготову око Ниша и Лесковца, „у 
првом реду“ узео у обзир „бугарске снаге" и зато донео директиву 
бр. 39 од 15. XII 1941. године.188

У исто време, многи, а међу њима и посланик Немачке у НДХ 
Зигфрид Каш е (Siegfrieđ Kasche) и немачки генерал Хорстенау 
(Edmmund Glaz von. Horstenau), сматрају да смањење немачких снага 
од 6 на 2 дивизије у Србији и Хрватској доводи у питање „цело-

180 Исто, док. бр. 266.
181 Исто. Према овој идеји Недић ствара СДС од 10.000 људи, граничну 

страж у од 5.000 и градску полицију од 2.000. (С-лужбене новине бр. 18 од 3. 
X II 1941. Недићеве владе. О јачини, снази четника К. П ећанца говори се у 
документима: А—VII. Нд. Кут. 53, ф. 2, док. бр. 47 и Нд. Кут. 53, ф. 2, док. бр. 
47 и Нд. Кут. 1, ф. 2, док. бр. 21).

182 И ван-Џ ина Глигоријевић, докторска дисертација; НОБ у Јужној Србији 
и њен утицај на Космет, М акедонију и граничне пределе Бугарске 1941—1944, 
1974, стр. 176, један примерак код аутора.

183 36. НОР, т. ХП/ 1  док. бр. 257, 258, 259, 261, 266, 275, 276, 280, 282, 283 
и др. (окупатор у својим извеш тајима скоро свакодневно региструје иападе 
ПО југоисточне Србије).

181 36. НОР, т. ХП/ 1  док. бр. 281.
is5 Исто.
18в Исто, напомена 3.
187 Исто, напомена 3.
188 исто, напомена 3, стр. 787. (У овој директиви немачког Генералштаба

OKW — упућена команди Југоистока, говори се о значају  Б алкан а и потре- 
бама Источног ф ронта (А—VII. НАВ-Н-Т-312, 452/8036486). О значају  Б алкана 
у вези с Источним фронтом говори и Ж уков у својим мемоарима (Г. К. Ж уков, 
Воспоминанија и размиш ленија, Москва 1969, стр. 370—379).
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купни поредак на Балкану".189 Ово показује колико је НОБ народа 
Југославије у најтежој ситуацији за Хитлерову армију представљао 
Дамоклов мач и присиљавао фаш исте на ангажовање свих својих 
расположивих снага у Југославији, па и део снага својих савезника. 
Наравно да се при томе водило рачуна о квалитету армија савез- 
ника. Према Каш еу види се да се он противио ангажовањ у италијан- 
ске армије за обезбеђење мира на Балкану, јер она за то није имала 
довољно квалитета.190 У том случају су бугарске снаге чиниле сигуран 
ослонац за смиривање стања у Србији и спречавање поновног устанка 
у њој, зато и долазе ,,у првом реду за Србију“ .

Присиљен на брзо упућивањ е својих јединица с Балкана на 
Источни фронт, Хитлер захтева 24. XII 1941. да се за гушење устанка 
у  Србији. (југоисточној) и за обезбеђење саобраћаја на прузи Бео- 
град— Ниш—Скопје, а исто тако, и за смену немачких јединица у 
југоисточној, источној и неким деловима централне Србије што ripe 
доведу 3 бугарске дивизије.191 У вези с овим командант Југоистока 
пож урује код бугарског Генералштаба слање 3 дивизије у Србију.19-

На овај захтев Министарство војске Бугарске одговара врло брзо 
и повољно.198 Хитност смене и упућивање на Источни фронт немач- 
ких јединица присиљава немачке и бугарске команде да 28. XII 1941. 
године одрже саветовање о начину и плану смене.194 Већ 30. XII 1941. 
3. батаљон 13. пешадијског пука стигао је у Свође на путу за Леско- 
вац, где смењује 2. батаљон 2. бугарског пешадијског пука који се 
упућује 4. I 1942. у Ниш да смени јединице 717. пеш адијске немачке 
дивизије.195

Такође је, 30. XII 1941. године, возом пребачен 1 батаљон 15. пе- 
шадијског пука у Јагодину (сада Светозарево), а штаб 35. пешадиј- 
ског пука са 1 батаљоном у Ћ уприју.

Нужност што бржег слања 113. дивизије на Источни фронт а 
342. у II иепријатељску офанзиву у Источној Босни, диктирала је да 
бугарске јединице преузму гарнизоне и објекте од немачких снага у 
Србији што је могуће пре. Тако је до 5. I 1942. године 2. батаљон
6. пешадијског пука требало да преузме К њ аж евац и Зајечар, а од
7. I 1942. године да буду спремни штабови и јединице 6, 17. и остатак

т  Предлози и мишљ ења немачког посланика и геиерала у НДХ, дата су 
у  вези с директивом Хитлера да што виш е снага оде с Б алкан а на Источни 
фронт. (36. ПОР, т. X I I /1 док. бр. 281 напомена 3, стр. 787).

>'■><> 36. НОР, т. ХП/ 1  док. бр. 281.
1(11 36. НОР, т. X I I /1 док. бр. 291; А—VII. НАВ, Н-Т-312, 452/8036486 (Ова 

одлука уследила је  након Хитлерове директиве бр. 39 од 15. X II 1941).
36. НОР, т. X I I / 1 док. бр. 290; А—VII, НАВ-Н-Т-312, 452/80367980; 

452/8053239-65.
193 36. НОР, т. X I I /1 док. бр. 290.
191 Исто, док. бр. 289 и 29; А—VII, НДХ, Кут, 302, ф. 3, док. бр. 6. (Војни

аташ е НДХ у Софији сматра да је  бугарска влада одуговлачила са слањем
3 дивизије у Недићеву Србију (углавном у југоисточиу Србију). Ово се не
може прихватити јер су бугарске окупациоие јединице I бугарског окупационог
корпуса почеле да приетижу у рејон Ниша већ 30. X II 1941. Ову оцену потвр-
ђују : Боро Митровски, др Венчеслав Глишић и Тома Ристовски у својој књ изи
Бу г арска војска у Југославији  1941—1944, Београд 1971, стр. 35—47).

195 36. НОР, т. ХП/ 1  док. бр. 289 и 290 стр. 811—815.
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21. пеш адијске дивизије за преузимање гарнизона на додељеним те- 
риторијама.

Б ез обзира на захтев да се што пре преузму гарнизони и смене 
пемачке јединице, бугарске окупационе снаге су до 20. I 1942. године 
успеле да пребаце на одређену територију коју је добио I бугарски 
окупациони корпус само половину снага.190 Али и ово је било доволг>но 
да командант Југоистока извести Врховну команду Немачке да је 
113. дивизија спремна за одлазак на Источни фронт већ 7. I 1942. 
године, а да 342. такође може бити ангажована на одређеним зада- 
цима већ како је планирано.197

Штаб I бугарског окупационог корпуса лоциран је у Нишу за- 
једно са штабом новоформиране 21. бугарске пеш адијске дивизије, 
а штаб 17. у П рокупљу.198 Интересантно ;је забележити да и ова бу- 
гарска влада, као и она из I светског рата, упућује у Србију као 
окупаторску јединицу 6. пеш адијску дивизију, познату по злочи- 
нима,199 што ће и садашњи састав, на челу с командантом дивизије 
Иваном Мариновим пуковником (каснијим генералом), то потврдити 
одмах у борбама са ПО у Србији.200

Активност партизанских одреда у југоисточној Србији присилила 
је старог и новог окупатора да одмах 21. I 1942, иако је дошла само 
половина бугарских снага, планира операције противу партизанских 
одреда.201

И ако све планиране снаге бугарског окупационог корпуса нису 
биле стигле у предвиђене рејоне, опуномоћени командант за Србију 
издаје наређење о задацима бугарског корпуса и о регулисању од- 
носа између немачких окупаторских и квислинш ких снага Србије и 
бугарских окупационих снага.202 Према Бадеровом наређењу бугар- 
ске окупационе снаге имају као првенствени задатак обезбеђење пру- 
ге и путева Београд—Ниш—Грделица и Ниш—Бела Паланка а, та- 
кође, и путева и пруга на осталој територији. Други задатак по реду 
хитности је борба против снага НОП-а, ради чега је читав корпуп у 
тактичком погледу потчињен опуномоћеном команданту Србије. У

mo а —'VII. НАВ-Н-Т-312, 468/8053707-11; Б. Митровски, В. Глишић, Т. Ри-
стовски н. д., стр. 39—40.

197 36. НОР, т. ХП/ 1  док. бр. 292.
19в а —'VII. Б. Кут. 3, рег. бр. 1/1; исто, НДХ. Кут. 89 ф . 4 док. бр. 10. (Пре- 

ма извеш тају војног аташ еа НДХ, командант I бугарског корпуса је  Асен Ни- 
колов, генерал-лајтнант, а начелник штаба пуковник Б алтаков; командант 17, 
пеш адијске дивизије у П рокупљ у пуковник Сапунџијев, касније пуковник Р а- 
фаелов. Командант 21. пеш адијске дивизије генерал Минов, касније пуковник 
Балтаков.

Састав I бугарског окупационог корпуса: 21. дивизија — 2. и 69. пеш. пук, 
1/50. пеш. пук 2/6, етапног пука, 2/2. арт. пука; 6. дивизија —■ 3, 15 и 35. пеш. 
пук, 6. коњ ички дивизион и 2. арт. пук (без 2 дивизиона); 17. дивизија — 13 
пеш. пук, 2/69. пеш. пука, 3/6. етапног пука; 6. арт. дивизион, 4/7. арт. пука (Б. 
Митровски, В Глишић, Т. Ристовски, n. д., етр. 39).

108 М. Перовић, Т оп ли чки  устанак 1917. r., Београд 1971, стр. 27.
200 М. Перовић, Јужна Србија, Београд 1961, стр. 196; А—VII, Нд. Кут. 20, 

ф. 5—1, док. бр. 23.
201 а —'VII НАВ-Н-Т-501, 247/756-8.
802 36. НОР, т. X I I / 2 док. бр. 6; А—VII, НАВ-Н-Т, 77, 884/5633893 и 501, 

264/1257-59; Б. Митровски, В. Глишић, Т. Ристовски, н. д., стр. 43—47.
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том наређењу бугарској окупационој војсци је дозвољено да прили- 
ком операција противу партизана врши одмазде, а не и ван ових.

Према министру војске Бугарске генералу Даскалову, I бугарски 
окупациони корпус имао је овакав редослед задатака:

— омогућити немачкој Врховној команди употребу својих једи- 
ница с Балкана на другим ратиштима;

— водити борбу против партизана у циљу њихове брзе ликви- 
дације и тиме онемогућити обнављање устанка у пролеће 1942. го- 
дине у Србији, и

— одржавање реда на додељеној територији.203
Долазак бугарских окупационих снага створио је нову теш ку и 

компликовану ситуацију у Србији. На првом месту, генерал Недић 
је доживео теж ак удар. Саопштење о доласку бугарских окупацио- 
них снага, које је Недић добио само један дан (29. XII) пре уласка 
бугарских јединица у Србију, показало му је у каквом се полож ају 
налази у односу на окупатора.204 „Демонстрација" Недића „оставком" 
изазвала је отворену дипломатску претњ у од самог Хитлера,203 у ко- 
јој је речено „да је Недић постао председник не да влада него да 
слуш а“. Нешто слично је чинио и Коста Пећанац, претњом да ће 
отићи у ,,шуму“ са евојим четницима, али је убрзо прихватио све- 
срдну сарадњу са I бугарским окупационим корпусом.206 Долазак 
I бугарског окупационог корпуса у Србију унео је велико узнеми- 
рење код целокупног српског народа, а нарочито југоисточне Ср- 
бије.207 Узнемирење је имало дубоке корене још из 1915. и 1917. го- 
дине. Бугарске окупационе снаге су у Србији у првом светском рату, 
при уласку 1915. и у гушењу „Топличког устанка", чиниле такве зло- 
чине, који се слободно могу назвати геноцидом.208 Превише је кра- 
так период да би се то заборавило. Биле су још ж иве генерације 
које су то све доживеле и пренеле на млађе. У српском народу било 
је још врло свеже неповерење према Бугарској, испољавано у једној 
јединој реченици: „Бугарину никад не веру ј“.209 М ржњ а српског 
народа, због злочина на Брегалници 1913, 1915. и 1917. године, према 
бугарским окупационим снагама није исконска па је подржавао спо- 
разуме српске, односно југословенске владе које је бугарска влада 
увек газила. Али мрж њ а бугарског окупатора према српском народу, 
створена између осталог и кроз шовинистичко васпитање ради њ е- 
гове припреме за остварење „Санстефанске Бугарске“ — „национал- 
ног идеала“ бугарског народа, је органска и о томе најбоље говоре

203 А—VII НДХ. Кут. 89 ф. 4 док. бр. 12 (Извештај војног аташ еа); 
НАВ-Н-Т, 312, 465/8053259-65; В елика  битка код Москве, Београд 1965.

204 А—VII НАВ-Н-Т, 312-452/8037139-40 и НАВ-Н-Т, 120-200/15375-77.
205 И. Глигоријевић, н. д., дисертација, стр. 176.
206 3 6. НОР, т. 1/3 док. бр. 11 стр. 35; А—VII НДХ Кут. 89, ф . 4 док. бр. 12.
207 А—VII Нд. Кут. 2 ф. 4—3 док. бр. 38.
2tlS М. Перовић, Т оп ли чки  устанак, стр. 315—326.
209 С. Вукмановић-Темпо, Револуција која  тече, мемоари, Београд 1971, 

стр. 397—398. („Море децо превариће вас Бугари, они су нас у два последња 
рата напали с леђа и то онда када нам је било најтеж е“ пише Темпо. То исто 
потврђује и К ата Стојичић у свом сећању изнетом у књ изи Тако се борила  
Цриа Трава", Црна Трава 1974. г.).
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извеш таји немачких, бугарских и недићевских органа, па и војног 
изласланика НДХ у Софији из тог периода.210

Колико је било велико узнемирење код српског народа због до- 
ласка Бугара видимо и из извеш таја окруж них начелника. „Обја- 
ш њ ењ а немачких војних власти, као и наших, да бугарска војска не 
долази као окупациона и да Ф елд и Крајскоманде и даље, остају 
утицало је на смирење духова“.211

Долазак бугарских окупационих јединица народ југоисточне Ср- 
бије је схватио као проширење Бугарске до реке Јуж не Мораве, па 
је  и због тога био преплашен. И та чињеница је забринула немачке 
окупационе власти, пошто ово може бити још већи повод за јачање 
Н О Б-а у Србији. Подаци којима је располагао потврђивали су забри- 
нутост српског народа, јер су бугарске окупационе старешине твр- 
диле да „у рејону Ниша ж иви око 50% Бугара“ .212 Осим овога, теж њ а 
Бугарске за проширењем својих граница и на рејоне које је запосео 
Бугарски окупациони корпус, манифестовала се и кроз захтев да се 
на тој територији разоруж ају  све антикомунистичке (квислиншке) 
јединице, како би се успешније водила борба против партизанских 
одреда,:МЗ а то потврђује и проглас команданта Корпуса.214

Проглас команданта I бугарског корпуса у Нишу издат је пре 
него што је опуномоћени командант Србије извршио разграничење у 
правима између немачких и Недићевих власти с једне, и бугарских 
јединица, с друге стране. Из прогласа се такође види да бугарски ко- 
мандант не признаје никакве наоружане јединице српске квислин- 
ш ке владе на својој територији, а то показује како је бугарска влада 
замишљала своје обавезе на тој територији.

Да би се могао ослонити на сигурнијег савезника у обезбеђењу 
свог окупационог система на делу Србије. немачки окупатор бугарске 
окупационе јединице изједначава у правима с немачким војницима, 
како у плати, тако и у изрицању казни за „преступе" становништва 
партазанског региона, а још више у правима одмазде над српеким 
народом.215 Ипак је опуномоћени командант Србије у евојој наредби 
издатој 16. I 1942. године изричито забранио мешање v управне по- 
слове које врше фелдкомандантуре и крајскоманде с окружним и 
среским властима Недића.216

К риза која се код српске владе појавила после доласка бугар- 
ских јединица у Недићеву Србију, решена је онако како је то не- 
мачким окупаторима највише одговарало.

Окупатор није хтео да Недића, као лојалног сарадника, изгуби, 
а пошто се није могао на његове снаге ослонити за ликвидацију

210 А—VII, НАВ-Н-Т, 501-247/719-21; НДХ. Кут. 89 ф. 4 док. бр. 17; исто 
Б. К ут 1 ф. 1 док. бр. 29 и Кут. 3, ф. 1 док. бр. 2; исто Нд. Кут. 2 ф. 4—3 док. 
бр. 38, Нд. Кут. 20 ф. 2—1, док. бр. 53.

211 А—VII, Нд. Кут. 2, ф. 3—4 док. бр. 38 и Нд. Кут. 20 ф. 2—1 док. бр. 53.
212 А—VII, НАВ-Н-Т-501, 248/687-9.
213 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 11.
214 а —VII Б. Кут. 4 ф. 1 док. бр. 11 (Проглас ш таба I бугарског окупа- 

ционог корпуса).
215 36. НОР, т. 1/5 док. бр. 163; А— VII. НАВ-Н-Т-71, 59/556635-38.
216 а —'VII. НАВ-Н-Т-77, 884/5633891-3.
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НОП-а у Србији, он је довео бугарске јединице. Н ајваж није у свему 
томе је било да се очува немачки војник неопходан за Исток. У 
захтеву  Врховној команди да Недић и даље остане као председник 
српске владе, опуномоћени командант Србије овако то образлаже: 
,,Срби треба у првом реду да крваре и гину за своју земљу, ми 
треба да чувамо сваког човека".217

Успевши да реши кризу у своју корист, окупатор још више анга- 
ж у је  Недића у борби против НОП~а. Истог дана када командант за 
Србију издаје наређење о уређењу односа са I бугарским окупацио- 
ним корпусом, Недић издаје наређење којим лично преузима команду 
над свим снагама у Србији (недићевцима, љотићевцима и четницима 
Косте Пећанца), како би могао да постигне веће успехе у борби е 
НОП-ом.218 Недић истовремено наређује Кости Пећанцу и осталим 
својим командантима у југоисточној Србији да се повежу с бугар- 
ским командантима и ускладе сарадњу са њима у борби против riap- 
тизана.219

Према овоме узнемирење Недића које је показивао у јануару
1942, на крају  се, што се тиче окупатора смирило. Бугари су дошли 
и немачке снаге су ослобођене за одлазак на друге фронтове. Бу- 
гарске снаге и квислинзи преузели су на себе ликвидацију ПО у 
југоисточној Србији док је још зима,220 како би се пролеће дочекало 
спокојно без страха од обнове устанка у Србији.

Из документације ПП Ниша, као и окруж них комитета, а до~ 
некле и из писама ПК Србије, може се закљ учити да долазак I бу- 
гарског окупационог корпуса нису оценили као припрему окупатора 
за напад на ПО и ликвидацију НО Б-а у овом рејону. Напротив у 
неким извеш тајима ПП Ниша се дају  супротне оцене, да је бугарска 
војска деморалисана и неспособна за борбу. То је све имало утицаја 
да партизански одреди југоисточне Србије неспремни дочекају не- 
пријатељсхсе нападе те су морали да доживе и велику кризу. Та 
криза НОП-а у југоисточној Србији, изазвана сталним непријатељ- 
ским офанзивама у којима ће он ангажовати више од 100.000 вој- 
ника, трајаће све до октобра 1942. године, када ће обновљени ПО 
преузети иницијативу у своје руке.

217 Исто, 501, 257/1111-13.
218 А—VII, Нд. Кут. 1, ф. 2—1 док. бр. 3 (Наредба 0р. 2 Недића од 16. I

1942).
219 А—'VII. НАВ-Н-Т-315, 224/5350-8.
220 А—VII. Нд. Кут. 1 ф. 2 док. бр. 21 (Недић изричито захтева да се парти- 

зани ликвирају у tokv зиме, а то захтева и немачки командант за Србију (36. 
НОР, т. Х Н /2 док. бр.” 284).

8 1 1 3





I II  Д Е О

КРИЗА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ ПОКРЕТА 
у  ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ 1942. ГОДИНЕ

СМ АЊ ЕЊ Е ПО У ЈУГОИСТОЧНОЈ С РБИ ЈИ  КАО ПОСЛЕДИЦА ДОЛАСКА
I БУГАРСКОГ ОКУПАЦИОНОГ КОРПУСА

Повратак М ирка Томића из Санџака у западну Србију, почетком 
децембра 1941. године, као члана Главног штаба Србије и делегата 
Врховног штаба IIO Југославије, имао је за циљ да помогне одредима 
да се одрже и да организује Главни штаб Србије. У то време у 
Србији су била три јака  ж ариш та партизанских дејстава.1 Највеће 
и најјаче је било у југоисточној Србији, преко 3.000 партизана у 
одредима и месним десетинама с великим слободним територијама.2 
У западној Србији било је око 1.300 бораца који су водили свако- 
дневне борбе и над којима је преузео команду непотпун Главни штаб 
Србије.3

У пожаревачком крају деловао је један одред у јачини од 150 бо- 
раца, који је у децембру 1941. године био под јаким ударима оку- 
паторских снага.4

Основни задатак М ирка Томића био је да се повезивањем са 
П К Србије обезбеди очување одреда у зимском периоду. При извр- 
ш ењу овог задатка Мирко Томић предузима све како би се повезао 
са ПК Србије у Београду и с руководством НОБ-а у рејону југо- 
источне Србије преко ОК Круш евца.5 Одредима и ОК југоисточне

1 Зборник докумената и података о народно-ослободилачкој борби народа 
Југославије,  т. 1/3 док. бр. 98, Београд 1953. г. (даље: 36. НОР).

2 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 3 (Извештај В. Б ухе П К од 10. I 1942. у коме 
поред осталог гшше: „У одредима Лесковачког ОК има: К укавички  200 актив- 
них и око 500 у месним десетинама; Јабланички: 260 активних и око 500 у 
месним десетинама а може мобилисати 1000; Бабички има 200 и исто толико 
у месним десетинама; На територијама ОК Ниш има: Топлички 250 активних и 
500 у месним десетинама; Н иш авски 100 исто толико у месним десетинама; 
Озренски 50 и нешто виш е у месним десетинама"). Према неким подацима у то 
време К укавички  одред је  имао 350 активних (С. Николић, Лесковачки НОП  
одред, Лесковац 1969, стр. 153), а Бабички 250 активних и око 400 у месним 
десетинама (36. НОР, т. 1/1 док. бр. 98).

3 В. Глишић, Комунистичка партија Југославије у  Србији 1941—1945, књ. I, 
Београд 1975, стр. 199.

4 Vojna enciklopedija, књ.  7, Beograd 1965, стр. 359.
5 В. Глишић, н. д., стр. 199—200.

8' 115



Србије он упућује директиву у којој поручује ,,да се не отпуш тају 
љ уди“ из одреда. Ову поруку М ирка Томића примио је преко Ра- 
синског одреда и ОК Крушевца, командант Топличког одреда Ели- 
сије Поповски-Марко, Ш панац.6 Порука је вероватно стигла у рејон 
Топлице између 20. XII 1941. и 10. I 1942. године,7 баш у периоду 
кад ;је окупатор доводио нове снаге у тај рејон.

Не знајући за напоре М ирка Томића, IIK Србије такође нреду- 
зима одговарајуће мере како би ОК и ПО у југоисточној Србији, 
пружио помоћ у савлађивањ у теш коћа у борби с окупатором у зим- 
ским условима.

Иако је ситуација у југоисточној Србији била још релативно 
врло добра, ПК Србије, с обзиром на стање у западној Србији и 
код Пожаревачког одреда, сматра неопходним да упозори ОК и ПО 
на последице од „казнених експедиција". У вези с тим упућује кра- 
јем децембра 1941. године два писма члану ПК Бухи и ОК.8 У овим 
писмима скреће паж њ у на очување одреда и на строго примењи- 
вање партизанског начина ратовања. Осим тога скреће паж њ у ОК 
како да руководе одредима, са сигурног места, „одакле ће моћи ми- 
рно руководити целокупним радом“.

Рекло би се да ови напори М ирка Томића и ПК Србије, и ако 
су предузети у последњем моменту, ипак нису дали очекиване ре- 
зултате. ,, . . . материјал из Србије стигао, али га држ и код себе Ра- 
сински одред . . .“ пише секретар ОК Ниша Сретен М ладеновић-М ика 
из Топличког одреда 23. XII 1941. године члану ПК Б ухи у Нишу.9

Писма П'К Србије о „казненим експедицијама“ Б уха је чини се 
примио почетком јануара 1942. године,10 али нема се увида када је 
он ова упутио у одреде. Према неким подацима овај материјал стигао 
је у ОК Лесковца крајем  јануара 1942.11

После потискивања главних снага ПО из западне Србије оку- 
патор оријентише квислинге на борбу са ПО у југоисточној Србији 
како би обезбедио нормалан саобраћај на најваж нијој релацији Бео- 
град— Ниш—Скопје—Солун. Пре доласка I бугарског окупационог 
корпуса, немачки окупатор успева да поново заузме Лебане и Мед- 
веђу 17. XII 1941. године12 и тиме смањи притисак на град Лесковац 
и комуникацију.

По ослобођењу Лебана Јабланички одред је прихватио фронталне 
борбе за одбрану слободне територије. Упади недићеваца, особито 
по формирањ у XI добровољачког одреда од људства из Јабланице, 
под командом резервног капетана Ђуре Перовића из Гајтана,13 при- 
силили су штаб Јабланичког и Топличког одреда да формирају

8 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 16.
7 Исто, док. бр. 7; исто, т. 1/1 док. бр. 94.
8 Исто, т. 1/1 док. бр. 85 и 96.
0 Исто, док. бр. 94.
10 Исто, т. 1/3 док. б-р. 7.
11 Исто, док. бр. 12,
12 Исто, док. бр. 20.
13 Д. Туровић, Гајтан у  HQE, хроника, Београд 1975, стр. 141—142.
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Оперативни штаб за руковођење борбама ових одреда у одбрани 
слободне територије.1'*

Иако је овај оперативни штаб руководио борбама врло кратко 
(од 20. XII до 10. I 1942), то руковођење ће, због испољених ставова 
и одлука имати теш ке последице по Јабланички, К укавички и Топ- 
лички одред. Код овог штаба, коме је на челу као командант био 
Ратко Павловић-Ћићко, политички комесар Станимир Вељковић-Зе- 
ле, партијски руководилац Сретен М ладеновић-М ика, секретар ОК 
Ниша, и као обавештајни официр Васа Смајевић. заменик поли- 
тичког комесара Јабланичког одреда и члан ОК Лесковца, родила се 
под утиском информација о деловању „казнелмх ексиедиција у за- 
падној Србији“, идеја да се у случају наиласка „казнене експеди- 
ци је“ у југоисточну Србију одреди (чете) поделе у десетине, па чак 
и у петорке у тежим ситуацијама. Ова одлука је убрзо пренета на 
Топлички, Лесковачки и Јабланички одред.15

У ствари, делимично је урађсно оно на шта је окупатор рачунао, 
да се ПО распадну и тиме ликвидира НОП у југоисточној Србији. 
Ево како је такву појаву окупатор још децембра 1941. године оценио: 
„Пошто су временске прилике принудиле партизанске rpvne, да се 
повуку у зимовишта, што је било скопчано с полагањем оружја, пар- 
тија је претрпела морални ударац" — тако пише у извештају 
АЈНЗАЦ-ГРУПЕ полиције безбедности у Београду од 13. XII 194L 
године, Управи безбедности Рајха.18

Интересантно је забележити да одлука Оперативног штаба, која 
ће имати далекосежне последице, није саопштена члану ПК у Нишу. 
Зато Буха 10. I 1942. године, када обавештава ПК Србије о стању 
ПО и Партије у југоисточној Србије, насупрот оперативном штабу 
тврди да „Одреди воде сталне акције, јер су се доста нагомилали 
недићевци . , , Изгледи су да ће се наши одреди моћи одржати кроз 
читаву зиму и то ће много јада ианети окупатору и његовим верним 
слугама".17 Ово довољно објашњава неусаглашеност ставова код ру- 
ководства.

Ова одлука је донета не само због доласка бугарске војске, новог 
окупатора, него и због истовремених напада недићеваца и љотиће- 
ваца у рејону Лесковца почетком 1942. године, који су схваћени icao 
казнена експедиција.18

Јаке  снаге недићеваца, љотићеваца и четника Косте Пећанца 
31. XII 1941. године, кренуле су у напад на слободну територију 
К укавичког одреда.19

Овим непријатељским снагама својом активнош ћу садејствовао 
је  и четнички одред Јордана Кимића с Оруглице и тиме омогућавао 
затварањ е обруча око Кукавичког одреда.

1Ј Архив Србије. фонд П окрајинског Поверениш тва Ниш, док. бр. 26 (даље: 
АС. ПП Ниш) 36. НОР, т. 1/1 док. бр. 94.

15 АС. ПП Ниш бр. 26 (Изјава Р атка П авловића-Ћ ићка).
« 36. НОР, т. ХП/ 1  док. бр. 278.
17 36. НОР, r. 1/3 док. бр. 3.
18 Исто, док. бр. 98 и 108; исто 1/21 Док. бр. 14 и 15; С. Николић, н.д.,  

стр. 149.
18 С. Николић, n. д., стр. 149—154.
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Сам почетак напада недићеваца и осталих створио је обруч око 
Кукавичког ПО. Без обзира на такав положај, штаб Одреда одлучује 
да прихвати борбу и брани слободну територију.

После петодневних борби у окружењ у, К укавички ПО био је 
присиљен да се пробије с делом месних десетина на терен Јабла- 
ничког одреда и да слободну територију препусти недићевцима.20 
У центру слободне територије, Вучју, утврдио се Први љотићевски 
одред и тиме постао велика опасност за  НОП у Поречју и Кукавици 
за дуж е време.21

Недићевци и Лзотићевци са четницима преносе теж иш те напада 
на Јабланички ПО и тако долази до озбиљних сукоба код села Гоз- 
дара и Буџумета. Јабланички и Кукавички ПО непријатељ у наносе 
теш кс губитке у току борбе 14. I 1942. године.22

Док су Кукавички и Јабланички одред скоро свакодневно водили 
теш ке борбе, дотле је главнина I бугарског окупационог корпуса 
дошла у одређене рејоне у југоисточној Србији. Све ово је још више 
повећало узнемиреност код штабова Јабланичког, К укавичког и Топ- 
личког одреда. Ова узнемиреност се у појединим рејонима претвара 
у страх од одмазде новог окупатора23 познатог по томе из 1917. го- 
дине.

У тој ситуацији долази до израж аја  одлука Оперативног штаба
о „смањењу одреда“. Долазак бугарских снага у Прокупље је схваћен 
на два начина, како смо већ рекли.24 Код једних је то схваћено као 
„казнена експедиција“, па зато није даван отпор, па чак ни за град 
Прокупље у коме су пре доласка Бугара партизани били преко 
20 дана. Други су схватили да бугарска војска није окупаторска, па 
према томе са њом не треба водити борбу.

Штаб Топличког Одреда у вези с оваквом ситуацијом на Пасјачи, 
доноси одлуку о смањењу Одреда. Димитрије Писковић-Трнавац до- 
био је задатак од штаба Топличког ПО да одлуку пггаба Одреда и 
партијске организације о смањењу Одреда —• пренесе ПК у Београду 
на одобрење. На састанку у Нишу са чланом П К Србије Бухом, 
Димитрију Писковићу је забрањено да иде у ПК и враћен је у штаб 
на Пасјачи с наређењем да се отпуштени партизани одмах врате 
и заустави даље смањење Одреда.25

Б уха је Писковићу пренео своју оцену о поступку руководства 
у Топлици назвавш и га издајом НОБ-а.26

Б уха је о овоме истовремено обавестио и ПК Србије:
„ . . .  Наши у Топличком одреду су направили једну велику гре- 

ш к у . . . Ми смо одмах одлучно интервенисали у Топличком одреду

80 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 6; С. Николић, н. д., стр. 154—155.
21 Исто.
22 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 6, 97 и 98; исто, 1/20 док. бр. 15; С. Николић, 

н.д.,  стр. 155—158; Д. Туровић, н.д.,  стр. 185—187.
23 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 16 и 40; Д. Туровић, н. д., стр. 184,
24 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 7 и 11.
25 Стенографске белеш ке са састанка редакције књиге, „Јуж на Србија“ —

1961, један примерак код аутора.
20 Исто.
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и строго пребацили Ћ ићку и М арку (двојици ,,Ш панаца“ у штабу) 
због њиховог опортунистичког и капитулантског поступка у том слу- 
чају. То нам је могло донети огромне штете и у војничком и поли- 
тичком погледу“.27

ПК Србије је на овај извеш тај врло оштро реаговао, што се види 
и из писма упућеног IIII Ниша 27. I 1942. године.28

„Случај који се десио у Топлици са распуштањем одреда оце- 
њујемо као теж ак ударац по развитак партизанске борбе. Тај кука- 
вичлук и ликвидаторство су равни издаји. Зато тражимо детаљ ну 
истрагу по томе и најстрож ију казну за кривце.

Из омладинског извеш таја из Тошшце види се скроз погрешно 
и штетно схватање доласка бугарских трупа. Они нису дочекани 
као окупатори. Али то није само политичка слабост омладине, већ 
и партије у Топлици која одговара за сав рад“.

Из извеш таја Партијске комисије која је водила истрагу по на- 
ређењ у ПК Србије, види се сва штетност смањења одреда као и 
последица доласка бугарских окупационих трупа.

,.1) П редузета такозвана ,реорганизација’ одреда приликом до- 
ласка нових окупатора МНОГО ЈЕ  HAHEJIA ПОЛИТИЧКЕ И МА- 
ТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ. Такво држ ањ е дало је маха колебљивим и 
опортунистичким елементима у народу који попут непријатељ а заго- 
варају  невођење никаквих акција, јер ,није време’ итд . . .

2) Нарочито је штета што одред није ослушнуо глас маса када 
су долазили први пут Бугари и што није повео борбу и на тај начин 
развио и превео акције на виши степен. У свему ,реорганизација’ 
значи капитулацију и одступање не једног него више корака на- 
зад“ .29 Оцењ ујући ставове појединих руководилаца и сам „зимски 
начин ратовањ а“ у писму се каж е: ,, . . . И злаз из ситуације нашли су 
у бежањ у од борбе, скривањ у у мишје рупе и ,зимском начину рато- 
вањ а’“. Зато су настојали rio сваку цену да бројчано смање одред и 
да се разбију у групе које „илузорно је мислити да преко зиме могу 
политички да раде по селима, већ је главно сачувати кадрове“ . 
Даље, у извеш тају се наводи да овакви поступци користе неприја- 
тељ у а поготову Дражиним четницима.80

П артијска комисија која је била овлаш ћена да предузме кон- 
кретне мере, искључила је 7 чланова Партије и 4 кандидата, а 3 члана 
К П Ј су каж њ ени укором. Читав штаб Топличког одреда је смењен, 
а Ратко П авловић-Ћ ићко послат у Л есковачки ПО за командира 
једне чете.31

Брзе и енергичне мере ПП и П К Србије спречиле су теш ке по~ 
литичке последице по НОБ и КП Ј. Радикалне промене у штабу 
Одреда имале су позитивног одраза на сузбијањ у опортунизма и ка- 
питуланства у Топличком одреду. Оно што је најваж није, овом ме- 
ром постигло се да су се сви партизани вратили у Одред, дошли

27 Зб. ИОР, т. i /3  док. бр. 7.
28 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 11.
29 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 40.
30 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 40.
31 Исто.; АС. ПП Ниш бр. 26; В. Глишић, н.д.,  стр. 210.
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нови, па је, у  вези са ставом ЦК КПЈ изнетим у писму од 14. XII
1941. године, формирано 7 чета од по 50 бораца.32 Овде је корисно 
напоменути став руководства у четама на Јастрепцу које се нису 
биле повиновале одлукама штаба Одреда о смањењу, што ће имати 
пресудну улогу у очувању Топличког одреда, косније преименованог 
у Јастребачки, у периоду најтеж их криза за НОБ у југоисточној 
Србији.33

Јабланички одред, који је заједно с Бабичким и Топличким одре- 
дом ослободио Лебане 7. XI 1941. године, није дозволио да га оку- 
патор поново заузме, већ је прихватио одбрану града и слободне те- 
риторије. Одбрана слободне територије допринела је да народ из 
Пусте реке масовно учествује у борбама око Лебана. Организоване 
месне десетине у току припреме устанка и првих акција Кукавичког 
и Бабичког одреда у Пустој реци, помогле су Јабланичком одреду 
да читавих 40 дана држ и фронт у рејону Лебана.

Фронталне борбе не само што су ангажовале Јабланички одред 
и скоро све месне десетине, касније чете, него се и партијска орга- 
низација у Одреду и на терену везала за те борбе, запостављајући 
политички рад у горњој абланичким селима која су била под утица- 
јем четника Косте Пећанца и укључивала се у његове редове.34

Долазак I бугарског окупационог корпуса и сталне борбе Леско- 
вачког и Јабланичког одреда у првој половини јануара 1942. године 
продубили су страховања о „казненој експедицији“, па се зато и 
пришло смањивању Јабланичког одреда.33 На састанку чланова ОК и 
штабова Одреда у селу Бучумету, на темељу става оперативног шта- 
ба, донета је и формална одлука о отпуштању бораца из одреда.36

Одлука је саопштена свим руководиоцима одреда све до команде 
чета.37 Јабланички одред, који је крајем  1941. године имао преко 
270 бораца (активних), после тога смањен је на само 120 партизана.38

Ситуацију код Јабланичког одреда, после доласка јачих бугар- 
ских снага у Лесковац, најбоље илуструје понашање командира
2. гајтанске помоћне чете М илована Ж угића. Због колебања која су 
настала, а поглавито у тада једином партизанском селу горње Јабла- 
нице Гајтану, одржан је јавни збор. На том збору Милован Ж угић, 
командир чете, рекао је: ,, . . . да ће Гајтан доживети судбину теж у 
него 1917. године, када су Бугари поклали Гајтанчане и спалили 
цело село“ и зато је предложио споразум са четницима и недићев- 
цима.39

Лесковачки одред, који се после неколико борби у  Јабланици 
вратио на свој терен, констатовао је: да је његова слободна тери-

32 36. НОР, т. 1/3 док. б-р. 16 и 50; М. Перовић, Јужпа Србија, Београд 1962, 
стр. 105 и 106.

33 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 88; исто, т. 1/4 док. бр. 3 и 7.
34 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 46 (Извештај политичког комесара Јабланичког 

ПО од 9. X I 1942).
35 С. Н иколић 11. д., стр. 158, напомена 1; АС. ПП Ниш бр. 26.
зс С. Н иколић п. д., стр. 158.
37 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 9; С. Николић, и. д., стр. 158.
38 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 12 и 13.
39 Д. Туровић, п. д., стр. 284.
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торија поседнута јаким снагама недићеваца и љотићеваца и да се у 
општинама обнавља квислинш ка власт а реакција ож ивљ ује;40 да 
Одред може да опстане само у неколико планинских села на домаку 
четника Јордана Кимића и Илије Николића Бувског, а, исто тако, 
и то да му прети највећа опасност од четника с Оруглице.

Ш таб Одреда и руководилац партије у одреду ЈТепосава Стамен- 
ковић-Ленка, која је истовремено секретар ОК Лесковца, дошли су 
до закључка да овако бројно велики одред не може опстати, па је у 
вези с већ донетом одлуком ОК Лесковца у Буџумету 16. I 1942,. го- 
дине отпочело масовно враћањ е партизана из Одреда. Лесковачки 
одред, који је дотле имао преко 350 бораца у три чете, сведен је за 
неколико дана крајем ф ебруара 1942. на 240 партизана распоређених 
сада у четири чете.41

Док су чланови ОК Лесковца, који су били у Јабланичком и 
Лесковачком одреду, заједно с:а штабовима одреда покуш авали да у 
новоствореној ситуацији на један нереалан и доста невојнички начин 
ликвидирају четнике и обезбеде сигурну позадину, а с друге стране 
смањивали одреде под утицајем доласка новог окупатора, дотле се 
П К трудио да оформи ПП Ниша, да омогући преношења директива 
Ц К  КП Ј, предузимајући све за одржање ПО и НО Б-а у С,рбији.42г 
Крајем  јануара 1942. године формирано ;је Покрајинско поверени- 
штво (секретаријат) ПК Србије у Нишу за Лесковачки, Нишки. За- 
јечарски и Пожаревачки ОК. Директиве ПК и ЦК КП Ј, ОК Ниша и 
Лесковца примили су у другој половини јануара 1942. године.43 По- 
моћ ПК Србије као и ЦК К П Ј дошла је у најкритичнијем периоду 
за одреде и НОБ у југоисточној Србији. Може се слободно тврдити 
да је она могла да одигра пресудну улогу у одржању одреда и НОП-а 
у овом делу, иако је била само у писменој форми, само да су се руко- 
водства држ ала директива, а особито касније. Тада ;је заустављ ено 
даље распуштање одреда и партијска и војно-политичка руководства 
принуђена да с више одговорности и перспективе гледају на даљу 
борбу.

У моментима кризе у Јабланичком и Лесковачком одреду, Гли- 
горије Диклић-Будни, као члан ОК Лесковца преко кога су ишли 
извеш таји и примане директиве, оштро је реаговао из Лесковца на 
понашање чланова ОК у штабовима одреда у вези са смањењем 
одреда.44

4<| 36. НОР, г. 1/3 док. бр. 13; (У извеш тају секретара ОК и партијског 
руководиоца одреда поред осталог пише и ово: „Ситуација иа терену Леско- 
вачког одреда се доста променила напуш тањем територије, као да се реакција 
повампирила и тамо повратила те је  тамо рад знатно отежан").

41 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 6, 12 и 13; С. Николић, п.д.,  стр. 162—163.
42 Исто, док. бр. 7 (Из овог писма Б ухе П К види се да је  директива ЦК 

К П Ј од 14. X II 1941. године примљена у Нишу између 14. и 17. јануара 1942).
43 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 9 (Из овог гшсма види се да су примљене и две 

директиве П К  Србије 21. I 1942). Према неким подацима из заплењ ених доку- 
мената Топличког одреда види се да је директива ЦК K IIJ од 14. X II 1941. 
пренета у Топлички ПО прс 8. I 1942. (Историјски архив Београд, фонд IV, 
досје 116, док. бр. 253).

44 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 9.
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„ 11) Другови из одреда учинили су велику ш тету Покрету и 
П артији што су пустили људе кући. Ми смо ту политички много 
изгубили. Наши симпатизери су страшно љути, јер вели, ми овде 
припремамо људе за тамо, а они их враћају  и препуш тају полицији 
у руке а нас доводе у опасност. Још  је већа грешка учињена што су 
другови донели одлуку не питајући никог, а каж у да нису могли 
курира да пошаљу у варош, а толике су људе овде послали. Ми све 
враћамо натраг у одреде“.

Међу враћеним партизанима из одреда било је и оних који су 
због револта, а ради спасавања главе, откривали сараднике и симпа- 
тизере. Владимир Станковић, партизан из села Великог Трњана, који 
се међу првим вратио из Одреда, открио је много појединости из 
Лесковачког одреда када су га ухватили жандарми 8. I 194.2. године.45 
Исто тако је враћена једна партизанка која је искључена из Одр^да 
и због тога „нам провоцира неке симпатизере у Лесковцу", пише ОК 
Лесковца 16. I 1942. године.4®

Масовно отпуштање партизана из Лесковачког и Јабланичког 
одреда изазвало је велико узнемирење у Лесковцу, па и по парти- 
занским селима, због чега је и Диклић тако оштро реаговао. O i је 
вероватно упутио и писмо члановима ОК у одредима, у коме осуђује 
отпуш тање партизана, па је у вези с тим дошло убрзо до састанка 
О К >

Писмо ЦК К П Ј од 14. XII 1941. године, ОК Лесковца, односно 
Диклић, примио је у другој половини јануара, и то пре него што 
је  реаговао на неправилности одреда. Вероватно је ово писмо било 
у центру пажње на састанку ОК Лесковца 29. I 1942. године као и 
два писма ПК Србије. Из извеш таја ОК, који су послати ПК сутра- 
дан, 30. I 1942. године, може се закљ учити да cv чланови ОК тсжили 
да се оправдају за постуггке због смањења одреда, оптуж ујући парти- 
зане као главне кривце за такав поступак.48

И ако ОК Лесковца у једној скученој реченици каж е: „Ово је 
за  нас као и за другове у одредима велико искуство", што значи 
самокритичан осврт, није дата анализа узрока због којих је дошло 
до оваквих поступака, а које су ПК, Буха, Глигорије Диклић, па и 
партијска комисија оштро осудили у случају Топличког одреда. 
Истог дана, (30. I),49 написан је и други извеш тај ОК Лесковца, у 
коме се мало говори о непријатељским снагама, а поготову о оним 
које озбиљно угрож авају опстанак Лесковачког и Јабланичког од- 
реда. ,, . . . 3) Ситуација овде у Л. (мисли се у Лесковцу, Ж . Н.) са 
доласком Бугара знатно се променила, јер недићевци заједно са Бу- 
гарима већ врше рације. 27. I 1942. године био је блокиран цео Л. и 
изврш ена је преметачина“ . Што се тиче осталих непријатељ ских 
снага, ОК Лесковца даје такође врло мало података, а његове про- 
цене су нереалне и нетачне: „Код недићеваца дух је сломљен, док

45 Исто, док. бр. 101.
46 Исто, док. бр. 6.
47 Исто, док. бр. 12.
48 Исто, док. бр. 12 и 13.
49 Исто, док. бр. 13.
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нам мало муке задаје неки војвода Ђ ура Перовић, који је успео да 
окугта нешто четника око себе“. Мало даље у истом извеш тају ОК 
демантује напред наведену оцену када пише: „ситуација на терену 
Лесковачког одреда се доста променила напуштањем територије. Као 
да се реакција повампирила и тамо повратила, те је тамо рад знатно 
отеж ан“.

У овом извеш тају ОК говори и о четницима који су у новој 
ситуацији постали једна од највећих опасности, како због своје број- 
ности, тако и због својих база које доминирају над територијом 
одреда. „Тамо неки војвода козјачки има око 250 својих људи који 
су непријатељ ски расположени према нама“. Осим овако потцењи- 
вачког односа према јаком непријатељу, загонетно је што ОК Ле- 
сковца ни једном речју не спомиње добро организоване и бројчано 
јаке четничке снаге у горњој Јабланици које су само неколико дана 
раније онемогућиле Васу Смајевића да одржи политичке зборове у 
Реткоцеру и Тулару.

Члан ОК и заменик политичког комесара Јабланичког одреда 
само три дана после састанка ОК у Лесковцу пише свој извеш тај 
ПП Ниша.50 И он у свом извеш тају као узрок „уклањ ањ а љ уди“ 
из одреда сматра то што су партизани „хуш качи", и ,,амбициозни“ 
,,недисциплиновани“ и болесни.

Осврћући се у свом извеш тају на Кимићеве четнике, он иде 
даље, па каж е да су „присилно мобилисани“ те да стога не пред- 
стављају неке борбене снаге непријатеља. За  четнике у горњој Ја - 
бланици наводи само ово: „На левој обали Јабланице горњи део 
има четника са оружјем више од наших људи, а наших без оруж ја 
има више. Сви поменути терени су слабо настањени“. Према овоме, 
јаке снаге партизана и четника коегзистирају у истим селима, а 
истовремено се води крвава борба између партизана и четника на 
другим местима, где учеетвују и ови из Оруглице и горње Јабла- 
нице. Из овог извеш таја види се да се четници из горње Јабланице 
представљ ају као слаби, али се ипак не предузима ништа да се 
ликвидирају, борба заош три и изврш и диференцијација. Међутим, 
према четницима из села у Лесковачком пољу заузима се друга- 
чији став, што се види из истог извеш таја: „Једна чета је имала 
акцију на четнике једног села код ж елезничке пруге и разоруж ала 
13 гадова. У тој борби нам је погинуо један друг. Другови из чете 
су СТРЕЉ АЛИ' САМО ЈЕДНОГ (подвукао Ж . Н.) који је убио на- 
шег друга (то је помоћни партизан) а остале смо пустили. Партијска 
ћелија те чете каж њ ена је укором, а секретар још и укором са 
последњом опоменом, ЈЕ Р  СУ БИЛИ СЕНТИМЕНТАЛНИ ПРЕМА 
Н ЕП РИ ЈА ТЕЉ У “ (подвукао Ж . Н.).

После интервенције Глигорија Диклића, а вероватно и Бухе, 
партијске организације у одредима и штабови приш ли су стабили- 
зацији јединица и њиховим реорганизацијама у духу директиве 
Ц К К П Ј од 14. XII 1941. године. У Лесковачком одреду формирано 
је  5 чета,51 док је Јабланички одред почетком ф ебруара имао само

50 Исто, док. бр. 20.
51 Исто, док. бр. 12 и 13.
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три чете са по 40 бораца.52 Одреди су после састанка ОК и проуча- 
вања директива ЦК К П Ј и ПК Србије тежили да пређу поново у 
офанзивне акције. Јабланички одред поново напада Медвеђу и Ле- 
бане,53 а Лесковачки Оруглицу, чиме је тежио да ликвидира четнике 
Кимића и тиме се ослободи притиска који је онемогућавао Леско- 
вачком одреду да протера недићевско-љотићевске снаге, да поново 
освоји слободну територију и ангажује се према прузи и Лесковцу.84 
На жалост, напади на Оруглицу и Медвеђу заврш или су се с осетним 
губицима за партизане. Неуспех Лесковачког одреда проузрокован 
;је и тиме што је напад вршен слабим снагама (после смањења Од- 
реда), rio врло тешким зимским условима, на јачег непријатеља који 
има повољније положаје. Неуспех Лесковачког ПО охрабрио је Ки- 
мића, а то ће допринети да Одред, под притиском непријатеља, опет 
напусти своју територију крајем фебруара, поново смањујући бројно 
стање супротно примљеним наређењима.55

Јабланички одред је, захваљ ујући енергичном ставу Партије, 
нарочито Диклића, без обзира на неуспех у Медвеђи, уз помоћ мно- 
гобројних чета месних партизана средио своје редове и продужио да 
брани слободну територију од упада непријатеља.

Последице смањивања нису биле свуда исте. Иако је Јабланички 
одред међу првим почео с враћањ ем бораца, то се није деморализа- 
торски одразило на терену Пусте реке. Разлог је био у томе што је 
повратак активних бораца у овом рејону схваћен као јачањ е месних 
десетина, које се по активности и учеш ћу у борбама нису ни rio 
чему разликовале од бораца у Одреду. Па и сами борци свој повра- 
так нису схватили као искључење, јер су могли да делују на сло- 
бодној територији у новим: условима као припадници месних парти- 
зана.

Слободна територија Пуста река била је јединствена и сва су 
села била обухваћена НО организацијом. Пресудну улогу у овоме 
су имали рад К П Ј у периоду припрема устанка и деловање К ука- 
вичког и Бабичког одреда до формирања Јабланичког одреда, а кас- 
није и борбе овог у одбрани слободне територије. Велики значај за 
успешан развој НОБ-а у Пустој реци имало ;је то што је Бабички 
одред, брзо и енергично ликвидирао четничког војводу М илорада 
Перовића, који је имао велики утицај у том крају као бивши народни 
посланик. Због тога смањење Јабланичког одреда јануара 1942, није 
нанело НО Б-у тешке последице, што ће се и показати у борбама 
фебруара и марта 1942.

Међутим, колебање и враћањ е бораца из Одреда имало је по село 
Гајтан теш ке последице.56 Само захваљ ујући чврстој опредељености 
Максима Ђуровића, који је као четнички командант из Гајтана 
прешао на страну Н О Б-а,57 и уз помоћ Партије, Гајтан је, после 
великог диференцирања, остао на страни НОП-а, што је имало 
историјски значај за  успех НОБ-а на Радану и у Пустој реци.

52 Исто, док. бр. 12, 13 и 20.
53 Исто, док. бр. 20; Д. Туровић, «. д., стр. 188—191 и 113.
54 Исто, док. бр. 113; С. Николић, н.д.,  стр. 165—170.
55 С. Николић, н. д., стр. 171 (смашење одреда настало је после борбе с

К озјачким  одредом четника 27. II 1942).

124



Смањење Лесковачког одреда изазвало је најтеж е последице.58 
Ово се манифестовало на територији Поречја и самог града Ле- 
сковца. Враћени борци нису могли да се укљ уче у месне десетине, 
јер их није било на терену пошто су крајем  децембра биле прешле у 
Лесковачки ,ПО. Не само што нису могли да се укљ уче у органи- 
зације НОБ-а него су били изложени прогањању непријатељ а који 
је посео читаву територију. „Ове борце непријатељ је почео да лови 
као зечеве“ пише Стојан Николић у Лесковачком IIO. Борци су се 
осећали напуштени и одбачени, што је још више повећавало тешко 
психичко стање код народа, а поготову оних са слободне територије 
и града Лесковца.

Теш ка је судбина враћених партизана из Лесковачког одреда 
месеца јануара и ф ебруара 1942. године. Већина је ухваћена и одве- 
дена у логоре, многи пострељани, а неки помрли у логорима.59 То је 
омогућило оживљавањ е ,,реакције“, како пише у извеш тају ОК Ле- 
сковца, те ће маја партијска организација морати да почне исно- 
четка, што показује и бројка новог Лесковачког одреда. Он је 3. јула 
1942. године имао само 14 бораца.00

Брзом интервенцијом ПП Ниша и ПК Србије, као и успешним 
радом чланова ОК Ниша на територији Топличког одреда, смањење 
одреда свеобухватно посматрано није имало теш ких последица rio 
НОБ. Томе је допринео и став чета на Јастрепцу које се нису сма- 
њивале, као и касније понашање ш таба Јастребачког одреда.

Колико је била слаба веза међу одредима и колико су поједини 
члаиови ОК Лесковца били презаузети деловањем у одредима, потвр- 
ђује и чињеница да се овако крупни догађаји у појединим одредима 
нису одразили на Бабички одред. У периоду смањења одреда на левој 
обали, Бабички одред доживљ ава свој највећи успон стварајући 
устаничку атмосферу на својој територији, о чему смо већ говорили.

У таквим условима, без Главног штаба Србије, долази до форми- 
рањ а Повереништва П К у Нишу које преузима на себе руковођење 
НО Б-а у лесковачком, нишком и зајечарском округу.

Ф ОРМ ИРАЊ Е ПОВЕРЕНИШ ТВА П К С РБИ ЈЕ  ЗА ЈУГОИСТОЧНУ СРБИЈУ 
И ЊЕГОВА УЛОГА У ПЕРИОДУ К Р И ЗЕ  1942. ГОДИНЕ

ЦК К П Ј и Врховни штаб НОПО, по повлачењу из Србије, посве- 
тили су много паж њ е стању К П Ј и H O II-a у Србији.61 На састанцима 
у Санџаку донете су одлуке за јачањ е организације К П Ј и одржање 
Н О Б-а у Србији. Директиве ЦК К П Ј од 14. и 30. децембра 1941. го- 
дине резултати су тих одлука.02

so Д. Туровић, н. đ., стр. 184.
57 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 46; Д. Туровић, н. д., стр. 184—185.
58 С. Николић, н. д., стр. 158—178 и 235—253.
50 Исто, 235—253; Ј. Стефановић, Жртве фашнзма,  Лесковац 1969, стр.

95—124 и 149—176.
eo 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 2.
01 В. Глишић, п. д., стр. 99.
62 36. НОР, т. 1/2 док. бр. 78 и 84.
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У вези с тим, Ц К  и Врховни штаб су предузели мере за јачањ а 
и одржањ а ПО. Осим тога, Врховни штаб је формирао нови Главни 
штаб НОПО Србије, а Ц К К П Ј је извршио попуну Покрајинског ко- 
митета Србије.63

Одлука о формирањ у Повереништва П К Србије за југоисточну 
и источну Србију и формирање Повереништва секретаријата ПК у 
Нишу имало је далекосежан значај. Покрајинско повереништво у Ни- 
ш у моћи he да непосредно руководи НОБ-ом на трећини територије 
Србије, и то где су најјачи ПО и где је НОБ прерастао у устанак.

Замисао ЦК о формирању ППН од октобра 1941. године сада је 
реализована, и то баш када је НОБ у овом делу најпотребнија непо- 
средна помоћ Партије.64

Сем тога, преко ППН, ЦК К П Ј обезбеђује сигурнију и стабилну 
везу са ПК М акедоније, за коју је био много заинтересован с обзи- 
ром на мешање Ц К  БРП(к) у рад IIK  М акедоније.65

Имајући све ово у виду, ЦК К П Ј је наложио ПК Србије да 
формира Повереништво (секретаријат), у које је одредио Василија 
Буху, Разуменку Петровић и Милића Ракића, а ако ови из неког 
разлога не могу ући у Повереништво, да поред Б ухе уђу Лепосава 
Стаменковић или њен брат Миодраг-Драги.150

Формирање Повереништва ПК релативно је брзо извршено. ПК 
Србије ;је почетком јануара 1942. године, по пријему директиве од 
ЦК КПЈ, обавестио члана ПК у Нишу Василија Б уху  о овој одлуци. 
Уз то је тражио мишљење о саставу П оверениш тва/’7 Василије Б уха 
је у писмима од 18. и 26. I изложио своја гледишта и дао свој пред- 
лог о том питањ у.1’8 Интересантно ;је да Б уха није узимао у обзир 
мишљење ЦК, него је на састав Поверегшштва имао озбиљне при- 
медбе. Сазнавши да је Милош Мамић, који се налазио на терену 
југоисточне Србије постао члан ПК, инсистира да обавезно уђе у 
Повереништво, што није било предвиђено. То своје мишљење у писму 
од 18. I 1942. године он и образлаже:

,, . . . 6) У вези са стварањем покрајинског повереништва мислим 
да је нужно и неопходно да овде остане Миша и неизоставно уђе у 
повереништво, јер већина другова које сте ви навели НЕ ДОЈ1АЗЕ 
УОПШТЕ У О Б ЗИ Р“ (подвукао Ж . Н.).

К ада је Б уха заузимао став о питањ у састава Нокрајинског по- 
вереништва Ниша, имао је у виду: да Разуменка П етровић-Зума и 
Драги Стаменковић, као веома компромитовани у Нишу, не могу ући 
у састав Повереништва. Да је Лепа Стаменковић-Ленка као секретар 
ОК Лесковца тамо неопходнија и да Ракић Милић није дорастао том 
задатку, Њ егов став произлазио је још из тога што је сматрао да 
Повереништво МОРА БИТИ у Нишу.

63 36. НОР, т. П /2  док. бр. 93, 130 и  196.
°-f 36. НОР, т. 1/20 док. бр. 25 (Писмо Ц К К П Ј П К  Србије од 19. X 1941).
65 Исто, т. V II/1  док. бр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и др.
»« Исто, т. 1/2 док, бр. 84 (Директива Ц К  К П Ј П К  Србије од 30. X II 1941).
07 Исто, т. 1/3 док. бр. 7.
68 А рхив Србије, Фонд П окрајинског комитета Србије бр. 50 и 54 (даље: 

АС. ПКС).
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Према његовом предлогу, који ш аље тек 26. I 1942. године, у  
састав Повереништва, треба да уђу Милош Мамић, Лепосава Стамен- 
ковић-Л енка и њен брат Драги Стаменковић.69 Из овог се види да се 
он после извесног размиш љ ања одрекао својих основних разлога 
које је навео у примедбама око састава ПП.

Интересантно је напоменути да ни ЦК К П Ј ни П К Србије не 
узим ају у обзир за Повереништво ПК Косту Стаменковића, члана 
Ц К КП Ј, и остале искусне чланове ОК Лесковца. Вероватно су нега- 
тивна мишљења Б ухе о овим кадровима прихваћена, па су они 
остали ван руководеће улоге у НО Б-у у југоиеточној Србији. Тиме 
је руководећа снага НОП-а у овом рејону ослабљена. Будући да су 
ови партијски кадрови активно учествовали у НО Б-у и изгинули, а 
већина је после рата проглашена народним херојима, нужно је рас- 
ветлити ставове према њима из тог периода јер је то нанело извесне 
штете развоју НОП-а нарочито у време кризе, што ће се касније и 
видети. ПК Србије одобрава његов састав и већ сутрадан, 27. I, од- 
говара Бухи као руководиоцу новоформираног партијског форума.70

Б уха је још раније, односно после упућеног предлога ПК о са- 
ставу Повереништва, обавестио Лепосаву Стаменковић-Ленку да треба 
да иде на нову партијску дужност, али није прецизирао ко;ју. На 
састанку ОК Лесковца 29. I 1942. године упознат је ОК о одласку 
Ленке, па како ни Ленка ни ОК нису знали где она иде, то је ОК 
Лесковца тражио да она остане у Лесковачком окружном комитету.71

Буха, као секретар Повереништва, ж ури с окупљањем чланова 
ППН преко Топлице, односно гго члану ОК Ниша, Станимиру Вељко- 
вићу-Зелету преноси да Ленка што пре дође на нову дужност у 
Н иш .72

Остао је неразјаш њ ен недолазак Ленке у еастав Повереништва, 
јер се у њеном писму које је писано вероватно 1. или 2. II (пре на- 
пада Лесковачког ПО на Оруглицу),73 не спомиње одлазак у Ниш, 
нити се из касније преписке види да то питање ико поставља. Она 
до септембра 1942. године неће доћи у Покрајинско повереништво 
Ниша. Па и Разуменка Петровић-Деса, која је требала да преузме 
дужност секретара ОК Леековца, није добила никакву одлуку По- 
вереништва и ОК Лесковца, иако је у том периоду била у Бабичком 
одреду.74

Драги Стаменковић, који се тада налазио у Топличком одреду, 
према расположивој документацији није добио захтев да дође у са- 
став Повереништва све до јула 1942.73

У Нишу су у почетку рада Повереништва ПК били Б уха и 
Миша, и они су преузели на себе улогу коју је добио овај партијски 
форум.76

eo Исто, бр. 54.
70 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 11 .

71 Исто, док. бр. 12.
72 Исто, док. бр. 40 (Буха је  ово писмо писао 1. II  1942).
73 Исто, док. бр. 23.
74 АС. ПКС бр. 54; В. Глиптаћ, н. д., стр. 135.
75 АС. ПКС бр. 156a. (Писмо Д. Стаменковића од 21. V II 1942).
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Када су ЦК К П Ј и Врховни штаб добили прве извеш таје од 
П К  Србије77 и М ирка Томића-Сељака као руководиоца Главног ш та- 
ба у Србији,78 и сазнали каквим се снагама у партизанским одредима 
у  југоисточној Србији располаже, били су одушевљени. ,,У Србији 
се стварају колосални услови за проширење народног устанка и пар- 
тизанских борби чим настане пролеће“ пише врховни командант 
5. II 1942. године делегату при Главном штабу Санџака.79 Исту такву 
оцену врховни командант даје и у писму Темпу 20. II 1942. године, 
па у вези са тим даје задатке руководству ИОБ-а у Источној Босни.80

Колико је код врховног команданта изазвало одушевљење посто- 
јањ е јаких партизанских одреда у југоисточној Србији, иако је имао 
непотпуне податке, говори и то што је он о томе писао Кардел>у и 
Лоли Рибару у Загреб.81

Врховни командант у овом периоду није још имао података о 
бугарским окупационим јединицама. Када је добио податке о I бу- 
гарском окупационом корпусу, он ;је поставио нове задатке пред ПК 
и Главни штаб Србије.

У писму Главном штабу Србије (Мирку Томићу), врховни ко- 
мандант поставл>а захтев, између осталог, да успостави и одржава 
чврсте везе с одредима у југоисточној Србији и каж е „поручите им 
да пошаљу за овај (врховни — Ж . Н.) штаб исцрпне извештаје. 
. .  . Када нримимо те извеш таје, ми ћемо моћи пред њих поставити 
и конкретне задатке".82 На жалост, одреди у југоисточној Србији нису 
успоставили сталну везу с Главним штабом како би стигла и помоћ 
Врховног штаба, нити се Мирко Томић могао пробити до ових одреда 
иако је покушао.83 У овом критичном моменту била је неопходна и 
нуж на помоћ, како Главног тако и Врховног штаба. Зато је v таквим 
условима пало све на ПК, односно на Повереништво ПК у Нишу.

Када је Врховни штаб добио податке о ангажовањ у бугарских 
окупационих трупа за ликвидацију ПО у југоисточној Србији и да 
непријатељ ж ели да зиму искористи за постизање свог мрачног циља, 
тежио је да својим директивама и наређењима помогне да се одреди 
сачувају до пролећа и тиме обезбеде у повољним условима обнову 
НОБ-а, па чак и устанка у Србији. Ево како Врховни штаб о томе 
пише Главном штабу Србије (Мирку Томићу) 22. фебруара 1942. го~ 
дине: . Тачно је да непријател> настоји да искористи ово зимско 
време како би вас уништио јер се боји пролећа које за нас значи 
поново стварање ејајних услова за развијањ е партизанских борби и 
народног устанка'1.81

Осим тога врховни командант је преко Лоле Рибара у Загребу 
поставио пред руководеће органе у Србији следеће задатке:85

76 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 7 и 26.
77 Исто, т. I I/2  док. бр. 104.
78 Исто, док. бр. 192 и 196.
70 Исто, док. бр. 157.
80 Исто, док. бр. 192.
81 Исто, док. бр. 201.
82 Исто, док. бр. 197.
83 Исто, т. 1/3 док. бр. 63; В. Глишић, н.д., стр. 201.
м Исто, т. И /З док. бр. 196.
85 Исто, док. бр. 66.
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. 1. Посветити нарочиту паж њ у сада у наступу ОВОГ ОД- 
ЛУЧНОГ ПРОЛЕЋА (подвукао Ж . Н.) радити на реорганизацији и 
што бољем оспособљавању за  борбу наших партизанских одреда у 
Србији, и 2) Појачати и проширити рад међу бугарским војницима 
код вас“ .

Према архивском материјалу, мало је ових писама и директива 
стигло до Повереништва ПК у Нишу. Негде крајем  ф ебруара до 
О К у југоисточној Србији стигло je наређење Врховног штаба' од 
8. јануара 1942. године, у коме се постављ ају организација руково- 
ђењ а одредима (оперативни штабови) и задаци одреда.8® По њему се 
није поступило, нити је ПК Србије, па и Повереништво, нешто кон~ 
кретно урадило, што се види и из писма секретара ОК Ниша који 
траж и помоћ од Главног штаба Србије управо у вези с руковођењем 
одредима.87 Повереииштво и ПО дочекаће навалу непријатељ а у 
тешким зимским условима. ЦК КП Ј, знајући за огроман значај По- 
вереништва, пред ПК у југоисточној Србији поставл^а озбилше за- 
д атке :

,, . . . 4) Појачати и политички осамосталити Секретаријат ПК за 
Источну Србију. Његово формирање је ДОШЛО У ПРАВО ВРЕМЕ 
И УЛОГА МУ ЈЕ  САДА ОД ОГРОМИОГ ЗН А ЧА ЈА "88 (подвукао 
Ж . Н.).

У вези с овако постављеном улогом Повереништва, ЦК К П Ј је 
поставлзао и конкретне задатке на учврш ћењ у и проширивању пар- 
тизанских одреда у Србији.

Сем ових задатака, ЦК К П Ј је одговорио и на постављене проб- 
леме у извеш тају ПК Србије. У прилог директиве од 27. I 1942. го- 
дине послао је „један циркулар" о раду Партије у партизанским 
одредима. Даље, ЦК К П Ј је јасно поставио да: „Упркос теш коћа које 
доноси зима НЕ СМЕЈУ СЕ ПАРТИЗАНСКЕ ЧЕТЕ РАСПУШ ТАТИ 
(подвукао Ж . Н.), а то значи да се ниједан борац не сме разоруж ати 
или са оружјем послати кући.“ Осим тога ЦК K IIJ поставља ПК Ср- 
бије задатак да пружи помоћ новоформираном Главном штабу: „Ва- 
ша је дужност да помогнете Главном штабу у успостављању веза са 
свим одредима у Србији“. На жалост, Главни штаб се није пробио у 
Србију, сем М ирка Томића.

ПК Србије је ову директиву вероватно примио средином ф е- 
бруара, јер је у то време послао Повереништву „циркулар о раду 
партије у одредима“.8В Што се тиче става о распуш тању јединица- 
-чета, ПК је и раније имао правилан став и енергично се борио с овом 
појавом. Али се у погледу помоћи ПК Главном штабу, ствар 
компликовала. Прво, ПК ;је дуго имао проблема с успоставл,ањем 
веза с делом Главног штаба који је био у западној Србији, а када је 
успоставио везу са њим, није био решио питање везе Главног штаба

86 Исто, док. бр. 93.
87 Исто, т. 1/3 док. бр. 50.
68 Исто, т. П /2 док. бр. 130.
89 Исто, док. бр. 13; исто, т. 1/3 док. бр. 43 и 69; исто, т. 1Х/1 док. бр. 24

(Ова директива није стигла до партизанских одреда у југоисточној Србији, па 
ју  је ПК Србије новембра 1942. поново упутио ПО).
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са ПО југоисточне Србије већ је одлучио да иду преко ПК, јер је 
то сигурније.90 По доласку у Београд, Мирко Томић је кратко време 
руководио, као члан Главног штаба, чиме је много допринео на сре- 
ђивању и оријентацији неких одреда.91 Касније због распуш тања 
Сувоборског одреда, било му је ускраћено да руководи ПО92 и тиме 
се, што се тиче руковођења поново дошло у ранију, теш ку ситуацију.

Један од најваж нијих задатака који су ЦК К П Ј и Врховни штаб 
постављали пред Повереништво ПК у Нишу поред руковођења 
НОБ-ом у том рејону, било је повезивање са ПК М акедоније и пре- 
ношење директива за развој НО Б-а у том делу Југославије. „Секре- 
таријат МОРА УЧИНИТИ СВЕ У ПРАВЦУ УСПОСТАВЉ АЊ А ШТО 
СТАЛНИЈИХ И ШТО ЧВРШ Ћ ИХ ВЕЗА СА ПАРТИЈСКОМ  ОРГА- 
НИЗАЦИЈОМ  У М АКЕДОНИЈИ". . ,93

Пред Повереништвом П К у Нишу стајали су врло важни и тешки 
задаци. Најглавнији су били очувати, појачати и развити ПО до 
пролећа. Учврстити рад П артије како би могла изврш ити теш ке за- 
датке који стоје пред њом, а особито у одредима и на терену. Такође 
ништа мање важ ан није био ни задатак да се повеже са ПК Маке- 
доније и обезбеди стална и сигурна веза ЦК К П Ј за руковођење 
НОБ-ом у овом делу земље.

Од изврш ењ а ових задатака зависио је успешан развој НОБ-а 
у Србији, rra и Македонији. За  ЦК и Врховни штаб, снага НОП-а у 
југоисточној Србији остаје окосница успеха у источном делу Југо- 
славије. То је захтевало велике напоре ПК, Повереништва у Нишу, 
и способност ОК и ПО југоисточне Србије.

Секретар П К Србије, који је до почетка 1942. године успешно 
извршавао своју улогу партијског руководиоца, а нарочито у одр- 
ж ањ у линије НОБ-а, није могао да пруж а и војно-политичку помоћ. 
У војничком погледу одреди су у развоју искључиво зависили од 
евојих штабова и чланова ОК који су се налазили код њих. Зато је до- 
лазило до заостајањ а у партизанском начину ратовања, акцијама 
већег обима и садејству међу одредима, што је умањивало могуће 
успехе одреда. То се види и у организационом погледу самих одреда. 
Они тек јануара 1942. ф ормирају водове у четама.

Ништа се у том погледу није променило ни формирањем Пове- 
ренихлтва. Када су одреди били захваћени нападима јаких окупа- 
торских снага почетком фебруара 1942. године, везе су прекинуте 
па су одреди сами реш авали све проблеме.

Повереништво је рад у повезивањ у са П К М акедоније наставило 
преко делегата ПК и ОК Лесковца, па чак и слало свог курира у 
Врање и Скопје. Због става секретара ПК који је дошао после хап- 
шења Л азара Колишевског, П К М акедоније се више оријентисао на

80 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 45.
01 Исто, док. бр. 80 и 88; В. Глишић, и.д.,  стр. 234 (У то време, након годину 

дана НОР-а, неки штабови ПО добили су могућност да шаљу извеш таје и до- 
бијају  одговоре на постављене проблеме).

92 В. Глишић, п. д., стр. 236.
03 36. НОР, т. 1/1 док. бр. 95; исто т. 1/3 док. бр. 12, 21, 23, 43, 48, 54 и 65; 

Извори за ослободителната војна и  револуција  во Ма.кедопија. 1941—1945, 
Скопје 1968, Том I, књ. прва, док. бр. 33 (даље: Извори).
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ЦК БРП(к), па веза није успостављена до краја јула 1942. године — 
практично је са ЦК К П Ј није било десет месеци.!Ј4

Формирање Повереништва, како каж е ЦК КП Ј, „дошло је у 
право време“ и „сада је од огромног значаја", за „учвршћење и про~ 
ширење партизанеких одреда“ у југоисточној Србији. Како смо ви- 
дели одреди су и поред недостатака у организационом погледу и вео- 
ма великих теш коћа били врло бројни и борбено сггособни, али их је 
у овом моменту, када је непријатељ припремао офанзиву, требало 
оријентисати, обезбедити међусобно еадејство и имати организовану 
обавештајну службу о намерама окупатора. За  све ово Поверени- 
штво није било оспособљено. Рад Повереништва углавном се разви- 
јао као и рад Бухе до тада — сводио се на пријем директива, пре- 
ношења на ОК, као и слање извеш таја ПК. Да нису, Рад Бухе раније, 
а Повереништва касније, и поред испуњења извесних задатака у 
руковођењу Партијом и одредима умногоме сводио на технички пункт 
за везу.93

Б уха је Повереништво замишљао тако да оно као форум мора 
бити у граду, и да на основи извеш таја штабова одреда и Партије 
(ОК и одреда) анализира ситуацију, доноси одлуке и предузима мере. 
Такав је рад могао бити само на слободним територијама, које су 
биле велике око Ниша, Прокупља и Лесковца. Б уха то није био 
схватио него је наставио да ради у Нишу на начин као што се радило 
у условима илегалног рада у мирнодопском периоду. Рад једног фо~ 
рума, како партијског тако и војно-политичког, у центру где окупа- 
тор има најјаче снаге, био је немогућ. То је Б уха увидео, али касно.

Када је окупатор, после доласка бугарског окупационог корпуса, 
извршио све припреме за прелазак на ликвидацију IIO, он је прво 
нанео ударе Партији у градовима (Ниш, Лесковац, Прокупље, Бела 
П аланка и др.) и тиме тежио да одмах на почетку зада униш тавајући 
удар НОБ-у, ликвидацијом организације која руководи њом. Тај удар 
је почео у фебруару, када је у потпуности онемогућио Повереништво 
да руководи НОБ-ом у југоисточној Србији, што нам потврђују и 
извеш таји самог Повереништва.96

,,1) Овамо су почеле скоро свакодневне рације и блокаде. Стално 
хапсе . . . Свуда унаоколо воде се велике борбе, због тога, а и због 
поплава прекинуте су нам везе са околином. Пало нам је неколико 
добрих Лзуди. Ми нисмо у могућности ДА НАС ДВОЈИЦА (ЈА И 
МИША) НАСТАВИМО ПОД ОВАКВИМ ОКОЛНОСТИМА РЕДО- 
ВАН РАД ЈЕ Р  СМО ОВДЕ НЕПОСРЕДНО УГРОЖ ЕНИ (подвукао 
Ж . Н.) из много разлога и са више страна“.

На овакав извеш тај Повереништва, ПК Србије брзо реагује: 
„М ожда би било најбоље ДА ТО СЕДИШТЕ И ЗАБЕРЕТЕ У БЛ И - 
ЗИНИ НЕКОГ ЈАКОГ ОДРЕДА. Али то морате одмах, на време 
осигурати, тако да, ако би били присиљени да се повучете, да већ 
имате спреман пункт са целокупним апаратом . . . У елучају да одете 
из Н. оставите у њему доброг и провереног друга као техничку везу

9Ј „Извори“, Том I, књига прва, док. бр. 33.
95 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 28.
06 Исто, док. Gp. 20.

8: 131



са нама и са ОК-има . . . Гледајте да се што пре повежете са одре- 
дима, јер је то сада БАШ  Н А ЈПО ТРЕБНИ ЈЕ КАДА СЕ ВОДЕ ТАКО 
Ж ЕСТОКЕ БО РБЕ (подвукао Ж . Н.). И звеш тавајте нас детаљно о 
свему“.9т

Због овакве ситуације у Нишу убрзо ће ПП престати да „ф унк- 
ционише" као форум НОБ-а. Милош Мамић ће отићи у Озренски 
одред, Б уха на кратко у Зајечар код ОК, одакле ће се поново вратити 
и наставити рад као и пре формирања ПП.98 У најкритичнијем  пе- 
риоду (фебруар-март-април) када су се водиле велике и упорне 
борбе, ПП неће моћи да руководи ОК и ПО „ . . . Јер  су били потпуно 
отсечени од околних одреда.99 Тек у таквој ситуацији Б уха схвата да 
треба да оде из Ниша у Топлички одред.

Међутим, ни после овог Б уха не напуш та Ниш, мада ће на крају 
увидети да је руковођење које је он применио од свог доласка у 
рејон југоисточне Србије било неефикасно, а поготову када је о ак- 
цијама одреда и резултатима непријатељ ских напада услед кидања 
веза био обавештаван преко окупаторске штампе или од људи који 
су чули од сељ ака.100

Требало је скоро годину даиа борби и руковођења из града па 
да се стекне искуство, како уствари треба да ради један тако зна- 
чајан руководећи форум НОБ-а . Немогућност непосредног кон- 
такта са одредима и ОК у многоме је отежавао брзи развитак НОБ. 
ПУТЕМ ДОПИСИВАЊА ТЕШ КО СЕ МОГЛО МНОГО УЧИНИТИ 
јер је било отежано кретање курира, нарочито тамо где је непријатељ 
усмерио своје нападе.“ш

Рад руково/дећих кадрова К П Ј у градовима довео је до прекида 
у руковођењу и до губтака. У Лесковцу је ф ебруара 1942, погинуо 
Благоје Ристић-Раде металац, а Глигорије Диклић-Будни је био при- 
сиљен да убрзо после тога напусти град и рад у ОК Лесковцу, чиме 
је  прекинута веза ПП с одредима102 и осталим члановима ОК Ле- 
сковца.

Не само што је у градовима дошло до губитка високих партиј- 
ских руководилаца, него је морало доћи до великих провала у Ле- 
сковцу, Нишу и Прокупљу, где су ухапшени многи чланови К П Ј 
и С К О Ј-а.103

Велика хапш ења и провале у Нишу довеле су до продора непри- 
јатељ а у организациону структуру К П Ј у граду. Био је похапшен 
М К К П Ј за Ниш и руководство ж елезничке радионице. То исто се 
десило у Прокупљу, где су сви чланови К П Ј похапшени.

Тада је у југоисточну Србију ухапшено преко 200 људи у гра- 
довима, а међу њима око 20— 30 чланова К П Ј. Нема тачних података 
колико је ухапшено скојеваца, којих је вероватно било два пута 
више него чланова Партије. Овим је дезорганизовано скоро све што

87 Исто, док. бр. 28.
08 Исто, док. бр. 33 и 46.
90 Исто, док. бр. 54.
100 Исто, док. бр. 59.
101 АС. ПКС бр. 109 (Писмо Б ухе П К  од 21. IV 1942).
102 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 26 и 46.
103 В. Глишић, н. d., стр. 335.
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је  огромним напорима у градовима урађено. Не само то, него су се 
априла месеца 1942. године, у  периоду када су се успостављале везе 
с одредима, Б уха и Диклић после хватањ а на улици спасли бекством. 
Због тога је Б уха морао да напусти Ниш и да оде за Београд.1М

Носле одласка Бухе из Ниша, крајем маја 1942, и погибије Ми- 
лоша Мамића, априла ППН је практично престао да постоји, те ПК 
захтева да у Ниш дође Разуменка Петровић-Душанка (Зума) из Ле- 
сковца, која је била изаш ла из затвора, и да преузме руковођење 
ПП.105

Пошто је она самоиницијативно дошла у Београд,100 то ;је ПК 
одлучио да Драги Стаменковић дође из одреда и преузме руководство 
ПП у Ниш у.107 До доласка Стаменковића у Ниш, значи од 25. V до 
19. VII 1942. године, задатке ППН вршили су Душан Пуђа и Радмила 
Обрадовић-Гојка, чланови ОК Ниша.108

Глишић о раду ППН и ОК Ниша овако пише: ,,Ни окруж ни ко- 
митет ни Покрајинско повереништво нису могли колективно да раде, 
јер је било отежано кретање по граду, па се само повремено налазили 
углавном појединачно'‘.109 Ово потврђује и Стаменковић у свом писму 
ПК, када пише: „само овде је потребно ко ће радити испочетка, 
хватати везе и стално бити по улицама“ .110

Овакав рад ПП у Нишу није могао да оправда поверење и наде 
.које су у њега полагане. Повереништво се никад није састало да као 
колективан форум доноси одлуке и руководи ОК и ПО. Тако ;је 
настављено и касније, ria ;је и Лепосава Стамеиковић-Ленка, која је 
дошла у Ниш тек сегггембра 1942. године, постала ж ртва услова рада 
у граду.111 Оно што је најинтересантније је што је ПК, вероватно 
полазећи од својих услова рада у Београду, и даље инсистирао на 
продужењ у рада ПП упућујући у Ниш Недељка Караичића-М или- 
сава, секретара ОК Круш евца.112 После хватањ а Лепосаве Стаменко- 
вић-Ленке и компромитације осталих чланова ПП и ОК Ниша, по- 
куш аји да ПП у Лесковцу настави рад пропали су услед провале 
новембра 1942. године и тек онда је ПК схватио да партијско руко- 
водство, односно ПП мора отићи на терен код одреда.113 Захваљ ујући 
тој одлуци, направљена је прекретница у руковођењу ОК и одредима 
у југоисточној Србији, преношењем теж иш та рада на село и у одреде, 
што је дало видне резултате. Овим није било решено руковођење 
НОБ-ом у југоисточној Србији, јер је ПП представљао само Недељко 
Караичић, што је захтевало од ОК и ПО посебне напоре, а поготову 
од Караичића.

104 36. НОР, т. ЈХ/1 док. бр. 84.
105 Исто, т. 1/3 док, бр. 86; АС. ПП Ниш бр. 15.
1<м АС. ПП Ниш бр. 15.
107 Исто, бр. 17.
108 Исто,
1(19 В. Глишић, н. д., стр. 133.
110 АС. ПКС бр. 156a.
111 Група аутора, Револуционарни ли к о ви  Београда, Београд 1972, стр. 132. 

(Држањ е Лепосаве Стаменковић-Ленке пред нолицијом било је  херојско и тиме 
је  П артија поштеђена губитака) (даље: Револуционарни ликови).

112 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 19, 27, 33 и 49.
113 АС. ПП Ииш бр. 30; В. Глишић, н. д., стр. 134.
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Теж њ а ЦК К П Ј да формирањем ПП Ниша олакш а руковођење 
НОБ-ом у овом делу Србије, није остварена.

Неоформљеност ПП и одвојеност од ОК и одреда утицали су да 
изостане непосредно руковођење ОК и одредима, управо онда када 
је непријатељ припремао своје снаге за  ликвидацију партизанских 
одреда на Јастрепцу.

БУГАРСКИ И НЕМ АЧКИ ОКУПАТОРИ КАО УВОД У ОФАНЗИВУ ВРШ Е 
МАСОВНА СТРЕЉ А Њ А  ЈАНУАРА И Ф ЕБРУ АРА

Као што смо напред рекли, окупатор је у току јануара 1942. го- 
дине предузимао нападе на одреде ангаж ујући недићевце, љоти- 
ћевце и четнике К. Пећанца ради обезбеђења смене немачких трупа 
и доласка новог окупатора, бугарског окупационог корпуса у југо- 
источну Србију. Поседање окупационе територије бугарске снаге 
заврш иле су 21. јануара 1942. године, када је и отпочела припрема 
операције за ликвидацију ПО у југоисточној Србији уз ангажовање 
и бугарских снага.114

Недић је, у вези с овим припремама, својом наредбом од 19. ја- 
нуара 1942. године преузео команду над свим квислиншким снагама 
(недићевцима, љотићевцима и четницима К. Пећанца).115 Те припреме 
имале су за циљ да се у току зиме ликвидирају ПО и тиме онемогући 
нови устанак у Србији на пролеће 1942. године. О овоме говори и 
Недићева наредба „о зимским акцијам а'1 његових снага.

У припреме за операције против ПО укључио се и К. Пећанац, 
па је 30. I 1942. године лично успоставио контакт с командантом 
I бугарског корпуса у Ниш у.110

Потискивање Лесковачког одреда са дела његове слободне тери- 
торије није олакш ало страховање окружног начелника Страњако- 
вића у Лесковцу. Он је 28. I 1942. године у извеш тају Недићевој 
влади наговестио могућност да Бабички одред нападне Лесковац и 
зато је тражио да се поседне мост на Јуж ној Морави код села Ма- 
нојловца и Биљ анице,117 У исто време наредио је својим потчињеним 
одредима да усмере своје снаге према Бабичкој гори.

Окружни начелник упућује Добровољачки одред под командом 
капетана Ратка Обрадовића и Ветернички четнички одред 2. II 1942. 
године ради поседања моста на Јуж ној Морави код села М анојловац 
и Биљ анице.118 Напад непријатељ ских снага у селу Манојловцу, а 
касније у Биљаници, дочекао је вод месних партизана (Манојловца, 
Биљанице и Д. Крајинца). Њ има је дошла у помоћ месна десетина

114 А рхив В ојноисториј ског института, М икрофилм, Вашингтон, ролна 501, 
филм  247, снимак 756-8 (даљ е: А, VII. НАВ-Н-Т).

115 Архшз Војноисторијског института, Недићев фонд, Кут. 1 фасц. 2-1 док. 
бр. 3 (даље: А, VII, Нд.); исто, Нд. Кут. 1 ф. 2-7, док. бр. 19.

iio а —-VII. ИА В-Н-Т, 315, 224/31535; 501, 247/790-2.
117 А—VII. Нд. Кут. 30 ф. 6-1 док. бр. 63; 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 113 (Према 

напису у „Новом времену" од 6. II 1942. бр. 235 у овој борби поред четника 
узели су учеш ћа и љотићевци).

118 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 19 и 22; Ново Време од 13. II 1942, бр. 241.
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из Градашнице у јачини од 15 бораца.119 Ове снаге водиле су борбу 
од 6 h 30’ до 12,00 h али су под притиском јачих снага биле приси- 
љ ене да се повуку.

Тог истог дана 1. чета Бабичког одреда дошла је у рејон Горње 
Слатине да би спречила дал>и продор непријатељ а на слободну те- 
риторију или да би га протерала уколико услови дозволе. Недићев 
одред и четници, задовољивши се заузећем моста и села, нису испо- 
љ авали теж њ е за даља дејства, вероватно оцењујући да се не би 
могли носити са снагама Бабичког одреда. Штаб Бабичког одреда, 
на продор непријатељ а на слободну територију, доноси одлуку о 
нападу.

Нонашање штаба Бабичког одреда у селу Слатина, у дериоду 
припрема за напад на недићевце, открива нам једну нову ситуацију 
у  рејону Лесковца и долини Јуж не Мораве. У овом се рејону пове- 
ћала активност месних десетина у јануару, па су чак и самоиници- 
јативно вршиле нападе на општине поред саме пруге. Тако је месна 
десетина из Прибоја напала 12. I 1942. године ж андармеријску ста- 
ницу општине у селу Печењевац, запалила архиву и разоруж ала 
ж андарме.120 Само неколико дана после напада, месна десетина из 
Печењевца напустила је село и дошла у Бабички одред.121 Овакво 
понашање месних десетина у овом рејону показује да колебања која 
су настала у Лесковачком и Јабланичком одреду, враћањ ем парти- 
зана из одреда, нису имала никаквог утицаја. Ш тавише, долазак 
бугарских окупационих снага деловао је супротно на народ у овом 
рејону. За њих је ово био знак да нема другог излаза него да за 
своју слободу иду у борбу, јер је бугарски окупатор познат као ф а- 
натизован непријатељ српског народа, а поготову око Јуж не Мораве, 
коју  он из иредентистичких побуда већ 100 година назива „Бугар 
Моравом", па и данас.122

Та активност и спремност месних десетина из рејона Јуж не Мо- 
раве да се боре, утицала је да штаб Бабичког одреда при планирању 
напада на недићевце и четнике у Бил^аници укљ учи преко 19 де- 
сетина.1'23

При доношењу одлуке за напад на непријатељ ске снаге у селу 
Бил>аници била су нрисутна и два члана ОК Лесковца.124 Партијска 
организација и штаб су се, приликом доношења ове одлуке, руко- 
водили разлозима који су наведени у извеш тају ОК Лесковца:

,,а) Непријатељ би доласком на нашу територију разбио све наше 
организације, угушио сваку наду за устанак народа.

б) Сељаци овог краја  НАРОЧИТО СУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА 
БО РБУ  (подвукао Ж . Н.), готови да се боре само да непријатељ не 
дође у њихова села и да их пљ ачка и да не врши репресалије“ .125

110 Д. Кулић, Б абички ПО, Ниш 1965, стр. 56—59.
120 36. НОР, r. 1/3 док. бр. 100 и 101; исто 1/20 док. бр. 13.
121 Исто, т. 1/3 док. бр. 116.
122 Воено-исторически сборник, Соф ија 1967, бр. 7, стр. 98.
123 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 19 и 22.
124 Исто.
1 2 5  ц СТ0) док. бр. 22.
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Донета је одлука да се непријатељ у узме иницијатива из руку и 
да се нападне на Биљаници.

На село Биљаницу и Д. Слатину нападало је 9 десетина активних 
бораца и 7 десетина месних партизана, а с леве обале на село Ма- 
нојловац и М. Биљ аницу 12 месних десетина. С таквим распоредом 
пошло се у напад у 2 h по поноћи 4. II 1942. године.

Након кратке борбе четници и бугарски вод протерани су из 
Д. Слатине на леву обалу у село Манојловац, док су снаге Нрвог 
добровољачког одреда под командом Ратка Обрадовића и Мите Су- 
ш ића у Биљаници остале притајене у неколико кућа од тврдог ма- 
теријала.120

Гвоздени мост на Јуж ној Морави је после дуж е борбе заузет 
и порушен,

Непосредна близина Лесковца (6 км) омогућила је непријатељу 
да брзо довуче појачањ а и предузме у само свануће противнапад. 
Иа самом мосту при непријатељском противудару погинуо је заме- 
иик команданта одреда Тома Костић-Срећко и неколико другова је 
рањено.127

Успешно рушење моста, долазак нових снага непријатељ а из 
Лесковца, дејство љотићеваца из самог села Биљанице, а поготову 
погибија Томе Костића-Срећка, утицали су да штаб Одреда нареди 
повлачење. Из рејона моста повучени су сви рањени другови, док 
је у самој Биљаници дошло до заробљавањ а припадника Одреда и 
месних десетина.128

При продору у село Д. Слатина, вод 2. чете заробио је два бу- 
гарска војгшка. Штаб 13 пешадијског бугарског пука из Лесковца, 
где су били одведени заробљени партизани, захтевао је у ултима- 
туму штабу Бабичког одреда да му се врате заробљени бугарски 
војници иначе ће у противном вршити стрељање и попалити села.1'29

У писму је пуковник Стојанов испољавао' цинизам и садизам, а 
нарочито је наглашено да ако се не пусте бугарски војници: „нека 
дође неко из одреда и лично посматра јавно стрељање партизана у 
селу пред народом". Ш таб Бабичког одреда, следећи став IIK и 
ЦК К П Ј о односу према бугарској војсци, а и верујући бугарским 
командантима, пустио је војнике. Не сачекавш и одговор штаба Ба- 
бичког одреда, бугарски окупатор је 5. II 1942. године по подне у селу 
М анојловцу и Д. Слатини јавно, пред народом, стрељао 13 заробље- 
них партизана.130

На првом кораку борбе с партизанима бугарски окупациони кор- 
пус открио је своје право лице. Показало се да је то права окупа-

i2o Исто; Ново Време од 13. II 1942. бр. 241.
127 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 22 и 26. (Мост су минирали Драгомир Станковић- 

-Ниш авац, Мирко Димитријевић-Пера, као рудари, и Никола Ђ урић-П авка, 
члан ОК С К О Ј-а, као руководилац минерске групе).

128 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 22; Д. Кулић, Бабички НО, стр. 63, 70 и 71. (При 
консултовањ у власника куће у којима су заробљ ени партизани, аутор је уста- 
новио да је  до тога дошло услед јаке  зиме и необавештености о повлачењ у у
Новом Времену  од 13. II 1942. бр. 241, се тврди да је  заробљено 19 а убијено 14).

I2» 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 22; Д. Кулић, Бабички ПО, стр. 65.
130 Д. Кулић, Б абички ПО, стр. 66; 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 22 и док. бр, 116).
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торска армија, васпитавана у духу ф аш изм а и мржње према срп- 
ском и другим народима Југославије. Ш тавише, та армија је пока- 
зала  да не поштује ни међународие конвенције, па чак ни своја 
писмена обећања дата противничкој страни. Стрељање заробљених 
партизана пред народом изврш или су бугарски војници уз сади- 
стички масакр, чиме су потврдили да су синови оних из 1917. године 
и да rio злочинима и мржњи према народу овога краја не заостају 
од својих очева.

Велики губици Бабичког одреда ипак нису били узалудни.131 
Борба на Биљаници имала је великог одјека у редовима окупатора 
и његових слугу, јер је борбеност и одлучност у нападу показала 
снагу Одреда. То ће и учинити да офанзива непријатељ а на бабички 
терен, после дуж их припрема, отпочне тек крајем  фебруара и по- 
четком марта. У њој углавном учествују јаке бугарске снаге.

После биљаничке борбе дошло се до закљ учка да слободну те- 
риторију треба боље бранити. У вези с тим порушен је још један 
гвоздени мост на путу Брестовац—Топоница,132 а дрвени Ч иф лик—■ 
Рогозна разграђен. Постављене су предстраже на свим прелазима иа 
Јуж ној Морави и према Пишу. Прва чета била је разасута на вели- 
ком растојању. Један вод који је био на обезбеђењу код Драшкове 
Кутине (сада Тасковићи) попалио је општинске архиве у Првој Ку- 
тини на 6 км од Ниша.133 Ова акција је окружног начелника толико 
забринула, да је он у свом извеш тају изнео да је ситуација врло 
озбиљиа, а може се очекивати и напад на Ииш.

У вези с припремама за ликвидацију ПО у југоисточној Србији, 
5. и 7. II 1942. године одржано је саветовање у Београду на коме су 
присуствовали и окружни начелници из Ниша и Лесковца.134 Иа овом 
саветовању које је одржано с целом владом Недића, донете су врло 
важ не одлуке за прсдстојеће нападе на ПО у Србији. Осим војнич- 
ких акција већег обима предвиђено је да се ангажовањем специјалне 
полиције из Београда ликвидирају организације К П Ј у Нишу, јер 
се сматрало да је ту неки већи форум,135 а, исто тако и у Лесковцу. 
Предвиђено је такође да се уз ангажовање министара Недићеве 
владе, политичким акцијама, зборовима и конференцијама с „углед- 
ним грађанима", мобилишу све снаге у борби за ликвидацију ПО у 
југоисточној Србији.136

Одмах после конференције код М илана Аћимовића у Ниш је 
дошла јака  група специјалне полиције на челу с Николом Губаре-

131 У борби на Биљ аници погинуљо и стрељано укупно 27 бораца. Ц иф ру 
установио на лицу места аутор.

И2 А—V II Нд. Кут. 20 ф . 3-6 док. бр. 58; 36. НОР, т. 1/20 док. бр. 16.
133 Исто, Кут. 1 ф. 2-2 док. бр. 21.
13-i исто, и Кут. ф. 2-1 док. бр. 21 (Недић је  на овом саветовању поред 

осталог рекао: , , . . .  знајте да би за Српски народ било ф атално да се немири 
понове на п р о л ећ е . . . “ Обпова бр. 186 од 11. II 1942; Ново Време бр. 244 од 17. 
II  1942).

133 Ново Време од 12. IV 1942. године бр. 289.
136 Конф еренција министра К ујунџића и Тасе Динића (Ниш—Лесковац), 

Ноао Време од 17. II 1942. бр. 244; Обноза од 11. II 1942. бр. 186.
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вим.137 По доласку они су прешли у напад заједно с Гестапоом и 
отпочели хапшења. То је унело пометњу у рад партијске органи- 
зације,138 тако да секретар Повереништва ПК губи везу с одредима 
у  Топлици и принуђен је да привремено напусти Ниш. И други члан 
ПП Миша Мамић био је присиљен да оде у Озренски одред. Цео 
М К К П Ј је ухапшен, а исто тако, и многи чланови П артије и 
С К О Ј-а.139'

Ситуација у Лесковцу била је још тежа. Провалом једног омла- 
динца 11. II 1942, у стану Наранџића ухваћен је члан ОК Благоје 
Ристић-Раде М еталац и при покуш ају бекства убијен.140 Такође је и 
Глигорије Диклић-Будни проваљен, ria је по повратку из Бабичког 
одреда убрзо напустио Лесковац.141 Ухапшено је преко 20 чланова 
К П Ј до 17. марта 1942. године. Сам Б уха тврди да је  овим хапш е- 
њима задат најтеж и удар Партији у овом крају, јер је непријатељ 
успео да онемогући руковођење одредима из Лесковца и Ниша.

Синхронизовано с ударима по Партији у Лесковцу и Нишу, оку- 
патор предузима нападе и на одреде. Покушај Јабланичког одреда 
да пређе на офанзивније акције нападом на Медвеђу и Лебане био 
је  кратког даха.112 Окупатор ангаж ује јаке снаге недићеваца и чет- 
ника и присиљава овај одред да се брани. Одред то чини врло успе- 
шно, нападајући квислинш ке одреде на својој територији.

Када су 4. и 11. добровољачки и Реткоцерски четнички одред 
продрли 8. I 1942. године у село Бучумет, Јабланички одред их је 
напао и нанео им велике губитке убивши преко 67 војника, подо- 
фицира и четника.143

Херојски подвиг у гестаповском логору „Црвени крст“ 12. II 
1942. — напад на обезбеђење и пробој преко жичане ограде из ло- 
гора — унео је велико узнемирење код немачких окупационих сна- 
га.144 Због тога је и сам командант Србије генерал 13адер стигао у 
Ниш 13. II 1942. године.145 Истог дана је наређено да 13. пешадијски 
пук и 3 батаљона 3. пешадијског пука продру у базе партизанских 
одреда — Пусту реку и Пасјачу. Њ ихов упад одреди су дочекали 
снажним нападима. Једна чета Јабланичког одреда ноћу између 
13/14. II нанела је евојим ударом јединици 13. пешадијског пука у

137 В. Глишић, н. д., стр. 335; Група аутора, Н иш  у вихору НОБ, Нови Сад 
1969, стр. 267—280 (даље: Н иш  у вихору).

138 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 26, 33 и 46; А.С. ПКС бр. 78.
139 ц ово Време бр. 252 од 26. II 1942. и од 12. IV 1942. бр. 289; ИАБ, фонд 

IV, досје 116, док. бр. 117—121.
110 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 26.
141 Исто, док. бр. 46; АС. ПКС бр. 144.
142 АС. ПКС бр. 100; Ново Време од 26. II 1942, бр. 252.
ш а 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 2.0, 22, 113 и 114. (п.пуковник И лија Кукућ, 

Недићев офмцир, обавестио је  да су партизани напали Лебане ноћу 6/7. II 
1942. г. (А—VII. Нд. Кут. 26 ф. 4-1 док. бр. 2).

143 36. НОР, т. 1/20 док. бр. 16; М. Перовић, Јужиа Србија, стр. 134; Обиова 
бр. 175 од 29. I 1942. г.

144 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 30, 122 и 128; А—VII. НАВ-Н-Т, 501, 247/850-2. 
(Приликом бекства на ж ици погинула 42 затвореника, 6 ухваћено након бек- 
ства, а успело је  да побегне 96).

145 А—VII. НАВ-Н-Т, 501, 247/727-32.
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Бојнику велике губитке.140 Слично се десило и 3. батаљону 3. пеш а- 
дијског пука у борби с Топличким одредом на П асјачи.147

Догађај у Нишу, јединствен у НОБ-у, имао је мучно дејство на 
немачке окупаторе. Голоруки комунисти, скојевци и партизани по- 
казали  су спремност да и rio цену највећих ж ртава воде борбу против 
окупатора, па ма то било и у жицама логора. Пораз немачког оку- 
патора у Нишу као и порази бугарских јединица, открили су оку- 
патору снагу НОП~а па је због тога прешао на масовна стрељања 
и масакре како би сломио борбени дух народа.

У Нишу је почело одвођење затвореника на Бубањ  и стре- 
љање. Само за два дана убијено је преко 850 људи. О овом дога- 
ђају  секретар ПП овако пише: „2) Овде је пре два дана извршено 
масовно стрељање. Стрел^ано је 850 људи. . . . То је одмазда окупа- 
тора за акције које се у околини воде и освета због бегства затворе- 
ника из логора и погибије неколико немачких војника. У граду је 
велики страх и многи беже само да главу спасу“ .148

Нови окупатор, доживевш и у првим борбама с партизанима 
осетне губитке на Биљаници и у Бојнику и на Пасјачи, предузима 
масакр над недужним становништвом који је прави геноцид. У селу 
Бојнику 17. II командант 13. бугарског пешадијског пука пуковник 
Стојанов наређује блокирање села и хватањ е свега што се нашло 
живо. У самом селу је пострељао око 470 љ>уди, од којих 254 жене, 
89 деце, међу којима су била и деца до 3 године.149 Овај масакр до- 
лази као круна геноцида који је бугарски окупатор почео 6. XI 1941. 
године у селу Тулово, у Вучју 29. XI, у Буш трањ у 18. XII 1941. и 
Биљаници 5. II 1942. године.

Морамо овде констатовати да су у стрељању узели учеш ћа и 
многи напредни војници, међу којима је БРП(к) развијала масовни 
рад. Нема података да је и један војник изразио противљење овак- 
вом масакру недужног народа и деце, па макар и у изразима осуде 
у контактима са симпатизерима НОБ-а којих је раније било. Бу- 
гарски окупатор, овим масакром, не само што је испољио исконску 
мрж њ у према српском народу, него је доказао да је спреман да у 
својим злочинима превазиђе и свог господара, Хитлерову ф аш и- 
стичку армију.

Одмазде, стрељањем невиних људи, примењивао је 3 батаљон
3. бугарског пешадијског пука на Пасјачи и Видојевици у току борби 
и после борбе с Топличким одредом,150 иако је у том периоду ОК 
Ниша упутио летак бугарским војницима да се не боре противу 
НОПЈ него да прелазе на његову страну.

Да би што више унео страх у народ, пре почетка непријатељ- 
ских офанзива, и тиме ослабио подршку IIO, бугарски командант

148 М. Перовић Јужпа  Србмја, стр. 134— 135 (Тада је  убијено 12 бугарских 
војника и 16 рањено).

147 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 50; М. Перовић, Јужна Србија, стр. 107—108.
148 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 30.
149 Исто, док. бр. 127; А—VII, НАВ-Н-Т, 501, 247/823-7; Лесковачки зборник  

бр. XI, 1971, стр. 49—63.
150 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 36; М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 107—108.
151 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 116; А—VII. Нд. Кут. 27 ф. 7 док. бр. 8.
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пука из Лесковца 18. II, само један дан после геноцида у Бојнику, 
шаље једну своју чету под командом мајора Николе Евстатијева на 
9 камиона у село Печењевац, ради одмазде над породицама чији су 
синови били у Бабичком одреду с којима су бугарски војници водили 
борбу у Биљаници. Командир жандармеријске станице Печењевац 
овако пише о тој акцији Бугара: „Спаљивање напред наведених кућа 
извршено је као одмазда за ниже наведена лица која су се без 
икаквог разлога удаљила из села и отишла у ш уму прикључивши 
се комунистима . . .“ ,151

Као што смо напред навели, у току јануара и фебруара преду- 
зимане су, како војничке мере (напади на одреде, одмазда), тако и 
полицијске и политичке акције за  наношење удара НОП-у у Ср- 
бији.152 У току наведених акција непријатељ је вршио концентрацију 
својих главних снага у рејону јутоисточне Србије ради планског 
деловања у остварењу ликвидације партизанских одреда кроз „опе- 
рације чишћења".

Мирко Томић-Сељак није успео да продре у југоисточну Србију 
нити да успостави чврсту везу,133 а ПК Србије, с обзиром на прекид 
везе ПП Ниша с одредима у критичној ситуацији, није могао да 
пруж и ни ону помоћ коју је као партијски форум могао преко пи- 
сама. Зато је ПК, знајући у каквој ће се ситуацији наћи одреди при- 
ликом непријатељског напада „казненим експедицијама", захтевао 
преко ПП Ниша да што хитиије успоетави везу с одредима јер је 
то сада управо најпотребније.154 Али, на жалост, непријатељ је у 
периоду припреме „операције чиш ћењ а" успео да потпуно одвоји 
одреде од веза с руководствима П артије и на тај начин да их изо- 
лује, опколи и створи услове за њихову ликвидацију.

НЕПРИ ЈА ТЕЉ СКА  ОФАНЗИВА, ОПЕРАЦИЈА ЧИ Ш Ћ ЕЊ А  — 
Ф ЕБРУ А Р—МАРТ 1942. НА Б А Б И Ч К О Ј ГОРИ, У ЗА П ЛА Њ У  И НА СУВОЈ

ПЛАНИНИ ЈУ Ж Н О  ОД НИШ А

Приликом боравка генерала Бадера, окупаторског команданта 
Србије, у Иишу средином ф ебруара 1942. годиие, направљен је са 
штабом I бугарског корпуса план „операције чишћења". Према овом 
плану јединице бугарског корпуса добиле су задатак да евојим деј- 
ствима од 20. II 1942. до 5. III 1942. године разбију и униште Б а- 
бички и Нишавски одред, а потом да недићевско-четничке снаге 
ликвидирају остатке одреда и створе услове за  обнављање окупатор- 
ске власти на слободној територији.155

Ужурбаност око ангажовањ а бугарских окупационих снага го- 
вори колико је окупатору било стало да одреде у Србији ликвидира 
до пролећа 1942. године. Због тога је, само месец дана од доласка 
бугарског окупационог корпуса у Србију, одређен 20. II 1942, као дан 
почетка операције.156

152 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 74; А—VII. НАВ-Н-Т, 501, 247/838-40.
153 36. НОР, т. 11/2 док. бр. 196.
154 36. НОР, г. 1/3 док. бр. 17 (Писмо П К  Б ухи  од 17. II  1942).
155 А—VII. Нд. Кут. 30 ф. 1-2 док. бр. 17 и Нд. Кут. 20 ф. 4-1 док. бр. 14.
!i» А—'VII. НАВ-Н-Т, 501, 247/850-2.
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Недоступност документације о овој операцији,157 плану и изво- 
ђењ у учинила је да је реконструкција изврш ена по дејству бугар- 
ских окупационих јединица и по местима гарнизона одакле су оне 
пошле у напад. Операцијом је непосредно руководио командант Кор- 
пуса генерал-лајтнант Асен Николов.158

На почетку напада бугарске јединице су биле овако распоре- 
ђене:ш  једна чета 13. пешадијског пука (1. чета 1. батаљона) нала- 
зила се од јануара у Власотинцу, штаб 13 пешадијског пука са 1. и 
2. батаљоном у Лесковцу, 3. батаљон 13. пука у селу Брестовцу, 
с једном четом у Ж иторађи, 3. батаљон 3. пешадијског пука и бата- 
љон теш ких митраљеза у Прокупљу, где се налази и штаб 17. пеш а- 
дијске дивизије (вероватно да до 3. III 1942. 14 пеш. пук 17. дивизије 
није био још стигао); у Нишу је штаб 21. дивизије са штабом 2. пе- 
шадијског пука и два његова батаљона, 1. батаљон 35. пешадијског 
пука 6. пешадијске дивизије без једне чете, артиљ еријске и мино- 
бацачке јединице 21. дивизије и коњички дивизион 21. дивизије; у 
Белој Паланци 1. батаљон 15 пешадијског пука 6. дивизије и 9. чета 
2. пешадијског пука; у Пироту 1. батаљон 50. пешадијског пука
1. софијске дивизије с једном артиљеријском батеријом 4. двизиона; 
у ЈБуберађи 1. чета граничног батаљона из Јабуковика док су остале 
чете у Ораху и Лопушњи изнад Власотинца. Осим тога, од Беле 
Паланке до Ниша и од Ниша до Грделице биле су на значајним 
ж елезничким станицама распоређене бугарске посаде у јачини до 
једне чете за обезбеђење пруге.

Нису узете у обзир јединице Корпуса које се налазе северније 
од Нишаве и Јастрепца (Крушевца) јер оне, бар по подацима којима 
се располаже, нису узеле учеш ћа у овој операцији.

Осим бугарских јединица у Нишу ;је био и 920. Ландесшицен 
батаљон с 1. четом а 4. и 6. чета у Лесковцу. У овим градовима по- 
стојале су и друге немачке јединице и установе (Фелдкомандатура 
бр. 809. Крајскомандатура у Лесковцу бр. 1/867 итд.)160

У нападу на Бабички и Нишавски одред у овој операцији оку- 
патора узели су учеш ћа:ш  XI оружани одред недићеваца, власоти- 
начки четници Јована Ивковића, четнички одред Богољуба Стоја- 
новића „Корвинског" и Јелаш нички четнички одред Бож е Почеко- 
вића. У операцији је касније делом снага узео учеш ћа и V добро- 
вољачки (љотићевски) одред под командом М арисава Петровића.162

157 Архива I бугарског окупационог корпуса је  у Софији и недоступна 
истраж ивачима Југославије иако је бугарска влада на то обавезна јер су по- 
среди злочини бугарске војске у Југославији, које је она изврш ила као савезник 
ф аш истичке Немачке.

158 д —v i l .  НДХ. Кут. 89 ф. 5 док. бр. 6 (Извештај војног аташ еа НДХ у 
Соф ији од 17. марта 1942).

ir.0 а —VII. НАВ-Н-Т, 501-247/945-8 и исто, 312-465/8055286-312. (То је распо- 
ред бугарских окупационих снага на дан 3. III 1942, то значи у току саме 
,, о п ер а ц и ј е ч иш h ењ а “).

160 36. НОР, т. X I I /2 док. бр. 55 стр. 14 и док. бр. 67 стр. 174.
161 А—VII. Нд. Кут. 20 ф. 3-1 док. бр. 58 и 59; 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 12,5 

и 126; 1941—1942. и svedočenjima učesnika narodnooslobodilačke borbe, Београд
1975, књ. 10, чланак Ж . Н иколића-Брке, Februarska ofanziva па slobodnu teri- 
toriju Babičke gore i Zaplanja, сгр. 1—25.
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Према дејству окупатора установљено је да је „операцију чишће- 
њ а“ на слободној територији Бабичке rope, Заплањ а и Суве планине 
планирао у три етапе. Прва је обухватила период од 20. до 25. II 
1942. године —• поседање полож аја ради остварења обруча и ликви- 
дације снага у рејону Сува планина.163 Другу етапу од 25. II до 5. III 
1942. требало је да чини продор у Заплањ е из свих праваца, затва- 
рање прелаза преко Јуж не Мораве и напад на Бабичку гору ради 
разбијањ а Бабичког одреда. Трећа етапа обухвата период од 5. до 
25. марта — дејство четника ради ликвидације остатака Бабичког и 
Нишавског одреда као и НО организација на слободној територији 
и стварања услова за обнову окупаторске власти.164

У периоду непријатељ ских припрема за офанзиву, Бабички и 
Нишавски ПО теж е да што више омету планове непријатеља. Ба- 
бички одред руши гвоздени мост на Јуж ној Морави код Топонице 
(Лесковачке) 6. II 1942. године и пали општинске архиве у првој 
Кутини на 6 км од Ниша. Нишавски ПО продире преко демаркационе 
линије у села Радошевац и Радињице, а 17. II 1942. на два дана пре 
почетка офанзиве Бабички и Нишавски одред нападају рудник угља 
Јелаш ницу у непосредној близини Н иш а.165

Окупатор је отпочео „операцију чиш ћењ а“ блокадом Беле Па- 
ланке i9. II 1942. године.106 Већ сутрадан, 20. II 1942. године, јединице 
из Пирота и Беле Паланке кренуле су на своје задатке одређене у 
овој операцији. Рано ујутро 21. II 1942. године ове снаге прешле су' 
демаркациону линију код Г. Стришевца, Проваљеника, Бабушнице и 
Горчинца и избиле у села: Бежиш те, Ресник, Бела Вода, Братеш е- 
вац, Сурачево.167 По продору на слободну територију на источним 
падинама Суве планине, окупатор je заробио месне десетине и 
многе припаднике НОП-а. Забранио је кретањ е народа и тиме оне- 
могућио да се обавести штаб Нишавског партизанског одреда. У селу 
Горчинцу, на сеоској светковини код манастира св. Петка, затечени 
народ (мушкарце, жене и децу) држао је без хране и воде цео дан
21. II 1942. на снегу и великој хладноћи. Истовремено је бугарски 
окупатор и овде отпочео са стрељањима.108

Дејством окупаторских снага од Беле Паланке, Бабушнице и 
ЈБуберађе онемогућен је прелаз преко Суве планине. У Љ уберађи 
отворено говоре о протеривању српских службеника и померању де- 
маркационе линије.

102 А—VII Нд. Кут. 20 ф. 5 док. бр. 29.
1вз и ст0> Кут. 20 ф. 1 док. бр. 53, 54 и 56; Кут. 20 ф. 5-1 док. бр. 9 и 31.
104 Исто, Кут. 20 ф. 5-1 док. бр. 14; Кут. 20 ф. 1-2 док, бр. 17.
165 36, НОР, т. 1/3 док. бр. 122 и док. бр. 126 (Због напада на рудник Је - 

лаш ница окупатор објављ ује 19. II 1942. године да је стрељао 400 комуниста 
ради застраш ивањ а и обесхрабрења народа).

168 ИАБ фонд IV досије 130 док. бр. 22.
107 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 136; А—VII. НАВ-Н-Т, 501-247/850-2; исто, Нд. 

Кут. 20 ф . 5 док. бр. 1; исто, Нд. Кут. 20 ф. 4 док. бр. 14, Кут. 20 ф . 3-6 док. 
бр. 58 (У овом извеш тају окупатора говори се да су недићевци нападали из 
рејона Ниша и Власотинца).

108 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 136; А—VII Нд. Кут. 20 ф. 3-11 док. бр. 58; 
Нд. Кут. 20 ф. 5 док. бр. 1; Ђ. Златковић, Зла  времена-мопографија Лужнице, 
Бабуш ница 1967, стр, 183—185.
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Вероватно по унапред строго утврђеном плану, XI оружани од- 
ред недићеваца стигао је 20. II 1942. године у Власотинце. Истог дана 
одрж ава се састанак на коме присуетвују: срески начелник Младен 
Станковић, четовођа Јован Ивковић, командир жандармеријског вода 
Аршинов, капетан Никола Анђелковић, командант XI оружаног од- 
реда, и делегат Недића Влада Станковић ради изврш ењ а садејства 
у нападу против ПО у Заплањ у.108

Сутрадан, 21. II 1942, XI оружани одред преко Свођа, Заводинца, 
Драјчине Баре и Присјана, око 15 часова, након пређених 28 км, 
продире у Равну Дубраву.170

Четници из Власотинца, у јачини од 130 бораца, кренули су та- 
кође 21. II 1942. године пред мрак како би садејствовали нападу 
XI оружаног одреда и бугарским окупационим снагама у рејону V. 
Крчимира, Штрбовца, Богдановца и Ресника.171

Једанаести оружани одред, имајући јаку  подршку бугарских 
окупационих снага, као и четничког одреда из Власотинца, без и как- 
вих припрема прелази у напад на В. Крчимир из покрета.172 Он 
пред сам мрак 21. II 1942. успева да продре до гробл>а у В. К рчи- 
миру, па чак и до првих кућа. Овакав успех је постигнут захваљ у- 
јући садејству бугарских и недићевско-четничких снага.

Без обзира на постигнуто изненађење, штаб Одреда је, иако је  
сазнао о доласку непријатељ а пре кратког времена, успео да одбије 
први напад. Ангажовао је II новоформирану Пиротску чету и месну 
чету партизана из В. Крчимира. У току борбе стизали су и борци 
месних десетина из других села. На тај начин штаб Нишавског 
одреда успео је да потисне недићевце присиливши их да се дели- 
мично врати у село Равна Дубрава.

Курири штаба Нишавског одреда на путу за  штаб Бабичког од- 
реда на Поповом гумну срели су 3. чету Бабичког одреда која ;је, 
откривши долазак непријатеља, пошла у напад без ичијег наре- 
ђењ а.173

Напад власотиначких четника на Књ ажевачко-бољ евачки одред 
у Ш трбовцу и бугарских јединица истог дана на део Нишавског 
одреда у Богдановцу угрозили су одбрану В. Крчимира.174 Четничке 
и бугарске снаге брзо су потисле партизане и присилиле их да се 
повлаче у најтеж им  условима, по великом залеђеном снегу, уз стрме 
стране Суве планине. Успех четника у Ш трбовцу на левом крилу

io9 А—v n  Нд. Кут. 20 ф. 3-1 док. бр. 5; исто, Нд. Кут. 20 ф. 4-1 док. бр. 8.
170 Исто, Нд. Кут. 20 ф . 3-1 док. бр. 58 и 59; исто Нд. Кут. 20 ф. 8 док. бр. 8. 

36. НОР, т. 1/3 док. бр. 125.
171 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 125; Д. Кулић, Бабички ПО, стр. 116—117; Ж . 

Н иколић-Брка, 22 дивизија,  Београд 1972, стр. 42; U svedočenjima, Ж . Николић, 
n. č., књ. 10, стр. 1—25.

172 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 125; U svedočenjima,  Ж . Николић, n. č., књ. 10, 
стр. 1—25, А—V II Нд, Кут. 66 ф. 1-3 док. бр. 22 (Извештај војводе Корвинског).

173 Д. Кулић, Бабички ПО, стр. 116—117; U svedočenjima,  Ж . Николић, n.č.,  
књ. 10, стр. 1—25; А—V II Нд. Кут. 66 ф. 1-3 док. бр. 24.

174 Ustanak naroda Jugoslavije 1941 — зборник, књ. трећа, Beograd 1963, 
В ојислав Јеленковић-Б ож а, Zaglavsko-limočki partizanski odred, стр. 535—563, 
као и сећања В. Јеленковића излож ена аутору у Београду 1974; U svedočenji- 
ma, Ж . Николић, n. č., књ. 10, стр. 1—25.
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одбране В. Крчимира, као и продор недићеваца на Чуки јуж но од 
В. Крчимира, потпуно је  угрозио одбрану у Крчимиру. У таквој 
ситуацији штаб ПО наредио је повлачење.

Једанаести оружани одред продро је у В. Крчимир 22. II 1942, 
Сутрадан, 28. II- повукао се еа слободне територије у Власотинце 
одакле је депешом обавестио Недићеву владу да је код В. Крчимира 
уништио снаге Нишавског и Бабичког одреда у јачини од 400 парти- 
зана.17Г) Власотиначки четнички одред се такође повукао у Власо- 
тинце, препуш тајући бугарским снагама даљу акцију у „операцији 
чиш ћењ а“ по утврђеном плану.

Штаб Нишавског и штаб Књ ажевачко-бољ евачког одреда са свим 
■снагама које су биле у борби у току 21. и 22. II 1942, године, нашли 
су се 23. II на Ракош у врху Суве планине. Тога дана многи месни 
партизани враћени су у своја села, јер је донета одлука да Нишавски 
и Књ ажевачко-бољ евачки одред пређу на Сврљишке планине,170 што 
је у овој ситуацији била једино правилна одлука, сем враћањ а бо- 
раца кући.

Књ ажевачко-бољ евачки одред прешао је 25. II 1942. године на 
десну обалу Нишаве, и тако је избегао даље борбе у зони „операције 
чиш ћењ а“. Нишавски одред, из неутврђених разлога, мења евоју 
одлуку и враћа се преко Вете и Јагличја-Чагровца на Вабичку гору 
у  зону непријатељског деловања.

Трећа чета Бабичког одреда са 5 месних десетина из Личја и 
Драговља гонила је XI оружани одред до села Ступнице, па се потом 
вратила у Јарсеново 23. II 1942, а месне десетине својим селима.177

У доњем Заплањ у, Гркињи, Гаџином Хану, Драшковој Кутини, 
Копривници и Јагличју, као што смо раније рекли, налазила су се 
два вода Нишавског и Бабичког одреда с политичким комесаром 
Нишавског одреда Данилом Прицом-Вором. Делујући по раније утвр- 
ђеном плану, четнички одред „Корвинеког“ с Јелаш ничким четнич- 
ким одредом 24. II упада у доње Заплање.

Изненадним упадом у доње Заплањ е четници су ове слабе снаге 
Бабичког и Нишавског одреда потисли чак до села Краставче, Овим 
су они отворили пут бугарским окупационим снагама да без борбе 
продру на слободну територију.178

Истог дана, 24. II 1942. командант 13. бугарског пука из Лесковца 
издао је наређење којим се забрањ ује сваки превоз преко Јуж не 
Мораве с Бабичке rope,179 чиме је затворио обруч око слободне тери- 
торије. То ;је значило и почетак друге етапе у „операцији чиш ћењ а'’ 
на Бабичкој гори и у Заплањ у.

Дејствујући по предвиђеном плану у „операцији чишћења", бу- 
гарске јединице су, користећи четничке успехе, продрле у доње

п * 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 125; U sveđočenjima, Ж . Николић, п. č., књ. 10,
стр. 1—25; А, VII Нд. Кут, 66 ф, 1-3 док, бр. 22 и 24.

176 V svedočenjima, Ж . Николић, п, č., књ. 10, стр. 1—25.
177 Исто и Д. Кулић, Бабички ПО, стр. 117.
178 А—VII Нд. Кут. 20 ф. 1-2 док. бр, 7; Д. Дејановић, Два odpeda, Ниш 

1969, стр. 114; U svedočenjima, Ж . Николић, n.č.,  књ. 10, стр. 1—25; А—VII Нд. 
Кут. 66 ф. 1—3 док. бр. 22 и 24.

178 а —'VII. Нд. Кут. 27 ф. 7—2 док. бр. 10.
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Заплањ е 25. II 1942. године долином Кутинске реке у рејону Миљ- 
ковца, где су наишле на заседу Нишавског одреда. У борби код 
М иљковца бугарски коњички ескадрон је претрпео губитке, а пар- 
тизани су запленили и један камион с опремом.180 Без обзира на 
отпор, 26. II четничке и бугарске снаге продужиле су према Заплањ у 
и напале снаге Нишавског одреда код Крастевче и Д. Душ ника.18! 
где су успели да заробе рањенике у партизанској болници и неке 
борце. Дејствујући даље по плану, бугарске снаге из рејона Де- 
сковца и Власотинца продрле су 26. и 27. II 1942. године у рејон 
Нрисјана и Равне Дубраве, и горњег Заплања. Спуш тајући се, пак, 
са Суве планине у рејон Села Г. Присјана, бугарски окупатор је 
потпуно посео слободну територију од Гаџиног Хана до Великог Бо- 
њинца, чиме је  сузио обруч око Бабичке горе.

Према току „операције чиш ћењ а“ окупаторске снаге су 26. II 
успеле да опколе Бабички и Нишавски одред на Бабичкој гори. Ш та- 
бови одреда са члановима ОК Разуменком Петровић-Десом (Зума) 
и Станимиром Вељковићем-Зелетом у селу Јарсенову и Купиновици, 
оценили су у току ноћи 26/27. II 1942. да се Бабичка гора мора 
напустити, али до коначне одлуке ће доћи тек сутрадан, када ситуа- 
ција буде јаснија.

У вези с оваквим ставом, јединице су у току дана и ноћи 27. II 
1942. године вршиле обезбеђење храном и резервном муницијом за 
пробој из обруча. У току ноћи 27/28. II 1942. штабови одреда и чла- 
нови ОК Разуменка Петровић-Деса и Станимир Вељ ковић-Зеле до- 
нели су одлуку о пробијан>у с Бабичке горе на Суву планину, а 
одатле на Сврљишке планине.182

З а  спровођење те одлуке требало је извршити припреме, кака 
материјалне, тако и политичке, да би пробој био успешан. Штаб 
Бабичког одреда, уз сагласност чланова ОК, донео је одлуку да се 
Одред растерети „баласта“, „болесних и неспособних" за покрет.183 
Ова одлука је била неправилна, а у њеном доношењу учествовао је 
и Станимир Вељковић, који је знао за став ПК и ГШ о питањ у сма- 
њ ењ а бројног стања, јер је због тога и био каж њ ен штаб Топличког 
одреда почетком ф ебруара.184 Сутрадан, 28. II 1942, сви чланови 
штаба Бабичког одреда и чланови ОК учествовали су у убеђивању 
бораца из Бабичког одреда да се враћају кући.185

Смањење Бабичког одреда трајало је читав дан, и то када је 
окупатор дејствовао артиљеријом и минобацачима, што је још више 
унело несигурност и неизвесност код бораца. Пред полазак у пробој 
дошло је до драматичних сцена. Борци су одбијали да оду протесту- 
јући  што их удаљ авају из Одреда.186 Тако је враћено преко 200 бо-

180 U svedočenjima, Ж . Николић, п. č., књ. 10, стр. 1—25.
1S1 Д. Дејановић, п.д., стр. 114; U svedočenjima, Ж . Николић, n.č.,  књ. 10, 

стр, 1—25.
182 U svedočenjima, Ж . Николић, п. č., књ. 10, стр. 1—25.
183 и сто и д . Кулић, Бабички  ПО, стр. 121—125.
184 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 40.
185 По сећањима В лајка Л азаревића и Разум енке Петровић-Десе излож е- 

ним аутору 1974. г.
180 По сећањима Тадије Поповића, Велимира М анића и В лајка Лазаревића, 

реченим аутору 1974. и 1975.
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раца, међу којима и месне десетине. Са преосталих 150 бораца у 
две чете, Бабички одред је пошао у пробој из обруча по јакој зими 
и месечини.

Пробој је вршен на правцу Г. и Д. Драговље—Личје—В. Крчи- 
мир—Сува планина. Нишавски одред се успешно пробио, а када је 
наишла 3. чета Бабичког одреда, бугарски окупатор из села Личја, 
Вртопа и Овсенице, отворио је ватру по колони која се оцртавала 
на снегу уз осветљење ракетама. Ватра окупатора зауставила је 
покрет, прекинула колону и у борби до сванућа присилила 3. чету 
Бабичког одреда да се врати на Бабичку гору уз велике губитке.187

Прва чета Бабичког одреда, itao трећи ешалон са самог гребена 
Бабичке горе, оценивши да се на том правцу не може пробити са 
штабом Одреда, избија до сванућа на Вите Круш ке те се тако слу- 
чајно наш ла ван обруча.188 Сутрадан, после преданка штаб Одреда 
доноси одлуку да 2. чету у рејону Власотинца појача са још 20 бо- 
раца и упућује људе у састав 2. чете која ће се пребацити преко 
демаркационе линије ради дејства на том терену.180 С овом групом 
су пошли политички комесар одреда Слободан Цекић-Радован, и као 
партијски руководилац Сава Ђорђевић.

Ноћу 1/2. III 1942. штаб Одреда је 1, четом, у јачини од 80 бо- 
раца, избио на Суву планину ван обруча непријатеља. На Ракошу 
се састаје с Нишавским одредом, где установљава да 3. чета није 
успела да се пробије из обруча. Овакав развој догађаја утицао ;је да 
штаб Бабичког одреда меша одлуку и одустаје од одласка на Сврљи- 
ш ке планине, те се Бабички ПО задрж ава на Сувој планини, што 
ћемо у каснијем излагању видети.

Трећа чета Бабичког одреда се по повратку на Бабичку гору у 
селу Јарсенову 1. марта 1942. године по одлуци команде чете рас- 
пала. Одлазећи сваки на своју страну, борци ове чете скоро да су сви 
заробљени, а међу њима и сам политички комесар Ж ивко Вукоми- 
ровић.190 Тако је нестала чета од 70 бораца. Не знајући за  судбину 
ове чете, штаб Бабичког одреда, који се задрж ао на Сувој планини, 
слао је у два маха на Бабичку гору групе од по 20 бораца.191 Оне 
су се због сталних прогона од бугарских снага и четника без борбе 
распале, а већина је заробљена. Остатак прве чете од 30—40 бораца 
заједно са штабом, односно командом Одреда и политичким комеса- 
ром чете Добрилом Стамболић-Станом је разбијен192 13. марта у борби 
са 240 четника. Према овоме две најјаче чете Бабичког одреда cv до 
29. марта 1942. нестале заједно са штабом Одреда и командама чета.

187 U svedočenjima, Ж . Николић, п. č,, књ. 10, стр. 1—25.
188 Исто; А—VII Нд. Кут. 66 ф. 1-3 док. бр. 22 и 24 (Извеш таји војводе К ор- 

винског и Власотиначког).
189 Ж . Николић, 22 дивизнја, стр. 34.
190 Но сећањима Ж и ке Вукмировића и М илутина Томановића-Никца, из- 

ложеним аутору маја 1974. г. у Београду.
191 U svedočenjima, Ж .  Николић, n.č.,  књ. 10, стр. 1—25; казивањ а Велимира 

М анића аутору маја 1976. и Тадије Поповића јуна 1974.
192 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 140 (Тада је погинуо командант Бабичког одреда 

Обрад Л учић-М илутин и заробљена Добрила Стамболић-Стана, политички ко- 
месар чете, а касније стрељ ана на Бубњ у у Нишу).
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Једино је остала смањена 2. чета овог одреда која се тада налазила 
преко демаркационе линије из које ће касније израсти нови Бабички 
одред, о чему ће бити речи.

Нишавски одред је пре него што је 3. III 1942. године Сувопла- 
нинска чета кренула ка десној обали Нишаве, ка Сврл^ишким пла- 
нинама, вратио борце с терена Заплања, који су били у Пиротској 
чети.193 Партијски руководилац Нишавског одреда Милисав Игња- 
товић-Јанко остао је на Сувој планини са штабом Бабичког одреда. 
са само 20 бораца. Једна десетина од ових, Пере Стојановића, зароб- 
љ ена је 13. марта код Јагличја. Приликом борбе Бабичког одреда са 
четницима на Сувој планини 13. марта, Игњатовић се са 4—5 бораца 
пробио ка Сврљигу.

Бугарске окупационе јединице су, после опкољавања Бабичке 
горе, пошле у претрес терена тек 2. марта 1942. године. Али су и 
тако приликом претреса села у Бабичкој гори похватали већину 
бораца. На нападнутој територији бугарске јединице су се задрж але 
до 5. марта, а неке и до 15. марта 1942. године.

У изврш ењ у задатка, тј. претреса Бабичке горе од 2. до 10. III 
1942. године у офанзиви названој „операција чишћења", бугарске је- 
динице су постигле потпун успех које им признаје и командант Ју- 
гоистока у свом извеш тају Врховној кманди Вермахта од 10. III 
1942. године.194 Немачки командант у свом извеш тају наводи да су 
Бугари убили 136, приликом масакра у селима: Братешевац, Извор, 
Ресник, Личје, Драговље, Осиче и др., а заробили 223 партизана. 
Тачност ових циф ара се није могла проверити, али су стрељања била 
масовна на читавој територији, а такође је много бораца из Одреда 
и месних десетина похватано. Овој цифри окупатор је додао још 
једну када је маја (14— 16) похватао још око 300 припадника НОП-а 
(НОО, НОФ и месних десетина) и одвео их у логоре Немачке и 
Норвеш ке.193

Бабички одред од преко 500 бораца с месним десетинама, сем
2. чете о којој ћемо касније говорити, разбијен је. Због прекида веза 
што се тиче судбине Бабичког одреда ПК Србије сазнаће да постоји 
нека група преко демаркационе линије тек јуна 1942. године, и то 
без јасне представе о снази и стању у Одреду.100

Велика мрежа IiOO, НОФ и месних десетина je такође ликвиди- 
рана, Партијске организације на терену нису постојале, а једини 
члан КПЈ Сава Пешић из Пискупова извршио ie самоубиство у току 
гоњења.197 На бившој слободној територији остало је само неколико 
активиста неповезаних с НОБ-ом. Непријатељ је офанзивом створио 
све услове за обнову окупаторске власти.198

193 Пиротски зборпик  бр. 6, 1974, стр. 34 и 43 и U svedočenjima  Ж . Николић, 
n. č., књ. 10, стр. 1—25.

194 а —VII. НАВ-Н-Т, 501-247/983-6 и ИАБ, фонд IV, досје 116 док. бр. 123, 
А—'VII Нд. Кут. 66 ф. 1-3 док. бр. 22 и 24.

m  U svedočenjima, Ж . Николић, n. č., књ. 10, стр. 1—25; Ђ. Злахковић, 
н. д., стр. 183—189; А—VII Нд. Кут. 66 ф. 1-3 док. бр. 22 и 24.

1011 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 86.
197 Ново Време  од 9. марта 1942. г. бр. 263; U svedočenjima,  Ж . Ииколић, 

n.č., књ. 10, стр. 1—25; А—VII Нд. Кут. 66 ф. 1-3 док, бр. 22 и 24.
108 А—'VII. Нд. Кут. 20 ф. 4-1 док. бр. 69.
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Бугарска влада, користећи „операцију чиш ћењ а“ у рејону Суве 
планине, ангажовањ е својих јединица, померила је демаркациону 
линију на гребен Суве планине и Круш евице и тиме потпуно укљ у- 
чила комуникацију Бабуш ница—ЈБуберађа—Свође— Круш евица у 
своју територију.199 Око померања демаркационе линије настале су 
велике препирке између Недићевих органа и бугарских власти. Не- 
мачка окупаторска власт је на крају  прихватила бугарске захтеве и 
одредила нову демаркациону линију која је сада укљ учивала у Бу- 
гарску и ова села: Проваљеник, Сурачево, Извор, Горчинце, ЈБубе- 
рађу, Линово, Дол, Грнчар, Брестов Дол, Модру Стену, Мало и Ве- 
лико Боњинце, Свође, Дејан, Џакманово, Борин Дол и Крушевицу.

Понашање јединица I бугарског окупационог корпуса у „периоду 
чиш ћењ а11 на Бабичкој гори, у Заплањ у и на Сувој планини било је 
у духу њихових задатака и васпитања, па су тако изневерена многа 
очекивања. Показали су се као идеолошко политички врло чврста 
монархофашистичка Борисовљева армија и искрен савезник Хитле- 
рове Немачке. О стању у I окупационом бугарском корпусу говори 
и његов командант, само неколико дана после успешног заврш етка 
„операције чиш ћењ а" јуж но од Ниша. Војни аташе НДХ је 17. марта 
1942. године, у разговору с командантом I бугарског окупационог 
корпуса, поред осталог установио и ово: „Заповједник бугарских тру- 
па у Србији генерал Николов, истиче, да су се бугарске старешине 
и војници ПОКАЗАЛИ КАО ПРИМ ЕРНИ у изврш авањ у задатака и 
ДА НЕМА НИ ГОВОРА О НЕКОЈ САБОТАЖ И, као што су неки 
мислили, ДА ЈЕ  БУГАРСКИ ВО ЈНИ К ЗАТРОВАН КОМУНИЗМОМ 
И ДА ЋЕ СЕ ЗБОГ ТОГА ПРИКЛОНИТИ СРПСКИМ КОМУНИ- 
СТИМА" (подвукао Ж . Н.).200

На жалост, показало се да је генерал Николов био потпуно у 
праву. На још већу жалост, то ће се јасно и рељефно потврдити и 
у каснијим нападима бугарских окупационих јединица у свим оним 
деловима окупиране Југославије где оне буду дејствовале против 
јединица НОП-а. Оне су представљале главну снагу за стварање 
кризе НОБ-а у југоисточној Србији 1942. године, што ће се видети 
кроз читав период офанзиве против Лесковачког, Јабланичког, Топ- 
личког, Озренског и Нишавског партизанског одреда. Последица до- 
ласка I бугарског окупационог корпуса осетили су Бабички и Леско- 
вачки међу нрвим.

НЕСТАНАК ЛЕСКОВАЧКОГ ITO У „ОПЕРАЦИЈИ ЧИ Ш Ћ ЕЊ А "
МАРТА 1942. ГОДИНЕ

Лесковачки одред је, како смо раније рекли, после неуспеха у 
борби са четницима на Оруглици, смањио своје бројно стање на 150 
бораца.201 Наш авш и се на уској територији, притешњен четницима 
с Оруглице и недићевцима и љотићевцима из Лесковца и Вучја, који

199 Исто, Нд. Кут. 20 ф. 1 док. бр. 50; исто, Нд. Кут. 20 ф . 5-1 док. бр. 9,
31 и 34; исто, Нд. Кут. 20 ф. 4-1 док. бр. 54 и 56.

200 Исто, НДХ. Кут. 89 ф. 5 док. бр. 6.
201 С. Николић, н. д., стр. 171.
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су били стално у офанзиви, није смогао снаге да предузме иниција- 
тиву и поново створи слободну територију.

У том критичном моменту Лесковачки одред није имао везу са 
ПП Ниша, што је још више отежавало његову ситуацију. Када је 
отпочео нов напад недићеваца, четника и љотићеваца 23. II 1942, који 
је био синхронизован с „операцијом чишћења" бугарских снага на 
Бабичкој гори,202 штаб Одреда, с којим је био секретар ОК Лесковца, 
нашао се пред дилемом куда с Одредом. Према књ изи Лесковачки  
одред постојала су два предлога:203

Један, Косте Стаменковића, да се делом снага (са две чете) пређе 
демаркациона линија према Врању и Црној Трави и развија НОБ на 
новим територијама, а да се само са једном четом остане у рејону 
планине Кукавице и, применом герилског начина ратовања, одржи 
континуитет НОБ-а. Овакво решење је било једино правилно и доказ 
је  зрелости Косте Стаменковића у правилном руковођењу ПО.

Други, предлог који је читав штаб подржавао, био је да се на- 
пусти територија Кукавице и оде код Јабланичког одреда. Ова теза 
је прихваћена и Лесковачки ПО је под борбом 25. II 1942. године 
напустио своју територију, да се никад на њу као организована пар- 
тизанска јединица не врати.

Крајем фебруара 1942. године на терен Пусте реке прешло је 
120 бораца (три чете) Лесковачког ПО.204 Један вод овог одреда је 
25. II 1942. године из рејона Тулова прешао на Бабичку гору и при 
повратку на К укавицу почетком марта 1942. године распао се.203

У току мартовске офанзиве „операције чишћења", Лесковачки 
ПО је заједно с Јабланичким одредом учествовао у тешким ф ронтал- 
ним борбама. Штаб Лесковачког одреда: Вукадин Блечић, командант, 
Бора Цекић, политички комесар, Лепосава Стаменковић-Ленка, се- 
кретар ОК и партијски руководилац Одреда, сложили су се са шта- 
бом Јабланичког одреда да оба одреда из рејона Радана пробојем 
пређу на Пасјачу.206 После дводневних борби на Пасјачи, Оперативни 
штаб доноси одлуку о повратку одреда на њихове терене.

Одлука о повратку на његов терен имала је трагичне последице 
за Лесковачки ПО. Једну чету Лесковачког одреда су 17. III 1942, 
под командом Вукадина Блечића-В ујадина и Борка Цекића, при по-

202 Ноео Време  бр. 254 од 28. II 1942. У нападу на К укавички  ПО учество- 
вали су: Први добровољачки (Љотићев) одред, VI и V III оруж ани одред и К оз- 
јач к и  четнички одред.

203 С. Николић, п.д.,  стр. 168—169.
201 Исто, стр. 170-—171.
203 Обнова бр. 221 од 24. марта 1942 (Тада се предао Чеда Стојиљковић,

десетар Кукавичког одреда, који је на почетку „операције чишћења" био код
Бабичког ПО. Предао се са читавом десетином четницима К. Пећанца).

208 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 46; С. Николић, и. д., стр. 186; према сећању 
Вукадина Б лечића изложеном аутору 1976. На састанку на Радану 11. Ш  1942, 
npe пробоја за Пасјачу, Блечић је предлагао да све снаге Јабланичког (око 
1.000) и Лесковачког (150) продру у Г. Јабланицу и Оруглицу и створе нову 
слободну територију протеравш и четнике отуда. То би створило веће маневар- 
ске могућности, па чак и преко демаркационе лииије. То је  било остварљиво 
јер је  непријатељ све своје спаге усмерио ка Топлици. Тај предлог rio изјави 
Блечића, нису усвојили чланови ОК. Лесковца.
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крету  за Туларе у рејону Реткоцера на Соковини опколили и уни- 
ш тили четници 19. III 1942, о чему нам даје податке Алекса М арко- 
вић, војвода Туларског четничког одреда.207 После борбе код Магаша, 
где је непријатељ нанео осетне губитке Јабланичком одреду, настала 
је  криза у руководству Одреда. Чланови ОК Лесковца Ленка и Васа 
били су у Тулару, па је на захтев новоодређеног команданта Леско- 
вачког одреда Власте Радоњина-Ш панца одржано партијско савето- 
вањ е са члановима К П Ј Одреда, коме су присуствовали поред штаба 
Лесковачког ПО и командант, политички комесар и заменик коман- 
данта Јабланичког одреда.208 На овом саветовању поставило се питање 
даљег деловања Лесковачког одреда. Властимир Радоњин-Ш панац, 
нови командант Лесковачког ПО, заступао ;је став да Одред, сведен 
на шестину, не може опстати на Кукавици те да зато не треба извр- 
ш ити одлуку Оперативног штаба, што је и прихваћено.209

Није познато зашто су чланови ОК Лесковца наредили да се 
-одлука оперативног ш таба с Пасјаче изврш и и да се Лесковачки од- 
ред са свега 57 партизана врати на Кукавицу, када су о том питању 
партијска организација и штаб Одреда донели одлуку засновану на 
процени својих снага и стања на тој територији.

Лесковачки одред, смањен само на 57 бораца, морао је присту- 
пити изврш ењ у наређења. У пробоју према Кукавици 26. марта до- 
ж ивео је нов удар код села Игришта, где је уништено и руководство 
ове јединице.210

Од 57 бораца после ове борбе вратило се на Радан планину 35, 
тако да је непријатељ нанео униш тавајући удар Лесковачком ПО. 
Прва чета Лесковачког одреда имала је после ове борбе 15 бораца, а 
В рањ ска 25 (прикључили су им се и они који нису били у борби код 
Игришта).

Остатак Лесковачког одреда с политичким комесаром Радованом 
Ковачевићем-М аксимом врши трећи покушај повратка на Кукавицу. 
■Оваква одлука је морала бити донета након распуш тања Јабланичког 
одреда 27. марта 1942. године. Лесковачки ПО — његови остаци — 
напустили су Радан (Боровце) 30. марта 1942. и стигли у Мирошевац 
на домак Кукавице 2. априла 1942.211

У селу Мирошевцу, где је Одред предахнуо, дошло је до поделе 
у  групе. Прва чета Лесковачког одреда (њих 15) поделила се у три 
групе, док је Врањ ска чета (њих 24) по избијањ у на Кукавицу, одлу- 
чила да пређе демаркациону линију и да на својој територији делује 
као чета по свом нахођењу. Ова чета у којој је поред Врањанаца 
било и Кумановаца-М акедонаца под утицајем одлука на Радану при

207 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 46; С. Николић, н. д„ стр. 195—212; А—VII. Нд. 
Кут. 66. ф. 1-10/11 док. бр. 24 (Извештај Алексе М арковића, војводе Туларског 
и команданта четничког Туларског одреда К. Пећанца. Од 47 бораца прве чете 
К укавичког одреда спасло се 10. Остало је  побијено, заробљено и предато не- 
мачком окупатору. А лекса М арковић сада ж иви у Београду као пензионер) 
А —VII, Нд. Кут. 66, ф. 1, док. бр. 21 (Извештај војводе Бревеничког).

208 С. Николић, н. д., стр. 214.
200 Исто, стр. 212—228.
210 Исто. Ову чету униш тили су четници К озјачког одреда Јордана Кимића 

и  И лије Николића, као и Ветернички четнички одред Светозара Вучковића из 
Вине — Војводе Заре.

211 С. Николић, н. д., стр. 233—234.
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распуш тањ у Јабланичког одреда, поделила се по преласку демарка- 
ционе линије у групе. Ове групе требало је да се поново окупе на 
К укавици када се ситуација побољша,212 али се то није остварило.

Тако је нестао Лесковачки ПО у току мартовске непријатељ ске 
офанзиве, односно „операције чиш ћењ а“. Без обзира што је овај 
одред у пападима непријатељ а разбијен уз највеће губитке, он ће се 
захваљ ујући групи припадника НОП-а у рејону Кукавице обновити 
1. маја 1942. године и отпочети акције јуна—јула 1942. које ће имати 
одлучујући утицај на обнову НОБ-а на целој територији у рејону 
Лесковца.213 У исто време када је водио теш ке борбе, Лесковачки IIO 
је  био у саставу с Јабланичким ПО, па је и овај у мартовској непри- 
јатељској „операцији чиш ћењ а" на Радану и у Пустој реци доживео 
сличну судбину.

„ОПЕРАЦИЈА ЧИШЋЕЊА" МАРТА 1942. У ПУСТОЈ РЕЦИ И 
РАСПУШ ТАЊ Е ЈАБЛАНИЧКОГ ОДРЕДА

У другој ф ази  офанзиве назване „операција чишћења", марта 
1942. године, непријатељ је усмерио своје главне снаге на слободну 
територију Јабланичког и део Тонличког одреда. Према непријатељ - 
ским плановима, она је обухватала територију од Прокупља—• 
К урш ум лије—Лебана до Радан планине.214 Углавном између реке 
Топлице, Јуж не Мораве, реке Јабланице, планине Радан и реке Ко- 
санице.

Пошто ;је непријатељ у својим нападима јануара 1942. године 
успео да поседне слободну територију Лесковачког (Кукавичког) од- 
реда, а у првој ф ази  фебруарско-мартовске „операције чиш ћењ а" и 
слободну територију Бабичког и Нишавског одреда (Бабичку гору, 
Заплањ е и Суву планину), а, исто тако, и слободну територију дуж  
реке Топлице и у подножју Јастрепца, то је, теж ећи да искористи 
зиму за ликвидацију ПО у југоисточној Србији прешао у нове на- 
паде, почетком марта 1942. године, на Јабланички и Топлички одред, 
Пусту реку, Радан, П асјачу и Јастребац. Према овом плану нападе 
на ове одреде изводили су недићевци, љотићевци и четници Косте 
Пећанца, а бугарски окупатор је имао обавезу да ове непријатељске 
снаге подржава артиљеријом, минобацачима и тешким митраље- 
зима,215 спреман да пешадијом зада униш тавајући удар ПО.

Хетерогеност квислинш ких формација у оваквој операцији није 
могла гарантовати успех, те је нужно било обједињавање команде. 
У вези с тим окруж ни начелник из Лесковца потпуковник Тзурић и

212 Исто, стр. 258—260.
2)3 Исто, стр. 268-..284.
214 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 123, 140, 143, 145; А—VII. Нд. Кут. 19 ф. 6-2 док. 

бр. 23; Обнова бр. 210 од 11. III 1942. (Отпочело систематско чиш ћење Топлице 
и Јабланице од комуиистичких банди 3. III 1942, пише у Обтови).

215 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 46; Обнова бр. 227 од 31. III 1942. (Према писању 
овог квислиншког листа бугарске окупационе снаге у овој офанзиви само су 
помагале нападе недићеваца, љотићеваца и четника К. П ећанца на ПО, што 
потврђује да је  Милутин Драговић успео да у Јабланици не врш е репресалије 
Бугари, као што су то урадили на Бабичкој гори, Заплањ у, Пустој реци и 
Пасјачи.
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саветник квислиншке владе Куновић предложили су Недићу 25. II 
1942. обједињавање команде.216 На основи овог 1. марта 1942. године 
за  команданта Оперативне команде постављен је пуковник Бора 
Марковић, који се истакао у борби против Ваљевског одреда у току 
јануара 1942. управо у оваквој улози.217

Коста Пећанац, који је осећао да га немачка команда запоставља, 
јер  је, како Немци каж у, „изгубио од своје постојаности“,218 хтео 
је у овој акцији против партизана да покаж е своју снагу, па је још 
23. II 1942. издао заповест за напад на партизане у Топлици и Пу- 
стој реци.219

Формирање Оперативне команде за другу ф азу  фебруарско-мар- 
товске офанзиве на левој обали Јуж не Мораве револтирало је К. Пе- 
ћанца, јер је он сматрао себе јединим ауторитетом на овој терито- 
рији. Због тога на састанку с пуковником Кевишем (Erich Kewisch) у 
Београду, у присуству команданта Србије генерала Бадера, указује 
да бугарска окупаторска војска није сигурна јер ће иа пролеће сва 
прећи на страну НОП-а.220

Главна улога српских квислинга у овој офанзиви вероватно је 
произаш ла из ситуације што је бугарски окупациони корпус захте- 
вао „да им се преда сва власт у овим крајевима“ . Осетивши страх 
од евенуталног разоружавањ а, квислинш ке снаге су ж елеле да увере 
немачког окупатора да су способне да се саме обрачунају са срн- 
ским партизанима.

За изврш ењ е преузете обавезе, Недић концентрише евоје највеће 
могуће снаге (недићевце, љотићевце и четнике) у овом рејону. Према 
немачким подацима, у рејону Ниша и Лесковца било ;је преко 2.000 
недићеваца и љотићеваца,221 а по неким документима и публикаци- 
јама, четника је било преко 3.5 0 0.222 Овим снагама бугарски окупа- 
циони корпус је дао подршку у тешком наоружањ у и ефективима 
из најближ их гарнизона: Прокупља, Ж иторође, Брестовца, Пече-

216 а —VII. Нд. Кут. 29 ф . 6-1 док. бр. 64.
217 Исто, ф. 6-2 док. бр. 61; Обнова бр. 227 до 31. III 1942.
218 36. НОР, т. Х П / 2  док. бр. 36 (Извеш тај опуномоћеног к -та  Србији од 

1. I II  1942).
219 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 124.
220 а —'VII. НАВ-Н-Т, 501-247/929-32 и 1019-22.
221 Исто, 1067-70. (Према подацима којима располаже Н. Илић историчар из 

Лесковца, четника је  било око 5.000 (рукопис о четницима К. Пећанца, аутор 
имао на увиду).

222 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 162 (У овом документу се наводи да је  у: Тулар- 
ском, Реткоцерском, Козјачком, Брвепичком, Ветериичком и Добродолском 
четничком одреду било око 910 четника). Ова се циф ра не може прихватити јер 
са тим снагама не би могли потиснути Јабланички и К укавички одред који су 
с месним четама имали око 3.200 бораца. П рихватљ ивија је  бројка коју  наводи 
Н. Илић. То потврђује и С. Савковић у рукогшсу Топлнца у НОБ 1941—1942, 
стр. 174—178. IIo њему је  у рејону Топлице било концентрисано око 3.500 чет- 
ника. Ту су узели учеш ћа у борби око Пасјаче: Сврљишки, Нишавски, Власо- 
тиначки, Заплањски (Корвински) Хумски и др. четнички одреди К. Пећаица 
(Обнова бр. 231 од 7, IV 1942. наводи цмфру само од 1.630 недићеваца и љоти- 
ћеваца који су узели учеш ћа у овој оф анзиви — очигледно умањење снага).

223 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 127; М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 133—134.
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њевца, Лесковца и Лебана, као други ешалон у пруж ањ у евентуалне 
помоћи при гоњењу партизана.

Јабланички одред је у јануару, па и фебруару, био стално у де- 
фанзиви, али је у наметнутим борбама с Бугарима, недићевцима и 
четницима223 постизао изванредне резултате. Ови успеси имали су 
утицаја на мобилизацију маса у средњој Јабланици, а особито у 
Пустој реци. Месне десетине прерасле су у месне чете, а оне су 
представљале наоружан народ који брани устанике. Н аоружани на- 
род је саставни део Јабланичког одреда који је самоиницијативно 
вршио акције.224 Не само то него су преузели на себе и део фронта 
у одбрани слободне територије, што је утицало да Одред не пређе 
на партизански начин ратовања. Оваква активност месних чета 
доприносила је да су постизани изванредни успеси у борбама с не~ 
пријатељем.

Доласком Лесковачког ПО на територију Јабланичког одреда, 
заједно с месним четама наш ла се укупно 21. чета.2'-5 Команде актив- 
них чета Јабланичког одреда обједињавале су дејство више месних 
чета. Оваква ситуација на слободној територији Јабланичког одреда 
у току јануара и фебруара практично је претворила месне чете у 
активне. У овом моменту недостајала је само виша форма организа- 
ције, на коју је још децембра 1941. указивао секретар ОК Ниша 
М ика М ладеновић-Сретен, па да се дође до бригада. Тиме би био 
решен проблем прелаза у офанзивне акције и обезбеђења бржег 
развоја НО Б-а у Србији, у току 1942. године, на који је рачунао 
Врховни штаб НОПО. Без помоћи вишег војног штаба до тога се није 
могло доћи, иако се знало за  бригаде у саставу НОП-а.226

Штаб Јабланичког одреда и Лесковачког одреда прихватили су 
борбу у окружењ у, чиме су све снаге распоредили по периферији 
круга.

Према неким подацима у одбрани слободне територије Јабла- 
ничког одреда било је ангажовано око 3.000 бораца,227 активних и 
месних партизана.

Непријатељски напад, свим снагама, у мартовској офанзиви от- 
почео је 6. марта иако је био предвиђен за 2. март.228 Снаге квислинга 
под командом пуковника Боре Марковића, већ искусног у борби е 
партизанским одредима, надирале су само на одређеним правцима. 
Чете Јабланичког и Лесковачког одреда с месним партизанима на 
унапред поседнутим положајима, прихватиле су борбу и давале јак  
отпор. Тек после 5 дана ф ронталних борби, недићевско-љотићевско-

221 Лесковачкн зборник  бр. XV, 1975, стр. 49—76.
225 3 6. НОР, т. 1/3 док. бр. 20; М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 128 и 145; 

С. Николић, п. д„ стр. 171, 173 и 174.
22(i 36. НОР, т. 1/1 док. бр. 94 (ПК Србије је  вероватно нешто и сазнао 

о формирањ у бригаде, али ПП Ниш а и ОК вероватно то нису знали).
227 М. Перовић, Јужна Србија, стр. 146, Н. Илић, Јабланичко-пасјачки  

ПО, Лесковац 1971, стр. 13.
228 А—VII. Нд. Кут. 20 ф. 4-1 док. бр. 14 и Нд. Кут. 30 ф . 1-2 док. бр. 17 

(Према неким подацима XI добровољачки одрсд 'Вуре Перовића из Гајтана и 
чстнички одред Саво М иловановића из Реткоцера и др. отпочели су с напа- 
дима на Јабланички ПО већ 2. марта .1942. (Обнова бр. 202 од 2. III  1942).

153,



-четничке снаге успеле су да потисну партизане са слободне терито- 
рије на Радан планину у рејон села Добре Воде. Одреде сабијене на 
уском простору није ухватила паника, нити је дезертерство узело 
маха, него су борци били одлучни да наставе борбу. У овој тешкој 
ситуацији, када није било могућности за маневар, штабови одреда са 
члановима ОК Лесковца нису формирали оперативни штаб, али су 
ипак заједнички донели одлуку.

Донета је одлука о пробоју с Радана према Пасјачи јер је горња 
Јабланица, Оруглица и Косаница база четника, а они су v овој офан- 
зиви били главни носиоци напада из тог рејона. Овај правац пробоја 
одговарао је плану дејства окупатора. М ожда би правилније било 
да је пробој извршен у правцу горње Јабланице и Оруглице, ria и на 
Кукавицу.

Након овако донете одлуке изврш ена је реорганизација Јабла- 
ничког одреда. Већина припадника месних чета уш ла је у састав 
чета Одреда, па је нарасгао на преко 1.000 бораца.229

Партизани и припадници месних чета су на Радану 11. II 1942. 
године приликом реорганизације показали спремноет да наставе бор™ 
бу противу окупатора, без обзира на теш ку ситуацију у којој су се 
нашли дејством непријатеља. Многи борци из месних чета укључили 
су се у чете Јабланичког одреда и ако им је било предложено да се 
врате својим кућама.230 Ово посебно истиче квалитет бораца овога 
краја, њихову борбеност, постојаност и одлучност засновану на бор- 
беним традицијама, а увећану утицајем КП Ј. Такав став био је га- 
рантија да Јабланички одред преброди све тешкоће v овој ситуацији. 
Тако ;је он, који је 3. II 1942. године имао само 120 бораца, сада 
нарастао на 1.000.231 С овом снагом, Јабланички одред, заједно с Ле- 
сковачким одредом, прешао је на Пасјачу ноћу 11/12. марта 1942. 
године.

У то време на Пасјачи су се налазиле две чете Топличког одреда 
са око 200 бораца,232 с којима је био секретар ОК Ниша Сретен М ла- 
деновић-М ика као и политички комесар Одреда Иво Фабчић. Ове 
чете су се од 1. марта налазиле на положајима Видојевице, Белог 
Камена и Пасјаче под притиском четничких и недићевских снага 
које су затварале обруч од Топлице према Пасјачи, Пустој реци и 
Радану. Ван обруча биле су још 3 чете (Мало и Великојастребачка и  
Блацка), Топличког одреда с командантом Д. Писковићем-Трнавцем. 
По доласку Јабланичког и Лесковачког одреда у овај рејон и спа- 
јањ у са снагама Топличког одреда формиран је Оперативни штаб 
за руковођење борбом и у пробоју према Јастрепцу.233 У овај штаб

229 АС. ПКС бр. 1637 и 1647; М. Перовић, Јужна Србија, стр. 143.
2:;о Исто, бр. 1647; М. Перовић, Јужна Србија,  стр. 146; С. Николић, п. д., 

стр. 179.
231 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 20; А.С. ПКС бр. 1647; М. Перовић, Јужна Срби-  

ја, стр. 147; С. Николић, н.д.,  стр. 179 и 185.
232 С. Савковић, н. рукопис,  стр. 174—178; М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 

147; С. Николић, п.д.,  стр. 179 и 185.
233 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 46 (У овом писму се наводи да је  Ратко П авло- 

вић-Ћ ићко био заменик команданта оперативног штаба, што је  и тачно, али 
се у књ изи Јужна Србија  то испушта). С. Николић, п. д., стр. 186.
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уш ли су: Милош Манојловић, командант Јабланичког одреда, Вука- 
дин Влечић-Вујадин, командант Лесковачког одреда, Васа Смајевић, 
заменик политичког комесара Јабланичког одреда, Бошко Крстић, 
заменик команданта Јабланичког ПО, и Лепосава Стаменковић-Лен- 
ка, члан ПП Ниша, Сретен М ладеновић-М ика секретар ОК Ниша и 
Ратко Павловић-Ћићко, командир чете Лесковачког одреда.

Напуштање Радана, прелазак Јабланичког и Лесковачког одреда 
на Пасјачу, омогућили су да недићевци, љотићевци и четници кон- 
центриш у своје снаге на ужем простору и тиме окруж е партизанске 
снаге. Пасјача и Видојевица нису биле погодне за дуж е борбе с обзи- 
ром на проходност и близину јаких снага 17. бугарске дивизије у 
Прокупљу.

Четничко-недићевске снаге из рејона Топлице под командом Ко- 
сте Пећанца, које већ од 28. II врше напад на Топлички одред, одмах 
се по избијањ у јабланичко-лесковачких партизанских снага анга- 
ж ују још јаче према Пасјачи.-31 Копаоничка четничка група под ко- 
мандом М ашана Ђуровића дејствовала је уз долину реке Топлице 
према Грабовници—Товрљану и Арбанашком. Нишка група четнич- 
ких одреда продирала је правцем Прокупље— Паејача под командом 
Пећанчевог начелника штаба капетана Трифуна М икића. Трећа ја- 
стребачка група из долине Топлице нападала је правцем: Топоница— 
Круш евица— Статовац.

Бугарске снаге из рејона Прокупља и Брестовца поселе су ли- 
нију Ж иторађа—Кошарник—Дубово—Косанчић 14. III 1942, како би 
спречиле продор партизанских снага с Пасјаче преко Ј. Мораве ка 
Бабичкој гори или преко Топлице за Добрич и М. Јастребац.235

Група под непосредном командом пуковника Боре Марковића, 
која је потисла Јабланички и Лесковачки одред ка Пасјачи 11. марта, 
била је на следећим положајима: Бојник—Славник—Радан, оријен- 
тисана према Пасјачи и Видојевици.236

Избијање партизанских снага на П асјачу присилило је неприја- 
тел^а да појача своје снаге у рејону Топлице. Тако је један део 
'V доброволзачког (Љотићевог) одреда 13. марта 1942. године из рејона 
Сврљиг—Бела Паланка пребачен у рејон Блаца.237

У току 12. и 13. марта снаге Јабланичког, Лесковачког и Топлич- 
ког одреда водиле су тешке борбе с троструко јачим недићевско-чет- 
ничким снагама. Река Топлица, поред окупаторских снага, представ- 
љ ала је доста незгодну препреку у овим данима за пробој према 
Јастрепцу.

Никад до сада одреди на левој обали Ј. Мораве нису били у 
теж ој ситуацији. Претила је опасност да буду разбијени.

Оперативни штаб, који је био састављен од руководилаца с вели- 
ким искуствима у досадашњим борбама, нашао се у тешкој дилеми. 
Критична ситуација захтевала је брзу одлуку. О непријатељ у се

234 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 153, 156, 158, 161 и 165; С. Николић, н. д., стр. 
176—7; Обнова  бр. 210 од 11. III 1942.

233 Исто.
236 36. НОР, T l /3  док .  бр. 115; Обнова бр. 210 од 11. III  1942.
237 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 152, 156 и 158.
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имало довољно података, али његови агресивни напади уносили су 
извесну узнемиреност у Оперативни штаб.

У тој атмосфери дошла су до израж аја  два става. Партијски 
руководиоци заступали су мишљење да се треба вратити на свој 
терен, сачувати одреде. Друга група, углавном војни руководиоци 
Оперативног штаба, била је за то да се формира већа борбена једи- 
ница (пук), да се са њом изврш и пробој преко Топлице на Јастребац
и, ако ситуација захтева, с оваквом јединицом пробијати се све до 
Копаоника па и даље.238 Колико је била корисна ова оријентација 
говори и податак да је терен око Раж њ а, Сокобање и Сврљига био 
покривен слабим непријатељским јединицама, па се тамо могло прећи 
у офанзивне акције. Ову могућност потврђује и напад Нишавског и 
Озренског ПО на Раж ањ  25. III 19 4 2.239

Васа Смајевић, Лепосава Стаменковић-Ленка, па и Сретен Мла- 
деновића-М ика, били су за  то да се Јабланички и Лесковачки одред 
врате на своју територију и тамо покуш ају да одрже, на ако могу 
да продру и у горњу Јабланицу и Оруглицу. Да је ова оријентација 
била нереална говори и податак да је у горњој Јабланици тада било 
преко 600 четника ангажованих у мартовској офанзиви против Ја- 
бланичког и Лесковачког 110.240

Чини се да је око одлуке Оперативног ш таба била ж ива диску- 
сија, јер заступници идеје пробоја и примене партизанског начина 
ратовања нису хтели да прихвате концепцију повратка на свој терен. 
Без обзира на то, партијско руководство донело је одлуку да се 
одреди врате на свој терен.241 Само доношење одлуке било је нер- 
возно и једнострано, а њено спровођење брзоплето. Зато је при по- 
вратку дошло до дезорганизације и неке врсте панике. Ево како 
политички комесар Јабланичког одреда у писму од 9. XI 1942. објаш- 
њ ава доношење ове одлуке и њено спровођење: „оперативно руко- 
водство донело је одлуку да се вратимо на свој терен. Штабове од- 
реда није консултовало. . . Међутим, како је та одлука донета на 
брзу руку нису се могли повући на време К укавички одред и једна 
чета нашег одреда, тако да се пошло без њих, а њима се оставила 
веза . . ,“212

238 Зб. НОР, т. 1/4 док. бр. 46. Према сећању Вукадина Блечића, члана 
оперативног штаба изнетом аутору јуна 1976, предлог да се формира крупнија 
јединица (пук) и да се пређе на Јастребац или даљ е назван  је  глупим, ria је 
донета одлука да се -одреди врате на своје територије. Одлуку о враћањ у на 
свој терен Васа Смајевић, један од оних који  је  ту одлуку и донео, у стено- 
графским  белеш кама назива „кобном грешком". АС. М емоарска грађа ОК Ле- 
сковац бр. 43 (даље: АС. M ’OK. Лесковац).

**» 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 162; исто, 1/21 док. бр. 19; А, VII Нд. Кут. 20 
ф. 5-9 док. бр. 64.

210 36. НОР, т. 1/3 догс. бр. 162 (Према овом документу у Тулару је  било 
150, Реткоцеру 100 и на Оруглици 250 и Бревеници 60. Према Н. Илићу и те 
снаге су биле веће, рукопис о четницима К. Пећанца). Према извеш тају Војводе 
Алексе М арковића тада је  само у селу Тулару било 220 четника (А—VII к. 66 
ф, 1-10 док. бр. 24).

211 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 46; АС. M’OK. Лесковац бр. 37.
212 АС. Главни штаб Србије бр. 26 (даље: АС. ГШС) Писмо политичког 

комесара Јабланичког одреда од 9. XI 1942).
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Б ез обзира на то што су се јединице Јабланичког и Лесковачког 
одреда пробијале доста неорганизовано и без плана, ипак је повратак 
изврш ен успешно у року од три дана, и то ноћу (13/14, 14/15. и 
15/16. III 1942).213

Лесковачки одред се тек 17. марта окупио у селу Ображду, али 
само две чете, јер ће друга чета 19. III 1942, бити униш тена на Соко- 
вини. У пробоју ових чета заробљено је 9 бораца и један командир 
чете, а на Пасјачи је остао Ратко Павловић-Ћићко, који је кратко 
време био командир чете у овом одреду.244 То значи да је у овом 
пробоју Лесковачки одред изгубио три командира чете и половину 
својих снага. Иачин руковођења штабова, испољено колебаше у до- 
ношењу одлука и брзоплето враћање натраг унели су колебање код 
неких месних чета које су биле пре тога одлучне да се боре у саставу 
Јабланичког одреда и ван својих кућа. Лецка и Гајтанска чета месних 
партизана су, по повратку на Радан, напустиле борбу и вратиле се 
у село.

Једино је 3. чета Јабланичког одреда са замеником политичког 
комесара Васом Смајевићем и секретаром ОК Лесковца Лепосавом 
Стаменковић-Ленком без борбе стигла у четничко село Туларе.

Након борбе 16. III 1942. године код села Магаша, у којој је 
Јабланички одред имао осетне губитке,245 борбеност је попустила, а 
поготову што се код руководства појавила неизвесност у одржању 
Одреда која се одразила у враћањ у бораца кући.

Пораз Лесковачког одреда на Соковини и Игришту и свако- 
дневни напади и гоњења од слугу окупатора допринели су да се 
код ОК Лесковца, после повратка из Тулара, појави она иста кон- 
цепција оперативног штаба из децембра 1941. године да се у тешким 
ситуацијама чете поделе у десетине и чак петорке. Вероватно се 
тешко стање код руководећих органа (ОК Лесковац) погоршало кад 
су на Радан стигли и остаци Бабичког одреда за замеником политич- 
ког комесара Велимиром Манићем око 25. III 1942. године. На Радан 
је стигла група од 20 бораца. На састанку са ОК Лесковца Велимиру 
М анићу је саопштено да не може остати на Радану у саставу Јабла- 
ничког ПО, јер ће и он због теш ке ситуације да буде подељен у 
мање групе. Наложено му је да се врати на Бабичку гору.246

При повратку на Бабичку гору ова је група нестала, већина за- 
робљена, међу њима и Манић, партијски руководилац Бабичког 
ПО.247 На састанку ОК Лесковца и штаба Јабланичког одреда у селу 
Добра Вода 27. III 1942. године донета је одлука о растурањ у Јабла- 
ничког одреда који је бројао око 400 бораца248 у десетине. Из писма 
политичког комесара Јабланичког одреда види се да је „Народ био 
пуно заплашен, код партизана се појавило дезертирање, морално

2)3 С. Николић, п.д., стр. 187—189.
2м ј ј сто> СТр, 189^

245 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 46.
240 U svedočenjima, Ж . Николић, п. &., књ. 10, стр. 1—25.
217 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 163.
248 4. јул ,  лист Савеза удруж ењ а бораца НОР Југославије, бр. 540 од 23, 

априла 1973.
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стање је било све слабије . . . и под таквим околностима и руковод- 
ство и штаб су донели одлуку да чете пођу у десетине . . . Али десе- 
тине чим су се одвојиле, под утицајем страха разбиле су се и тако 
је испало да смо стварно разбили одред“.219

Већина бораца Јабланичког IIO тешко је прихватила ову одлуку 
ОК и штаба.230 Због тога ће касније, јуна месеца 1942. године доћи 
до сукоба, око обнове Јабланичког одреда, пошто ће борци отказати 
поверење члановима ОК Лесковца као и неким члановима штаба 
Одреда.

После растурања Јабланичког ПО као оружане снаге НОБ-а, чла- 
нови ОК Лесковца и неки чланови штаба Јабланичког одреда. по- 
вукли су се у Туларе, чиме је престало руковођење НОБ-ом на те- 
рену Лесковца. Са члановима ОК Лесковца ПП Ниша повезаће се тек 
почетком маја 1942. године.251

Разбијањем Лесковачког и растурањем Јабланичког одреда не- 
пријатељ је постигао свој циљ. Ликвидирао је борбену снагу НОП-а 
и на левој обали Ј. Мораве од Кукавице до Пасјаче и успоставио 
окупаторску власт. Нестанак ПО у овом делу имао је трагичне по- 
следице по враћене борце и припаднике НОО и друге органе НОБ-а.

Док су се водиле последње борбе око Радана и трагична судбина 
сустигла Леековачки и Јабланички НО, окупатор је, спроводећи свој 
план „операција чиш ћењ а" у југоисточној Србији, већ у другој по- 
ловини марта 1942. пренео своје тежиш те напада на Топлички одред, 
тј. на Пасјачу, Видојевицу и Јастребац.

ТОПЛИЧКИ ОДРЕД У Ф ЕБРУ АРСКО—М АРТОВСКОЈ ОФАНЗИВИ, 
„ОПЕРАЦИЈИ ЧИ Ш Ђ ЕЊ А"

У великој акцији непријатељ а за чишћење слободне територије 
у Топлици и Јабланици, као и у простору између Нишаве и Мораве 
од ПО, озбиљно је био захваћен и Топлички одред. На овој терито- 
рији може се рећи да је „операција чиш ћењ а“ почела нападом чет- 
ника на Куршумлију 22. II 1942. године.232

После смањивања Одреда по одлуци штаба и Оперативног штаба, 
на коју је ПП Ниша и ПК Србије енергично реаговао, Одред се брзо 
организационо средио. Ослањајући се на став ЦК К П Ј изнет у писму 
14. XII 1941. године, у Топличком одреду формирано је 6 чета по 
50 бораца. (Мало и Великојастребачка, Блацка, Пасјачка, Видоје-

240 36. ИОР, т. 1/4 док. бр. 46.
250 АС. M’OK. Лесковац бр. 43; стенографеке белеш ке редакције књмге: 

Јужна Србнја  од 1961. г., копија код аутора; Лесковачки зборник  бр. XVI, за
1976, стр. 243, дискусија Бош ка К рстића на симпозијуму у Лесковцу октобра 
1975, објављена у овом зборнику.

251 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 72 (Писмо ПП Ниша П К од 11. V 1942).
252 Исто, док. бр. 50 (Извештај ОК Ниша, односно штаба нишког округа 

од 17. марта 1942. г. у коме се наводи да је  погинуло 9 и заробљено 20 партизана 
које су четници стрељали. Сретен М ладеновић-М ика побегао је  са стрељања). 
Н епријатељ  је (четници) овим борбама изгубио 12 бораца (36. НОР, т. 1/3 док. 
бр. 14 и 143).'
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вачка и Косаничка),253 У фебруару, после страдања Косаничке чете и 
распадања Блацке, Топлички одред је на почетку непријатељ ске 
офанзиве имао 4 чете које су се бориле у „операцији чиш ћењ а“ са 
четничко-недићевским и бугарским окупаторским снагама.

Смањивање Топличког одреда утицало је да је у јануару и у 
првој половини фебруара углавном сређивао своје редове. Због тога, 
а и смене ранијег и доласка новог штаба, овај одред није могао да 
пређе на офанзивне акције у Косоници и Јанковој клисури за ликви- 
дацију четничких база и стварање услова за  продор према Копао- 
нику.

Проблеми са старим штабом Топличког одреда и долазак нових 
руководилаца као да су давали за право секретару ОК Ииша Сре- 
тену М ладеновићу-М иши да на себе преузме улогу команданта. Нови 
штаб у првим својим одлукама и плановима, на основи идеје ОК 
Ниша, тежио је да пређе у акцију чиш ћењ а Косанице од четника 
К. Пећанца и тиме надокнади изгубљено, прошири своју слободну 
територију и самим тим обезбеди сигуриију позадину снагама које се 
налазе у рејону Добрича и Пасјаче.

На основи тога, штаб Топличког одреда ;је планирао напад на 
Куршумлију за 17. II. Али Сретен М ладеновић-М ика не чека одлуку 
штаба Одреда и концентрацију снага, него с Косаничком четом на 
своју руку 16. II 1942. године ослобађа Курш ум лију у којој су биле 
релативно слабе снаге четника К. Пећанца.234 Очаран успехом, није 
прихватио захтев штаба Одреда да Косаничка чета напусти Курш ум- 
ли ју  и да одбрану града, ако треба, организује с повољнијег ноло- 
ж аја, него је и даље са целом четом остао у самом граду.

К. Пећанац, озлојеђен због губитка свог центра и угледа, кон- 
центрише јаке снаге четника које иападају и заузимају Курш умлију
22. II 1942. године.

Овај пораз Косаничке чете дошао је само два дана пре заповести 
К. Пећанца за општи напад на Тонлички партизански одред.255

Пораз Косаничке чете у Курш умлији подигао је борбеност код 
четника која је била ослабила услед пораза у дотадашњим борбама 
с Топличким одредом. Топлички одред пораз у Куршумлији није 
деморалисао, јер је то оцењено као непартизанско понашање секре- 
тара ОК Ниша а не као супериорност четника. Сам догађај и улога 
секретара ОК Ниша у њему унео је извесну нелагодност у штаб 
Топличког одреда. Поремећен ,је ток учврш ћењ а 110, а поготову iiito 
штаб још није био у ситуацији да обједини командовање над четама 
које су дотада углавном самостално деловале на својим територи-

2г,з исто. (Из истог извештаја Сретена М ладеновића-М ике не види се јасно 
нестанак Косаничке чете, вероватно што се осећао кривим. Овај извеш гај је  и 
последњи, јер је он 12. IV приликом униш тења В идојевачке чете Топличког 
одреда поново заробљен и стрељан. Судбина В идојевачке чете је последица 
везивањ а за терен и ако је  било предлога да она иређе на Јастребац, што су 
неки и учинили (Драгољуб Петровић-Горски са још  10 бораца) С. Савковић, 
н. руконис).

ш  36. НОР, т. 1/3 док. бр. 50 (Тада је  заробљено 40 четника. С. Савковић, 
н. рукопис).

25S Исто. (29 бораца из Косаничке чете убијено и стрељано, С. Савковић, 
н. рукопис).
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јама. Уочава се једна општа слабост код свих штабова ПО у југо- 
источној Србији, а то је да није постојала организована обавештајна 
служба, врло значајна за партизански начин ратоваша. То је разум- 
љиво за штабове код којих није било искусних војно-политичких 
кадрова. Међутим, код Топличког одреда то је било другојачије, јер 
су у првом штабу била два ш панска борца који су били официри у 
Републиканској шпанској армији — интербригадама (Ратко Павло- 
вић-Ћ ићко и Елисије Поповски-Марко).

Они су сигурно знали за значај обавештајне службе, што потвр- 
ђује структура оперативног штаба из децембра 1941. у коме је Ратко 
П авловић-Ћ ићко био командант, јер је био предвиђен обавештајни 
официр, и то члан ОК Лесковца. Међутим, нови штаб Топличког 
одреда у коме је М арко-Ш панац нема обавештајног официра, нити 
је  имао података о принремама окупатора за највећу офанзиву после
I офанзиве у Србији. Штаб Топличког одреда је био потпуно изне- 
нађен почетком „операције чиш ћења" 28. II 1942. године.250 То уто- 
лико више зачуђује када се зна да је Топлички одред врло успешно 
сарађивао са четничким војводом Ацом Поповићем све до 9. I 1942. 
године у Прокупљу. Под његовим окриљем је деловала скоро 20 дана 
једна чета Топличког одреда као и све организације НОБ-а у граду.

Насупрот оваквој ситуацији у Топличком одреду, четничке вој- 
воде су пред сам напад знале све о партизанским снагама.237

После пораза Косаничка чета је преполовљена дошла у рејон 
Прокупља. Видојевачка чета, која је тих дана формирана, налазила 
се у М. Плани у близини самог Прокупља, Великојастребачка v селу 
Мађаре, а Б лацка чета с Расинским одредом у Здравињ у. Штаб Од- 
реда се налазио у селу Раш евац на падинама В. Јастрепца, М алоја- 
стребачка чета у рејону села Чубуре на Малом Јастрепцу, а П асјачка 
чета на Пасјачи.238

Из самог распореда снага Топличког одреда види се да су оне 
биле блокирале Прокупље у коме је био штаб 17. пешадијске диви- 
зије I бугарског окупационог корпуса. Слободна територија се про- 
стирала с десне и леве обале Топлице према Ј. Морави. Западно од 
Блаца и К урш умлије — планински део држ али су четници К. Пе- 
ћанца. Повољна околност Топличког одреда била је што се ослањао 
на Јастребац и имао базе у селима у равници до саме Ј. Мораве све 
од Прокупља и Добрича до Крушевца. Та околност и правилно пона- 
ш ање једног дела штаба Топличког одреда допринеће да се сачувају 
две чете Топличког одреда заједно с Расинским одредом. Оне ће издр- 
ж ати неколико оф анзива уз масовну употребу снага, али захваљ у- 
јући управо Јастрепцу и правилној примени партизанског начина 
ратовањ а ове чете ће опстати и касније постати ослонац за обнову 
Н О Б-а у Топлици.

У склопу општег плана команданта Србије Бадера, четници 
К. Пећанца и недићевци из Ниша садејствују нападу бугарских једи- 
ница на Топлички ПО, и то 28. II 1942, онда када су Бабички и Ни-

256 q Савковић, н. рукопис,  стр. 183— 184 и 188.
257 Исто, стр. 184—185.
2s8 Исто, стр. 179.
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ш авски одред били опкољени на Бабичкој гори.259 Напад четника 
вршен је у три правца.200 Из рејона Блаца, под командом Мике Ја- 
стреба-попа М ихајла Поповића, наступала је према Раш евцу и Здра- 
вињ у колона од 1.500 четника; друга, под командом Машана Ђуро- 
вића, наступала је левом обалом Топлице према Белољ ину и М. Пла- 
ни, са снагама до 1.000 четника. Овим колонама потпуно је затво- 
рен фронт према западу и тиме набациване снаге Топличког ПО 
према Ј. Морави. С истока, из рејона Ниша, преко Мрамора и Сече- 
нице у правцу из Бреснице и Чубуре, наступао је одред четника и 
недићеваца под командом капетана Трифуна Микића, начелника 
штаба К. Пећанца и Димитрија Антанасијевића-војводе Мите Трнав- 
ског у јачини до 700 четника и недићеваца.

Косаничка чета Топличког одреда, само 6 дана после тешког по- 
раза у Курш умлији, прихватила је борбу 28. II 1942. са четницима 
код села Сварче. Не знајући с каквим је снагама ступила у борбу, 
Косаничка чета теж и да освети своје другове пале у Куршумлији 
и тиме дозвољава да је неколико пута јаче четничке снаге, њ их око 
500. униште. Након борбе 28. II ова чета је сведена на 15 бораца, 
који ће 12. априла 1942, у саставу Видојевачке чете, сви настра- 
дати'2<и

Истог дана штаб Топличког одреда, изненађен појавом много- 
бројних развијених четничких колона, које су наступиле према 
Здравињ у и Рашевцу, излази на положаје Још аничке косе и при- 
хвата борбу са својом Великојастребачком и Блацком четом и Расин- 
ским одредом. У тој борби су четници, иако неколико пута јачи, 
доживели пораз (заробљених и убијених око 100) и били присиљени 
на повлачење у Блаце, одакле су и пошли у иапад.202

Видојевачка чета, која је из М. Плане преш ла преко Топлице у 
село Гунетин, остављајући једну десетину у Д. Топоници ради кон- 
троле пута Прокупље—Курш умлија, дозволила је, због невојничког 
понашања, да јој четници М ашана Ђуровића нанесу теш ке губитке. 
Четници су десетину заробили 1. III 1942. у Д. Топоници и на тај 
начин откривши место боравка чете напали је истог дана. Само 
захваљ ујући добрим познаваоцима терена она се спасла извлачећи 
се према Видојевици.263

Четничко-недићевски одред (Хумски и Сићевачки и батаљон 
ниш ких четника) у јачини око 700 четника и недићеваца избио је 
1. марта у рејон Облачина—Балиновац. Другог марта напао је Мало- 
јастребачку чету на К рајковцу и Чубури. Борба је била оштра и 
упорна. С повољнијих полож аја партизанска чета нанела је теж ак 
пораз непријатељ у убивши и заробивши преко 35 четника.201 Због 
овог пораза К. Пећанац је наредио да се партизанско село Чубура

259 А—VII. Нд. Кут. 33 ф. 11 док. бр. 44 и ф. 12-9 док. бр. 26.
200 С. Савковић, п. 'рукопис, стр. 177—185.
261 Исто, стр. 185—186.
262 Исто, стр. 189—190.
203 Исто, стр. 221—223.
264 36. ИОР, т. 1/3 док. бр. 50 и  док. бр. 143; С. Савковић, и. рукопис,

стр. 194.
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сравни са земљом, а сви способни мушкарци похватају и отерају у 
логоре.265

У периоду напада непријатељ а у „операцији чиш ћењ а“ дошло је 
до поделе штаба Одреда. Политички комесар Иво Ф абчић-Ђ ура пре- 
шао је на десну обалу Топлице код Видојевачке и П асјачке чете. Са 
њим је био и секретар ОК Ниша Сретен М ладеновић-М ика. Оваква 
подела је имала утицаја на борбе Топличког одреда, а поготову у 
другој половини марта када ће се донети штетне одлуке по Пасјачку 
и Видојевачку чету.

После ових пораза четника, штаб Топличког одреда се нашао 
на Јастрепцу код села М икуловца, где су се окупиле две чете, Ве- 
лико и М алојастребачка, као и Расински одред са својим штабом, 
без команданта који је погинуо у К урш умлији.206

Између 1. и 3. марта 1942. године команду над свим снагама 
четника, недићеваца и љотићеваца, које су биле у нападу против 
Лесковачког, Јабланичког и Топличког одреда на левој обали Ј. Мо- 
раве, преузео је пуковник Бора М арковић.267 У томе се може, поред 
пораза четника на Јастрепцу, траж ити разлог што од 3. марта па до 
10. марта 1942. године нема изразитих напада на Топлички одред, 
а вероватно и у томе што Коста Пећанац није имао потпуну слободу 
командовања над својим четницима.

Пуковник М арковић је  у борбама од 6. III 1942. године на сло- 
бодној територији Пусте реке и Радана, ангаж ујући јаке снаге — 
око 1.300 недићеваца, љотићеваца и четника уз подршку једне бу- 
гарске батерије ■— потиснуо јединице Јабланичког и Лесковачког 
одреда на Радан.268 Тежећи да партизанске снаге набаци према Пас- 
јачи и Топлици и тамо их окруж и и уништи, он четнике и недићевце 
из Топлице оријентише према Радану у Пустој реци, и то: М ашана 
Ђуровића на правцу Белољ ин— Прекедан—Коњ уш а—Товрљане— 
Арбанашко; М ику Јастреба правцем Топоница—Обртница—Статовац; 
Трифуна М икића правцем Прокупље—Пасјача—Ж итни Поток, а 
власотиначко-сићевачку групу правцем Црнатово— Дубово, Старо и 
Ново Момчилово. Ове снаге су већ 10. марта избиле на линију Ко- 
санчић—Ж итни Поток—-Товрљане,269 чиме су потпуно опколиле Пас- 
јачку  и Видојевачку чету и затвориле правац пробоја Јабланичком 
и Лесковачком одреду с Пасјаче и Видојевице ка Топлици и Јас- 
трепцу.

Ноћу 11/12. марта 1942. године Јабланички и Лесковачки одред, 
као што смо раније навели, у јачини 1.150 партизана, пробили су 
обруч између Статовца и Ж итног Потока и избили на Пасјачу, Бели 
Камен, Видојевицу. По доласку у овај рејон Јабланички и Леско- 
вачки одред, заједно с Пасјачком и Видојевачком четом, организо-

265 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 143.
seo ИсТО| док бр 50
2<!7 А—V II Нд. Кут. 20 ф. 10 док. бр. 52 (Наредба Недића од 1. марта 1942).
268 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 46; исто, т. 1/3 док. бр. 140, 145 и 162 (Вероватно 

су непријатељ ске снаге биле јаче, али из извеш таја пуковника Боре М арко- 
вића од 31. марта 1942. наводи се овај број војника).

m  36. НОР, т. 1/3 док. бр. 145.
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вали су круж ну одбрану. Две чете Топличког одреда учествовале су 
у кружној одбрани с новопристиглим одредима 12. и 13, а 14. и 15. 
марта подржавале су пробој Јабланичког и Лесковачког одреда према 
Радану и Пустој реци.270

По пробоју Јабланичког и Лесковачког одреда према својим те- 
риторијама, на Пасјачи и Видојевици остале су истоимене чете Топ- 
личког одреда. С Пасјачком четом налазио се Ратко Павловић-Ћићко, 
командир чете Лесковачког одреда, а с Видојевачком четом Сретен 
М ладеновић-М ика, секретар ОК Ниша, и политички комесар Топлич- 
ког одреда Иво Ф абчић-Ђура.271 Ове чете после заједничких борби 
с Јабланичким и Лесковачким одредом, с обзиром на снаге непри- 
јатељ а које су се свакодневно кретале по Пасјачи и Видојевици, нису 
смеле прихватити борбу. Иако је било предлога да напусте ову тери- 
торију и пређу на Јастребац, до тога није дошло без обзира што се 
једна група извукла и прикљ учила четама Топличког ПО на Ја- 
стрепцу.

Баш  у периоду када су ове чете доживљ авале прве теш ке дане, 
потпуно опкољене, без могућности маневра и прихватањ а борбе, се- 
кретар ОК Ниша, као руководилац Окружног комитета, који се на- 
лази  с њима, пише 17. III 1942. свој последњи извеш тај Главном 
штабу Србије.272 Овај извеш тај је карактеристичан по многим ства- 
рима. Оно што највише подстиче на размиш љање је  да извеш тај не 
одише паником и безизлазношћу. Напротив, он је пун оптимизма, 
сигурности по одреде и уверености у немоћ непријатеља. Узгред оба- 
веш тава да је отпочела непријатељ ска оф анзива „(заборавио сам 
напоменути да је овде дошла нека експедиција 28. I I ) В и д и  се да 
му је јасно да непријатељ ска офанзива траје јер наводи „Борба са 
експедицијом је још  у току“, али нема ничега о намерама које ће 
предузети окружни штаб у чије име пише извеш тај.

Док су П асјачка и Видојевачка чета избегавала сусрете с непри- 
јатељским колонама хсоје су свакодневно врш љ але по Пасјачи и Ви- 
дојевици, остале чете Топличког одреда водиле су успешне борбе 
на Јастрепцу.

После успешних борби почетком марта, М алојастребачка и Вели- 
којастребачка чета Топличког одреда концентрисале су се у рејону 
села Рашевца. Са њима се налазио и Расински ПО. Ове јединице 
Одреда нису узнемираване у периоду од 3. до 17. III 1942. док се 
водила борба с Јабланичким и Лесковачким одредима при продору 
на Пасјачу и Видојевицу, па су се зато одмарале и чак прешле у 
напад. Док су вођене теш ке борбе на Пасјачи, мање снаге с Ја - 
стрепца сачекују у заседи недићевце код М. Плане 13. III 1942. и 
наносе им губитке.273 Истог дана друге јединице с Јастрепца пале 
архиву општине у селу Драгошу и воде борбу с љотићевцима V до- 
бровољачког одреда у рејону Б лаца.274

270 Исто, т. 1/4 док. бр. 46; С. Николић, н. d., стр. 186.
271 В. Глишић, н. д., стр. 210.
272 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 50.
273 Исто, док. бр. 153 и 156.
2,1 Исто, док. бр. 156 и 158.
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Добивши муницију и другу опрему од Немаца, Коста Пећанац 
18. III 1942. године наређује напад на Топлички одред на Јастрепцу. 
Иако су при овом нападу његове снаге поражене код Микуловца, 
он сутрадан уз помоћ бугарских снага продужава напад код Ра- 
шинца.275

Коста Пећанац, теж ећи да испуни своје обећаше дато генералу 
Бадеру, од 20. до 30. III 1942. године, уз помоћ Бугара, стално врши 
нападе на Топлички одред.276 Та његова акција заврш ава се без 
успеха.

Сви напори окупатора у овој „операцији чиш ћењ а" да униште 
снах-е Топличког и Расинског одреда на Јастрепцу остали су без 
резултата.

Док су снаге на Јастрепцу водиле успешне борбе с непријатељ - 
ским снагама, избегавајући фронталне борбе, а у исто време нано- 
сећи им губитке, дотле су се Пасјачка и Видојевачка чета пасиви- 
зирале. Не само пасивизирале него су одлуком политичког комесара 
Одреда и секретара ОК Ниша биле подељене у мање групе од 5— 10 
бораца и тако претворене у неборбене јединице.277

Таква одлука да се чете поделе и пасивизирају одговарале су 
окупатору. Оне ће, због своје пасивизације, везане за терен и по- 
дељене на мање групе, бити потпуно уништене 9, односно 12. априла 
1942. године,278 а што је најтрагичније са њима ће страдати и Фабчић 
Ива, политички комесар Одреда, и Сретен Младеновић-Мика секре- 
тар ОК Ииша. Овакав развој борбе показује да је окупатор са слу- 
гама углавном постигао своје циљеве што се тиче територија на ко- 
јима су биле ангажоване његове главне снаге: Прокупље—Куршум- 
ли ја—Лебане—планина Радан, а, исто тако, и територија Бабичке 
горе, Заплањ а и Сува планина. На овим територијама, закључно са 
31. III 1942. године, престали су да делују  као организоване борбене 
јединице — Бабички, Лесковачки и Јабланички ПО, а две чете Топ- 
личког одреда — Пасјачка и Видојевачка, од 9. односно 12. IV 1942. 
године. Овим су створени сви услови за нотпуну обнову окупаторске 
власти на бившим слободним територијама као и за ликвидацију 
остатака Лесковачког, Јабланичког и Бабичког партизанског одреда 
и других припадника НОБ-а.

ЛЕСКОВАЧКИ ОКРУГ БЕЗ ОК К П Ј И П А РТИЗАНСКИХ ОДРЕДА —
ЛЕСКОВАЧКИ ПО

Окупатор је са својим слугама приликом планирањ а „операције 
чиш ћењ а" у југоисточној Србији поставио себи задатак: ликвидирати 
партизанске одреде за време зиме, обновити окупаторску власт на 
партизанским територијама и онемогућити нови устанак НОП-а у 
пролеће 1942. године, па је током четрдесетодневних напада на пар- 
тизанске одреде лесковачког округа то и постигао, што нотврђује

275 Исто, док. бр. 158; А, VII НАВ-Н-Т-501, 247/1026-28.
276 а —VII. НАВ-Н-Т-501, 247/1026-28.
277 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 3 и 7; АС. ПП Ниш бр. 20.
278 АС. ПП. Ниш бр. 20; С. Савковић, и. рукопис, стр. 210—220 и 220—234.
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и извеш тај пуковника Боре М арковића од 31. марта 1942. године.279 
Окупатор је квислинзима, а нарочито уз помоћ Специјалне полиције, 
успео да у фебруару 1942. зада најтеж и ударац партијекој органи- 
зацији у Нишу и Лесковцу, како каж е секретар 1111 Ниша.280 Успев- 
ши да прекине везе између рзжоводећег органа НОБ-а у југоисточној 
Србији и ПО, окупатор преко недићеваца, љотићеваца и четника 
К. Пећанца поседа слободну територију ПО. У јануару 1942. заузима 
Вучје, центар слободне територије Лесковачког одреда, у коме задр- 
ж ава Први добровољачки Љ отићев одред.281 Нешто касније, у село 
Бунуш ки Чивлик поставља Ветернички четнички одред под коман- 
дом познатог злочинца Зарије Вучковића, а у селу Велико Трњане 
формира нови четнички одред војводе Голубовића.28'2

Под заштитом ових окупаторских власти обнавл^ају се општине 
у Поречју на бившој слободној територији,283 што омогућује да се 
реакција активира — повампири, како пише секретар ОК Лесковца 
у свом извеш тају ф ебруара 1942. године.284

Дејства Козјачког четничког одреда с. Оруглице, под командом 
Јордана Кимића и Илије Николића-Бувског, створила су сигурније 
услове за обнову окупаторске власти и суж авала могућности обнове 
Н О Б-а у Поречју и на Кукавици.

У периоду од 21. I до 25. II 1942. из Кукавичког одреда је враћен 
171 партизан.283 Ово отпуштање из Одреда, а нарочито оних из 
Лесковца, имало је теш ке последице.286

Смањени К укавички одред у борбама на Соковини и Игришту 
потпуно је разбијен, а његови су се остаци вратили на Кукавицу.

Слична је судбина била и вода 1. чете Кукавичког одреда под 
командом Кирила Велинова Ботева и Миодрага-Миће Јовановића. 
Он се у периоду офанзиве нашао на Бабичкој гори 26. II 1942. го- 
дине. При пробоју вод је дошао у село Градиште код 2. чете Бабичког 
одреда. При повратку на К укавицу између 2. и 5. марта вод се рас- 
пао.287

Осим нестанка борачког састава Кукавичког одреда уништен је 
и сав војно-политички па и партијски кадар.288 Тиме је задат теж ак

2,9 36. НОР, т. 1/3 д ок .  бр. 162.
280 Исто, док. бр. 46, 48 и 54.
*м С. Николић, н. д., стр. 235.
282 Исто, стр. 237.
283 Исто. стр. 236—237.
261 36. НОР, т. 1/3 д ок .  бр. 23.
285 С. Николић, н. д., стр. 167.
286 Исто, стр. 233—234 и 281—285 (Из Лесковачког-Кукавичког ПО заробље- 

но 160, од тога стрељано 30, у логоре одведено 90, из затвора пуштено 40. Од 
незаробљених 70 се легализовало, а 30 је ж ивело илегално. Око 60 прешло де- 
маркациону линију на терену Врањ а и Куманова). О стрељ анима види кивигу 
Јосиф а Стефановића, Жртве фашизма, Лесковац 1969).

287 С. Николић, н. д., стр. 190—193 и сећањ е Ике Веселиновића изнето ауто- 
ру у Београду 1974. г.

288 Исто, стр. 161—163 и 229—231. (Из Одреда су погинули последши коман- 
дант Одреда Властимир Радоњин-Добри Ш панац и Јосиф  Стаменковић, коман- 
дир чете; заробљени: Бора Цекић, заменик политичког комесара Одреда, Петар 
Цветковић, начелник штаба, А лександар Јовановић и Предраг Јовановић, по- 
литички комесари чета, Стојан Н., командир чете, политички комесари водова 
и командири водова и др.).
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ударац НОБ-у у овом делу лесковачког округа. Од читавог кадра 
на планини Кукавици остали су само: Радован Ковачевић-М аксим, 
политички комесар Одреда, Стојан Николић-Јоле, политички коме- 
сар чете, Милорад Костадиновић-Неша, Благоје Костић-М арко Црни, 
командири водова, и Светислав Стојановић-Бизон, заменик коман- 
дира чете.289 Овај кадар, иако усамљен, без везе са ОК Лесковца, 
ГШ Ниша и ПК Србије, издрж авајући свакодневне хајке четника, 
недићеваца и љотићеваца, спречиће својим постојањем и политичким 
радом на терену деморализацију у народу и очувати утицај НОБ-а 
у Поречју, што ће допринети да се првог маја 1942. године обнове 
Лесковачки одред и НОБ.290

П артијска организација у Одреду доживела је такође најтеж е 
губитке:291 37 чланова К П Ј ногинулих и заробљених. Четири члана 
К П Ј, борци Кукавичког одреда, илегално су живели под тешким 
условима у Лесковцу. Осам чланова К П Ј прешло је преко демарка- 
ционе линије (Врањанаца и Македонаца), после смањивања и пораза 
Лесковачког ПО. Чланови К П Ј који су се одржали на Кукавици били 
су: Радован Ковачевић-М аксим, Стојан Николић-Јоле, Јосиф  Кри- 
ста-Кољ ка и Милорад Костадиновић-Неша.292

Оваква поразна ситуација с Кукавичким одредом и НОП-ом на 
територији Поречја и Кукавице у периоду непријатељске офанзиве 
изазвала је страх у народу, како се у неким извеш тајима руково- 
дећих органа ИОБ-а види, али није престала вера у победу НОП-а, 
то значи пуно поверење у успешан наставак борбе.293 Само се овим 
може тумачити да је малобројна група партизана и чланова К П Ј 
с Кукавице за кратко време успела да обнови Одред и обезбеди 
развој НОБ-а у лесковачком крају.

Б А Б И Ч К И  п о

Последице окупаторске офанзиве „операција чиш ћењ а" на те- 
риторији Бабичког одреда биле су тешке. Велики део војно-политич- 
ког кадра је нестао. Сем команданта Обрада Лучића-М илутина, који 
је  погинуо на Сувој планини код села Беж иш та, и Томе Костића- 
-Срећка у Биљанихди, погинуо је и политички комесар 3. чете Јован 
Ж ивковић-Војин, а Добрила Стамболић, политички комесар чете, 
заробљена је на Сувој планини и стрељана у Нишу. Заробљени су 
заменик политичког комесара Одреда Велимир М анић-Брка, Ж ика

289 Исто, стр. 261—263.
290 Исто, стр. 263; 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 1.
201 36. НОР, r. 1/3 док. бр. 23 У одреду је било 35 чланова К П Ј и 21 каиди- 

дат. Од тог броја је 37 чланова и кандидата погинуло и заробљено, међу којима 
Коста Стаменковић, најпопуларнији раднички и комунистички руководилац, 
његова кћи Лепша Стаменковић, члан ОК С К О Ј-а, Мара Ђорђевић, члан МК 
Лесковца, Петар Цветковић, члан МК Врањ а и др. (С. Николић, п. д., стр. 229).

292 С. Николић, н. д., стр. 263.
283 Почетком децембра 1942. г. један стари сељак у селу Раш ин Лаз, на 

Кукавици, рекао је  у штабу Лесковачког и Врањског одреда: ,,Ја сам четницима 
и недићевцима који су долазили овде у потрази за партизанима рекао: ,Један 
партизан да остане они ће победити’“, сећањ е аутора.
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Вукомировић, политички комесар чете, Тома Калођера и Јован Це- 
кић-Ванча, командири чета, Петроније Јованчић-Небојша, Вукашин 
Радичевић, Златановић Тадија и М арјановић Облак, командири во- 
дова, Благоје Лакичевић и Влада Ђорђевић, политички делегати во- 
дова.294 Командир 3. чете Душан Максимовић-Мирко вратио се у свој 
крај Пусту реку и тамо се у другој половини 1942. године прикљ у- 
чио Јабланичко-пасјачком одреду, док је Милорад Вељковић-М иле, 
политички делегат вода, rio повратку у Пусту реку успео да се лега- 
лизује и тек 1943. године поново долази у Јабланичко-пасјачки од- 
ред, инг. Тадија Поповић је по повратку с Бабичке горе остао у Пу- 
стој реци и касније се легализовао и радио у руднику Леце.

Ж ивко Коцић-Предраг, заменик командира чете, и Никола Ђу- 
рић Павка, члан ОК СКОЈ-а, избегли су заробљавање у селу Орашцу, 
ж ивели илегално у Лесковцу до јуна када долазе у Бабички ПО у 
Црној трави,293

Приликом пробоја Бабичког одреда на Бабичкој гори је остала 
за рад на терену Разум енка Петровић-Деса, члан ОК Лесковца, али 
је већ 2. марта била заробљена.

У једном печалбарском радничком крају, који је тако брзо при- 
хватио устанак и масовно му пришао, ни пре рата ни сада, у кратко- 
трајном периоду када су за то постојале могућности, није створена 
организација КП Ј, што ће се негативно одразити на развој НОБ-а 
у каснијем периоду.

Слободна територија Бабичке горе и Заплањ а карактеристична
је по томе што су одмах створени НОФ (касније прерасли у НОО)
бирани јавно.290 То је имало теш ких последица по одборнике у току
и после офанзиве. Непријатељ их је лако откривао. Зато се и десило
да је бугарска окупаторска војска под командом пуковника Балта-
кова средином Maia 1942. године све њих, око 300, заједно с месним

0 0 7десетинама похватала и отерала у л огоре/Ј/
Исто тако је поступљено и с припадницима НОО и месним десе- 

тинама рејона Бабичка гора—Ј. М орава.298 Према томе непријатељ је 
успео да с ове територије зароби и ухапси преко 500 припадника 
НО Б-а и тиме нанесе теж ак пораз НОП-у.

Најстроже је постушвено с бившим борцима Бабичког одреда. 
Они су скоро сви (1. и 3. чета) похватани и одведени у логоре. Тамо 
је  већина страдала, међу којима велики број радника и интелектуа- 
лаца из Лесковца.299

И с територије Нишког ОК — Заплањ а окупатор је похватао 
значајне и утицајне људе припаднике НОП-а,300 учитеља Ж арковић 
Свету, члана K IIJ и политичког делегата у Нишавском одреду;

294 Д. Кулић, Бабички ПО, стр. 73; 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 147 и 152: Исто, 
т. 1/21 док. бр. 19; А—VII, Нд. Кут. 27 ф. 7-1 док. бр. 21; U svedočenjima, Ж . 
Николић, n. č., књ. 10, стр. 1—25.

203 U svedočenjima, Ж . Николић, n. č., књ. 10, стр. 1—25.
296 36. НОР, т. l / l  док. бр. 98,
297 U svedočenjima, Ж . Николић, n. č., књ. 10. стр. 1—25.
208 Исто.

299 Исто.
300 Исто.
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др Витомира Стојановића, лекара, Нишавског и Бабичког одреда (ле- 
чио рањеиике у болници Д. Душник и долазио у одреде ради пре- 
вијања); његовог брата Петра Стојановића — члана К П Ј и десетара, 
учитеља Јована Хуску, члана КП Ј. Н ајтеж и губитак ;је хапшење 
Јована Ћирића, члана СК Беле Паланке, априла месеца 1942. године, 
чиме је развоју НОБ-а, особито у рејону Пирот—Л уж ница—Бела Па- 
ланка задат теж ак ударац.

Бабичка гора и Заплање, очишћени од припадника НОП-а, по- 
стали су погодне територије за формирање контрареволуционарне 
организације Драже М ихаиловића.301 Већ априла др Милан Ш ијачки 
и капетан Миленко Релић стварају своје прве пунктове — резервни 
мајор Китановић из Л ичја и riori Петроније М иљковић из Драговља 
и др. Ова ће се организација, уз подршку осталих слугу окупатора, 
учврстити и тиме ће постати велика препрека обнављању НОБ-а 
на овој територији.

М ожда би пораз Бабичког одреда имао трагичне последице по 
НОН да није било реалне одлуке Разуменке Петровић и Глигорија 
Диклића, чланова ОК Лесковца и ш таба Бабичког одреда, средином 
фебруара 1942. Они су онда, на скученом простору, схватили да Ба- 
бички одред треба да развије НОБ преко демаркационе линије на 
црнотравском терену.802 Тако је средином ф ебруара изврш ена реор- 
ганизација Одреда и 2. чета (требало је да постане 4. или пододред) 
добила је задатак да делује јуж но од Власотинца и преко демарка- 
ционе линије. Она се одласком у тај рејон наш ла ван дејства не- 
пријатељ а у „операцији чиш ћењ а".303

Ову своју одлуку штаб Одреда у најкритичнијој ситуцији, при 
пробоју из обруча на Витим К руш кам а 1. марта 1942. године, допу- 
њ ује тако што у ту чету упућује кадрове с црнотравског терена, 
Лужнице и Врања, ради успешнијег развоја НОБ-а.

ЈА БЛ А Н И Ч К И  ПО

Јабланички ПО је за  окупатора био највећа опасност те зато 
његовој ликвидацији посвећује посебну пажњ у. Окружни начелник 
Лесковца само један дан после расформирања Јабланичког одреда, 
тј. 28. марта 1942. године, наређује среским начелницима у Про- 
купљ у и Курш умлији да обрате паж њ у да се у правцу Копаоника 
не пробије Јабланички одред у јачини од 200 партизана.304 Овакво 
реаговање непријатељ а показује колико је имао добро организовану 
обавештајну службу. Само један дан по губљењу контакта с парти-

301 Др М илан Ш ијачки, Наш пут —• историјска разматрањ а организације 
и његови непријатељи, Чикаго 1969, стр. 30 и 31 (четничко емигрантско издање).

302 Д. Кулић, Бабички НО, стр. 83; U sveđočenjima, Ж . Николић, n.č.,  књ. 
10, стр. 1—25. Исто. С. Костић, Prva oruiana akcija Babičkog NOP oclreda «  
Crnotravskom kraju početkom 1942. godine, књ. 23, стр. 508.

303 Д. Кулић, Бабички ПО, стр. 84; U svedočenjima,  С. Костић, Akcije  bu-
garskih snaga na C m otravskom  području protiv NOP-a 1942. godine, књ. 26, стр. 
534—535.

з«4 a —VII. Нд. Кут. 29 ф. 6-1 док. бр. 5.
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занима предузима све како би спречио да Јабланички ПО искориети 
у тим условима најповољнију алтернативу за свој спае.

За НОБ је нестанак Јабланичког одреда, који је почетком марта 
имао с месним четама чак и 3.240 бораца, био велики, ненадокнадив 
губитак. Не само то него је овај одред, при пробоју 11. марта с Ра~ 
дана на Пасјачу, имао у свом саставу 1.000 бораца решених да про- 
дуж е борбу на другим територијама пошто ;је непријатељ посео њи- 
хову слободну територију. Кобна греш ка — повратак с Пасјаче на 
свој терен, утицала је да већина бораца месних чета нанусти Одред. 
Али ипак у њему и на сам дана расформирања постоји 250 бораца,305 
одлучних да се боре по сваку цену, тако да су се успротивили одлуци 
да напусте Одред и борбу.300 „Неки борци су се нерадо одвајали од 
чета, указивали на тешкоће на које ће наићи АЈШ СВИ СУ НА 
К РА ЈУ  СХВАТАЈУЋИ СИТУАЦИЈУ У К О ЈО Ј СЕ ОДРЕД НАЛА- 
ЗИО ПРИХВАТИЛИ ОДЛУК'У“ (подвукао Ж . Н.), пошли на одређен 
терен с тим да се у одређено време врате на Радан у састав своје 
чете односно одреда" — изјавио је Бошко Крстић, тадањи заменик 
команданта Јабланичког одреда на научном Симпозијуму у Лесковцу 
октобра 1975. године.

Нестанак једног од најјачих одреда југоисточне Србије за оку- 
латора је био велики успех. Он одмах обнавл^а окупаторску власт 
на бившој слободној територији и настављ а ф изичку ликвидацију 
растурених припадника Јабланичког одреда и месних чета. У свим 
општинским седиштима поставља председника од својих присталица 
непријатељ а НОБ-а, али и колебљивце из редова НОП-а. За пред- 
седника у Слишану поставља М илована Ж угића, ранијег командира 
месне чете из Гајтана.307 Окунатори, Бугари, заједно с немачким 
слугама недићевцима, Лзотићевцима и четницима Косте Пећанца, ко- 
ристећи непостојање оружаног одреда на Радану, у Пустој реци врше 
претрес сваког села и предела трагајући за сакривеним припадни- 
цима НОБ-а. Они у овом свом подухвату у потпуности успевају. 
Разоруж авају  скоро све припаднике месних чета чије је бројно стање 
било преко 2.500 људи.308 Многе борце и припаднике НОП-а хватају 
и воде у затворе у Лебану и Лесковцу. Теж њ а је окупатора да на 
територији где је деловао најјачи одред још у току зиме ликвидира 
све припаднике НОБ-а и на тај начин спречи на пролеће обнављање 
НОБ-а. У овом свом плану он не теж и само физичкој ликвидацији 
НОП-а него и политичкој ликвидацији утицаја НОП-а у овом рејону. 
О кружни начелник Лесковца у том смислу издаје наређење да се 
припадници месних чета не заробљ авају и не гоне у логоре него да 
се одмах претварају у сеоске страже, које ће користити окупатору 
у борби против НОП-а.309 Ова мера окружног начелника имала је 
одраза на понашање неких припадника месних чета. Окупатор заводи 
страшан терор над народом бивхне слободне територије, чиме уноси

305 М. Перовић, Јужна Ср6itja, стр. 145—147. (Бројно стање Јабланичког 
одреда у том периоду са месним десетинама било је  веће као ш то је раније 
наведено).

308 Лесковачки зборпик  бр. XVI, 1976, стр. 243.
307 Д. Туровић, н.д., стр. 206.
308 М. Перовић, Јужна Србнја, стр. 145—146; Лесковачки зборник  бр. IV, 

1964, стр. 19; исто, бр. III, 1963, стр. 34.
3<)0 А—VII., Нд. Кут. 29 ф. 6-2 док. бр. 65.
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етрах и панику, а то отежава одржање бораца који ее сакривају на 
тој територији.

У оваквој ситуацији појављ ује се једна могућност за спасавање 
многих припадника НОП-а и Одреда. Већ 12 априла 1942. године оку- 
патор отвара рудник Леце преко управника инж. Евгенија Костића. 
Будући да је Костић био припадник НОБ-а. он теж и да искористи 
отварање рудника за спасавање бораца Одреда. Добивши сагласност 
од чланова ОК Лесковца и штаба Одреда он успева не само да спасе 
од хапшења многе борце и припаднике који су се крили око својих 
села него добија и сагласност од окупатора да као радну снагу узме 
многе заробљенике из логора Лебана и Лесковца.310 На овај начин 
је, и ако је то ишло у корист окупатора а на велику штету НОБ-а, 
ипак спасено на стотиие бораца који су распуштањем Одреда бачени 
на милост и немилост окупатору.

И поред свих ових „повољиости“, Јаблаиички одред и НОП су 
после расформирања и напуш тањ а борбе изгубили по стрслиштима и 
логорима око 296 бораца.311

Чланови ОК Лепосава Стаменковић-Ленка, Васа Смајевић и по- 
литички комесар Јабланичког одреда склонили су се у село Туларе.312 
Осим њ их у ово село се повукла и читава 3. чета Одреда на челу 
с командиром и политичким комесаром. У чети (њих преко 30) је била 
већина чланова КП'Ј и СКОЈ-а. Привремено су се у овом селу скло- 
нили и Максим Ђуровић, Вукосав Драгић-Малиша, Вукадии Бле- 
чић-Вујадин, Јован Цекић медицинар, Душан Девеџић-Жика, студент 
фармације, и др.313

У Тулару су владале четничке војводе Алекса М арковић и Лакић 
Вуксановић са својих 150 четника.314 Према подацима којима се 
располаже, руководство НО Б-а лесковачког округа није због при- 
падниш тва Јабланичком одреду прогањано од ових четника. Нема 
података да је и један борац и руководилац заробљен и предат оку- 
патору, као што је то био случај са четом Лесковачког ПО на Соко- 
вини 19. марта 1942. године.315 Наравно да су се у оваквим условима 
одржали сви припадници НО Б-а у Тулару, али за то време нису 
имали никакве везе с осталим припадницима Јабланичког одреда ни 
с Лесковцем и ПП Ниша.310

310 Д. Туровић, п.д., стр. 225; Н. Илић, Јабланичко-пасјачки odjjed, Леско- 
вац 1967, друго издање, стр. 41; Ј. Стефановић, н. д. (списак погинулих за општи- 
не Бојник, Лебане и Медвеђу).

311 Ј. Стефановић Жртве фашизма  — списак погинулих.
3,2 Д. Туровић, н.д.,  стр. 200—-202 и 216; Н. Илић, п.д., Јабланичко-пасјачки  

одред стр. 40; Лесковачки зборник  бр. III, 1963, стр. 35.
313 Д. Туровић, н. д., стр. 200, 202 и 216.
зи 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 162; Д. Туровић, н. д., стр. 195; Н. Илић, н.д.,  

стр. 17.
315 С. Николић, н.д.,  стр. 195—210; А—VII. Нд. Кут. 66 ф. 1-11 док. бр. 24 

и Кут. 52 ф. 7-1 док. бр. 41. (Ово су извеш таји четничких команданата К. 
Пећанца, Саве М идовановића. Булатовића и Алексе М арковића о уништењу 
нартизанске чете на Соковини).

316 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 72. (Писмо ПП Ниш, П К  од 1.1. маја 1942: „Дру- 
гарица Леика-Лепосава Стаменковић Ж . Н.) је ж ива, налази  се у Јабланици са 
осталим из одреда и дошли смо у везу; пише Буха).
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Командант Одреда Милош М анојловић се са евојим братом и 
К рстом Миљанићем крио у рејону свога села Добре Воде, где се 
учврстио четнички војвода Радоњић.317

Бошко Крстић, заменик команданта Одреда, се после расформи- 
рањ а склонио у рејон свога села Коњувца,818 а Воја Ристић, командир 
чете, у рејон села Добра Глава.

К акве су везе и односи међу руководиоцима и отпуштеним бор- 
цима биле после расформирања Јабланичког одреда показује изјава 
Крсте М иљанића на симпозијуму у Лесковцу октобра 1975. године.319 
После два-три дана проведена на терену Добра Глава с групом од 
17 бораца, М иљанићу је саопштено да напусти терен овог села. „По- 
•сле рата једном приликом ми је Тоћа рекао, да је ту директиву дао 
Воја Ристић и да је његово — Тоћино —• мишљење, да је то учи- 
њено због тога што се бојао да не навучемо непријатељ а на терен на 
коме се он крије“ каж е Миљанић. Пре распуш тања Одреда Воја 
Ристић је био командир чете и угледан руководилац. Овакво његово 
понашање утицало ;је да се цела ова група у повратку на Радан сва 
распала.

Последице распуш тања Јабланичког одреда, како политичке тако 
и војничке, биле су по НОБ велике. Од 3.240 бораца почетком јуна 
1942. на Радану се појавило свега 30, и то већином оних који су се 
склонили у Тулару. При обнови Јабланичког одреда, тек 15. августа 
1942. године, у Одреду се нашло само 60 бораца, те је због тога не- 
прихватљиве теза неких да је већина бораца Јабланичког одреда 
очувана и да је због тога одлука о распуш тању Јабланичког одреда 
•била једино правилна.320

Због распуш тања Јабланичког одреда, који им је био ослонац, 
и  нестанка Лесковачког одреда, многи борци с територија Врања 
били су принуђени да се врате на свој терен и тамо доживе судбину 
својих другова из Јабланичког, Лесковачког и Бабичког одреда. До 
овог је дошло и зато што су се чланови ОК Лесковца као најодговор- 
нији руководиоци НОБ-а у овом округу повукли у Туларе оставља- 
ју ћ и  читаву територију без везе и директива.

СТАЊ Е Н О Б-а ПРЕКО ДЕМАРКАЦИОНЕ Л И Н Ш Е  1942.

Раније смо истакли да је демаркациона линија између немачке 
и бугарске окупационе зоне имала негативног утицаја на развој 
Н О Б-а на територији врањског и пиротског округа. Врањски крај 
лесковачког округа, који је био у надлежности ОК Лесковца, пред- 
стављало је 5 и по срезова од 8 колико је ОК имао. Та територија 
захватала је: врањски, прешевски, масурички, пољанички, босиле- 
градски и део власотиначког среза. ОК Лесковца је и према овој 
територији имао велику обавезу за развој НОБ-а. Утолико пре што

317 Н. Илић, Јаблапичко-пасјачки одред, стр. 42; Лесковачки зборпик  бр. 
III , 1963, стр. 35.

318 Лесковачки  зборкмкбр. III, 1963, стр. 35.
319 Исто, бр. XVI, 1976, стр. 242.
320 Исто, стр. 238—240.
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је на тој територији била ,у оквиру југоисточне Србије, најбоље 
распоређена организација К П Ј.321 У Врању је  постојао МК и око 
30 чланова КП Ј. У осталим местима (Бујановцу, Прешеву, Биљачи, 
Балинивцу, ГЗрањској Бањи, Сурдулици, Владичином Хану, Преде- 
јану, Црној Трави и другим) било је преко 25 чланова КП Ј, а исто 
толико и кандидата. Осим њих на овој територији је било преко 
150 омладинаца у СКОЈ~у.322 О ваква снага K IIJ допринела ;је да је 
на овој територији био формиран Врањски одред са преко 70 бо- 
раца, који ;је почетком НОБ-а (август— септембар 1941) био најјачи 
одред у југоисточној Србији. Због демаркационе линије и посебног 
система организације бугарске окупаторске власти, овај одред се 
није дуго одржао на тој територији него је своју снагу укључио у 
Кукавички, Јабланички и Бабички одред на територији немачке 
окупационе зоне; борци су се у овим одредима налазили до марта 
1942, односно док су ти одреди као организационе борбене јединице 
постојали.323

Повлачење Симе Погачаревића, секретара М К Врања, јула ме- 
сеца у ОК Лесковцу и хапшење читавог М К почетком августа 1941. 
године допринело је, поред наведених негативних утицаја на развој 
НОБ-а, да дође до извесне неповезаности у руковођењу радом КП Ј.

Видели смо ш та је све ОК Лесковца предузео да се у рејону 
Врања оживи ПО и НОБ. Тај подухват је пропао, поготову стога што 
у Врање није упућен Велимир Манић. Глигорије Диклић-Будни је, 
вероватно приликом боравка у Бабичком одреду између 4. и 12. II 
1942. године, установио, како он сам пише ПК, да је Манић као пар- 
тијски руководилац ,,неииицијативан“ те му није ни саопштио од- 
луку ОК Лесковца нити га је упутио у Врање.324

Погибија Благоја Ристића, (Раде Металац) члана ОК, фебруара, 
и напуш тање Лесковца и ОК од Глигорије Диклића-Будног усло- 
вили су да ОК Лесковца прекида везе с ПК и ПП Ниша.323 Истовре- 
мено престаје свако руковођење НОБ-ом преко демаркационе линије, 
а тиме је велики број припадника К П Ј и НО Б-а остао без партиј- 
ског руковођења.

Преостала три члана ОК Лесковца налазила су се у одредима 
(Разуменка Петровић-Деса у Бабичком, Васа Смајевић у Јабланич- 
ком, а Лепосава Стаменковић-Ленка, секретар ОК и члан ПП Ниша 
у Кукавичком одреду). Ангажовани у сталним борбама и пробле- 
мима одреда, они нису деловали као чланови руководећег форума 
који је, између осталог, требало да реш ава проблеме НОВ-а преко 
демаркационе линије.321’ Не види се да се секретар ПП Ниша у том

821 В. Глишић, п.д., стр. 34 и 35; Група аутора, зборник сећања, Тако  се је  
борила Цриа Трава, Црна Трава 1974, стр. 38, (даље: Црна Трава).

322 Врањски гласник  бр. VII, 1967, стр. 139 и 150; А.С. M ’OK Врање, бр. 
18, 20 и др.

323 С. Николић, н. д., стр. 80, 88, 110 и 111.
321 А.С. ПКС бр. 71 (Извсш тај ОК Лесковца од 13. II  1942); Велимир М анић 

својом изјавом датој аутору маја 1976. године потврђује да му није саопштена 
одлука ОК Лесковца за одлазак у Врање.

325 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 26 и 46.
328 Исто, док. бр. 13.
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погледу много ангажовао. Он је у том периоду био превише заузет 
око свог опстанка у Нишу и везама с одредима и са П К М акедо- 
није.327 Не уочава се ни интервенција ПК Србије о питању рада К П Ј 
преко демаркационе линије почетком 1942. године и ако је био оба- 
веш тен од ОК Лесковца.328

Иста је ситуација и с територијом око Црне Траве, која је раније 
била саетавни део власотиначког среза и у оквиру ОК Лесковца. 
Нартијском организацијом у Црној Трави руководио је ОК преко 
Новице Илића, а после његовог одласка у СК Беле Паланке, упућен 
је  у Власотинце 'Борђе Стаменковић-Козак. Он као Лесковчанин није 
могао да делује у Власотинцу, него се вратио натраг.329 Због тога је 
партијска организација у Козилу и Црној Трави остала почетком 
1942. године без везе са ОК Лесковца.330 У међувремену је друга 
чета Бабичког одреда преко ЈБубимира Костића-Ненада, члана К П Ј 
и политичког делегата, успоставила везу с Црном Травом после које 
су дошла два борца у партизане.331

Овако успостављена веза с Црном Травом имаће далекосежне 
позитивне последице за развој НОБ-а. На бази предлога и сталног 
инсистирања ЈБубе Костића-Ненада, „да има услова за развој НОБ 
преко демаркационе линије",332 штаб Бабичког одреда, нашавши се 
после поделе територије с Нишавским одредом у суженим условима 
деловања свог масовног Одреда, доноси одлуку, уз еагласност чла- 
нова ОК Разуменке Петровић-Десе и Глигорија Диклића-Будног, да 
с једном четом делује  преко демаркационе линије у цриотравском 
крају  у рејону јуж но од Власотинца.333

У вези с овом одлуком 15. II 1942. године изврш ена је реорга- 
низација Бабичког одреда па је чета Милоша Диманића и Синише 
Јањ ића-П ере 20. II 1942. године кренула јуж но од Власотинца и от- 
почела акције преко демаркационе линије.

И ОК Ниша је имао део своје територије преко демаркационе 
линије у бугарској окупационој зони. Та територија ;је обухватала 
два и по среза од 11 колико је потпадало под ОК Ниша и није имала 
ни једну организацију КП Ј. То је нагнало ОК Ниша да формира 
Среско повереништво К П Ј за 4 среза (Белу Паланку, Лужницу, 
Пирот и Цариброд) од 3 члана.334 Овај СК је углавном деловао на 
територији Беле Паланке и дела Л ужничког среза немачке окупа- 
ционе зоне. С Пиротом је био повезан преко активиста који нису били

327 Исто, док. бр. 26, 28, 43, 46 и 48.
328 Исто, док. бр. 1, 9, 12, 13, 23 и 26.
320 Исто, док. бр. 6.
330 и СТа

331 Почетком јануара 1942. године у Бабички ПО дошли су Александар 
Стојановић-Вузија-Ратко, члан К П Ј, и Сретен Ристић-Слободан, члан СКОЈ-а.

332 Велимир Манић, партијски руководилац Бабичког одреда, указу је на 
чињеницу да је  Љ уба Костић, као члан К П Ј из села Брода, био врло активан 
у  усмеравању дејства Бабичког одреда нреко демаркационе линије. То је  и А. 
Стојановић rio доласку подржао.

333 А.С. ITKC бр. 71; Д. Кулић, Вабички ПО, стр. 82; U svedočenjima, С. Ко-
стић, n. č., књ. 23, стр. 506—616.

331 В. Глишић, н. д., стр. 128; Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр. 12.
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чланови КП Ј, Момчила Ђорђевића-Слободана и М иленковић Драго- 
љуба-Грце, као и Предрага Бош ковића-П авла и др.333 Преко овог 
новереништва је успео да до децембра 1941. упути у Нишавски ПО 
23 омладинца и да створи неколико актива СКОЈ-а, али не и орга- 
низацију КП Ј.

После партијског саветовања Нишавског одреда у Г. Рињ у 15. ж 
16. I 1942. године, ОК Ниша оријентише Нишавски одред на дело- 
вање преко демаркационе линије у рејону Лужнице и Пирота форми- 
рањем чета за то дејство.336 Због тога у Нишавски одред, тек у току 
јануара и фебруара 1942. године, долази нових 29 бораца из Пирота. 
и околине.337 Недовољан рад К П Ј са симпатизерима НОБ-а у рејону 
Пирота, као и неприпремљеност штаба Одреда, утицали су да се 
долазак Пироћанаца негативно одрази на масовније ангажовање људи 
с ове територије за Нишавски одред.

Приликом укљ учивањ а Пироћанаца у Одред, они су подељени 
по десетинама и четама Нишавског одреда. Таквом поделом неки 
новодошли борци нису били задовољни. Ж и ка Антић-Ботев, прав- 
ник, и Ненад М ладеновић-Нетко, студент права, који су били ре- 
зервни официри, с још неколицином, траж или су да Пироћанци буду 
заједно по десетинама и да се од њих формира Пиротска чета за 
дејство преко демаркационе линије.338 Сем тога нису били задовољни 
ни кадровским решењем. Они су сматрали да је за  успешнији развој 
НОБ-а преко демаркационе линије потребно да у команди чете и 
штабу Одреда буду заступљени и Пироћанци. Овај став штаб није- 
прихватио, па је неке вратио из Одреда, а на неке је вршио притисак 
да не подрж авају такво гледиште.339 Штаб није имао довољно по- 
литичке ширине и није схватио да су захтеви дошли од ранијих 
присталица др Драгољуба Јовановића, вође Сељачке странке, који су 
у Одред дошли упркос његовом негативном ставу према одласку у 
партизане.340 Такође није имао у виду да је  Пирот с околином био 
најјаче упориште Драгољуба Јовановића и да је баш из његовог 
села Гњилана дошло њих 6. Враћањем Ботева и Н етка из Одреда 
донекле је изазвана дилема око доласка Пироћанаца у Одред и поред 
тога што је спремност српског народа с ове територије да се бори 
против окупатора била велика.

Иста тенденција која се испољила код интелектуалаца Пиро- 
ћанаца испољила се и код бораца сељака с ове територије.341 Добро- 
сав Костић-Џаџа, по коме је група и прозвана, са још четворицом 
активних партизана, почетком јануара 1942. године, без одобрења 
штаба Одреда, прелази демаркациону линију и у својим селима на

335 Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр. 14 и 36.
S3e 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 50; В. Глишић, и.д.,  стр, 129; Пиротски зборник  

бр. б, 1974, стр. 19—23.
337 Пиротски зборник  бр, 6, 1974, стр. 50—52 и 53—54 (према неким подаци- 

ма узимајући и „Џаџину“ групу у Нишавском одреду било је  до марта 1942,. 
године преко 80 Пироћанаца),

338 Исто, стр. 52.
339 Исто.
340 Исто, стр. 42.
341 Исто, стр. 57 и 64—78.

174



обронцима Старе планине држи зборове на којима чита проглае 
Ц К К П Ј и позива народ у борбу, ш ирећи на тај начин НОБ. Ова 
група је кроз јавни рад по селима само за неколико дана сакупила 
око 30—40 бораца и формирала чету с командом. Не остајући на 
томе, они прелазе у акције за ликвидацију окупаторске власти. На- 
равно да је без руководеће улоге П артије и без партизанског иску- 
ства, поготову у борби с бугарским окупатором, ова чета морала до- 
ж ивети крах. Активност ове групе је и поред таквог краја дала по- 
зитивне резултате. Дошло је до ш ирења утицаја НОБ-а преко де- 
маркационе линије и, друго, показало је ОК Ниша и штабу Одреда 
да је српски народ преко демаркационе линије спреман на масовну 
подршку НОБ-у. Без обзира на ово ,,Џаџа“ је због таквог свог рада 
по повратку у одред ликвидиран.

Упорношћу активиста скојеваца, Момчила Ђорђевића-Слободана 
и других, одржавао се континуитет утицаја НОБ-а на Пирот и око- 
лину без обзира на погрешне потезе штаба Одреда. У периоду теш- 
коћа у ,,фебруарско~мартовској“ офанзиви, штаб је вратио из Одреда 
и оне Пироћанце који су остали да се боре. Тако су крајем  марта 
враћена и последња два партизана.342 Враћени борци нису се демо- 
ралисали, осим Будимира Ђорђевића из Гњилана. Многи од ових 
бораца поново су се вратили у Одред априла, маја, јуна или јула 
1942. године.

Овој активности припадника Н О Б-а из Пирота и њиховом успеху 
допринео је и први долазак једног члана Среског повереништва 
у рејон Пирота, Јована Ћ ирића-Н иколе.3'43 М арта месеца на Сарлаху 
у Пироту формиран је нрви одбор НО Ф -а у који је поред активиста 
укљ учен и др Јован Ристић, ранији присталица Драгољуба Јовано- 
вића, иначе борац Посавског ПО. Овај одбор је имао великог успеха 
у ш ирењу НОБ-а иако је био кратког века. М аја 1942. године сви 
чланови Одбора, сем Момчила Ђорђевића-Слободана, ухапшени су. 
Приликом боравка на овом терену Јован Ћ ирић-Н икола је, као пар- 
тијски руководилац, обишао не само активисте у Пироту него и у 
другим местима, али није формирао партијску организацију.

На располагању је имао скојевце са стажом пуним активности 
у раду за К П Ј и НОБ.344 Вероватно је и овом приликом дошло до 
израж аја  неискуство оптерећено наслеђеним секташтвом, које ће 
преко демаркационе линије доминирати све до краја  1943. године.

Непостојање организације К П Ј у рејону Пирота имаће негатив- 
них последица не само по овај крај него и по читав Нишавски одред 
у периоду јунско-јулско-августовске непријатељ ске офанзиве, о чему 
ће касније бити говора.

Овакву ситуацију организације К П Ј и НО Б-а на територији пре- 
ко демаркационе линије начиниће још сложенијом последице непри- 
јатељ ске офанзиве на одреде у рејону Лесковца, Ниша и Сврљига. 
То ће пре свега имати утицаја на враћене партизане из одреда и на 
стагнирање рада К П Ј и СКОЈ-а. Бугарски ће окупатор, својим дра-

342 Исто, стр. 53 и 54.
343 Исто, стр. 24—25 и 43—44.
344 Исто, стр. 43—48.
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стичним мерама против припадника НОП-а, тежити да потпуно оне- 
могући даљу активност комуниста и симпатизера НОБ-а. Многа стре- 
љања, јавна суђења у Пироту, Сурдулици, Владичином Хану и Вра- 
њ у345 имала су за циљ деморализацију у редовима припадника 
НОП-а, а и застраш ивањ е народа због подршке НОБ-у.

НЕГАТИВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПОСЛЕ ВРА Ћ А Њ А  БОРАЦА И З ПО НА 
ТЕРИТОРИЈУ ПИРОТА, ВРАЊ А, ЛУЖ НИЦЕ, ЦРНЕ ТРАВЕ И МАСУРИЦЕ

У поглављу „смањење 110“ говорили смо о последицама по вра- 
ћене партизане и НОБ на територији Лесковца. Нешто повољнија 
ситуација је била с враћеним борцима ПО (Лесковачког и Бабичког, 
као и Нишавског одреда) преко демаркационе линије, јер је већина 
њ их могла да се као некомпромитована легализује и тако избегне 
хапшење и терор окупатора. Међутим, један број компромитованих 
доживљавао је судбину осталих бораца. Враћање бораца из одреда 
међу којима и чланова К П Ј и СК О Ј-а одражавало се негативно на 
њих саме, па и на околину у коју се враћају. То све успораваће 
каснији развој НО Б-а у рејону Врања.

Као што смо раније навели, Врањски одред се цео укључио у 
К укавички одред, касније је један део упућен у Бабички, а други 
део у Јабланички одред. Већина Врањ анаца остала је у саставу Ку- 
кавичког одреда и доживела његову судбину. Тако су приликом 
првог смањења овог одреда јануара 1942. године били обухваћени и 
неки Врањанци. То се дешавало тада када су многи младићи с тери- 
торије бугарске окупационе зоне бежећи из бугарске војске дола- 
зили у партизане.346 Осим Александра Стефановића, који је враћен 
на партијски рад у Биљачу, враћени су из Одреда: Слободан Јањић, 
Станко Стошић, Бранко Ташковић, Василије Цветковић-Суља, Петар 
Цветковић са још 10 бораца.347 Приликом прелаза демаркационе ли- 
није погинуо је Влада Ћипковић. Од свих ових враћених бораца, 
међу којима је било и чланова К П Ј и СКОЈ-а, 1942. године у одред 
је дошао једино Новица Дојчиновић који је погинуо на Врабану 
октобра 1942.348 Известан број се укљ учио 1943. и 1944. године.349

После разбијањ а Лесковачког и расформирањ а Јабланичког од- 
реда, Врањ ска чета под командом Димитрија М итића-Дереклије и

343 36. НОР, т. VI l /1 док. бр. 171 (Пресуде војних судова бугарског окупа-
тора).

348 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 23. (Тада су с Кристијапом Тодоровићем-Карпу- 
шем и Бором Бож ииовски из Куманова дошли и омладинци из Биљаче, 
иначе дезертери из бугарске окупаторске војске: Јован Богдановић, Светозар 
Стојковић, Спира Стојковић, Душан Стошић и Чедомир Антић) С. Николић, 
н. д., стр. 465—466 и сећање А лександра С тефановића-А це изнето аутору марта
1975. у Игалу).

347 С. Николић, н. д., стр. 159.
318 U svedočenjima, Ж . Н иколић-Брка, Vranjski NOP odred »Sima Pogača- 

rević« г borba kod Vrabana, књ. 14, стр. 173—184.
849 J. М анасијевић и A. Трајковић, Хропологија  рата и револуције  Сурду-  

ли ц е  194.1—1944, Прешево 1974 (дал>е: Хронологија  Сурдулице). А.С. M’OK Вра- 
њ е бр. 18.

350 С. Николић, н. д., стр. 256—260 и АС. M ’OK Врање, бр. 18.
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Ставре Јовановића-М илоша вратила се нреко планине Кукавице и 
демаркационе линије у рејон Ј. Мораве. Према сећању Милоша Јо- 
вановића-Ставре, који је био одређен за партијског руководиоца ове 
чете, чланови ОК Лесковца (Ленка и Васа) поставили су задатак 
Врањској чети да привремено пређе преко демаркационе линије и 
по могућности делује, а да се касније, када се непријатељ повуче, 
поново врати на К укавицу.330

Према подацима које нам даје Лесковачки ПО ова чета имала 
је укупно 24 партизана. Пребацивање је због прогона четника извр- 
ш ила дању. Потом се (негде 4. или 5. IV 1942) поделила у групе, 
с тим да се кроз извесно време групе окупе.

Ситуација преко демаркационе линије била ;је слична оној као 
и у осталим окупираним деловима преко демаркационе линије. Б у- 
гарски окупатор је, спречавајући развој НОБ-а на својој територији, 
а поготову после изведених акција почетком 1942. године у луж нич- 
ком и црнотравском крају, на Старој планини и код Пирота, преду- 
зимао драстичне мере приликом хватањ а припадника НОБ-а. Без 
обзира на то што је био почетак пролећа — април месец 1942, дошло 
је до нестанка чета као организоване партизанске јединице. У таквој 
ситуацији се Христијан Тодоровић-Карпуш и Бора Петришевски- 
-Страхил, чланови К П Ј, преко Благоја Јовановића у Бунуш евцу и 
партијске организације у Биљачи, враћају у Куманово. Карпуш  је 
успео да се легализује, а Страхил је био присиљен да користи скрив- 
ницу Драгољуба М ладеновића-Пироћанца око 6 месеци, после чега се, 
октобра месеца 1942. године прикљ учује Врањском одреду „Сима 
Погачаревић".351

Заједно с Кумановцима до села Биљ аче вратили су се: Ћ ира 
Ристић-Реља, Чеда Стошић, Душан Стошић и Светозар Тасић, који 
су по повратку у своје село били присиљени да илегално живе под 
тешким условима све до поновног доласка у II ЈМ ПО марта, односно 
јула  1943. године,352 Јован Богдановић, Стојковић Спира, Тзорђе Ата- 
насковић, Драгољуб Филиповић и Чеда Ђорђевић, сви из Биљаче, 
који су дошли у Одред на К укавици као бугарски војници јануара 
1942. године, нестали су при повратку из Одреда почетком априла
1942. године. Вероватно су похватани и сви као војни дезертери лик- 
видирани.353 Исто тако у Врање се враћа група од 7 Врањанаца: Међу 
овим борцима већина је чланова К П Ј и СКОЈ-а, па се зато више њих 
поново укљ учило у Врањски, односно II ЈМ ПО.854

Прибојску и врбовску групу, које су биле и највеће по повратку 
из Одреда, највише је погодила деоба. Димитрије М итић-Дереклија, 
командир чете, његов брат Предраг, Лазаревић Добривоје, Лазаревић 
Милорад, Јовић Сима, Величковић Александар, Цветковић Бора-Н а-

351 V svedočenjima,  Ж . Николић, Z ajednički napad па rudnik Lojane Vranj-  
skog odreda »Sime Pogačareviča« г Kosovskog odreda »Zejnel Ajdini«, књ. 10, 
стр. 620.

352 По казивањ у Ћ ире Ристића-Рељ е аутору у Београду јуна 1975.
353 С. Николић, и. д., стр. 258 и 465—466 и АС. M’OK Врањ е бр. 24.
351 С. Николић, н. д., стр. 175—176; V svedočenjima, Ж . Н иколић-Брка, п. 

е њ . 14, стр. 173—184.
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ћа, вратили су се у своја села заједно. Дереклија, иако је био ко- 
мандир чете и члан KIIJ, никада се виш е неће вратити у Одред као 
ни већина из ове групе, па ће постати ж ртве терора марта 1943. го- 
дине после руш ењ а гвозденог моста на прузи код Прибоја.355

Л азаревић Станоје-Милтен, командир вода 2. чете Бабичког од~ 
реда, који се вратио с територије Црне Траве с врањском десетином, 
доживео је судбину осталих својих сељана — стрељан је 1943.

Сурдуличко-ханска група, саетава: Чеда Нешић, Мића Ристић, 
Александар М илосављевић, Стевановић Драги-Брица и Заре Јовић, 
с којима се најдуж е задрж ао Милош Јовановић-Ставра, партијски 
руководилац Врањске чете,356 такође доживљ ава теш ке дане. Чеда 
Нешић је почетком маја 1942. године одведен у затвор, а касније 
интерниран у Бугарску. Заре Јовић се легализовао и био курирска 
веза до своје погибије 1943. Мића Ристић, после покуш аја повратка 
у Одред на К укавицу заједно с Александром М илосављевићем и Ра- 
детом, доспева до логора на Бањици из којег се извлачи, али при 
повратку кући бива ухапшен у рејону Грделице и одведен у интер- 
нацију у Бугарску.357

Нешто бол>е судбине је била Врањска десетина Бабичког одреда 
која се вратила из црнотравског краја. Драгољуб Стојановић-Јоска, 
Душан Стаменковић-Браче и Воја Здравковић-Бора, чланови КПЈ, 
легализовали су се у Врању. Љ уба М ихајловић-Корчагин, члан 
СКОЈ-а, такође се легализовао. Триф ун Стошић-Анте Јеж а, и ако 
није био члан КП Ј, није се могао легализовати. Ж ивећи у тешким 
условима — у скривници, доживео је да августа 1942. године поново 
дође у Врањски одред „Сима Погачаревић" и као интендант у Одреду 
и бригади остаје све до погибије маја 1944. године.358 Такође су успе- 
ли да се легализују у селу Брезовици Душан М ладеновић-Јаков и 
Мирко Димитријевић-Пера. Од свих ових бораца и чланова К П Ј нај- 
брже се активирао Љ уба М ихајловић-Корчагин, док Душан Стамен- 
ковић-Браче после повратка из Бугарске, септембра 1942. године, са 
Чедом Стајићем-Плавим предузима руковођење МК.

Колико је  негативно деловао повратак из борбе на припаднике 
Н О Б-а говори и податак што је и тако јака  организација К П Ј у Вра- 
њ у у марту и априлу 1942. године дошла у стање иш чекивања и 
пасивизације.859

355 U svedočenjima,  Ж . Н иколић-Брка, n.č.,  књ. 14, стр. 177; С. НиколиК, 
н. ()., стр. 258.

3S0 С. Николић, н. д., стр. 258.
357 АС. M’OK Врањ е бр. 18 и сећањ е Чеде Неш ића изнето аутору августа

1976. г.
358 АС. M’OK В рањ е бр. 10 и сећањ а Љубе М ихајловића и Воје Здравко- 

вића изнета аутору у Нишу јуна 1975. г.
359 АС. M’OK Врањ е бр. 18 (Тада су у Врањ у били: Душ ан Стаменковић- 

-Браче, Воја Здравковић, Драгољуб Стојановић, Ћ ипра Станковић, чланови 
К П Ј враћени из Одреда, поред брачног пара Ф илаковића).

360 36. ИОР, т. 1/3 док. бр. 19. Чеда Стајић је  као руководилац М К Врањ а 
ухапш ен крајем  децембра 1941. године. По повратку из затвора јуна 1942. године 
преузео је руковођењ е партијском организацијом (МК) у Врању. К ао такав 
постао је  члан  партијског руководства (СК КП Ј) у Црној Трави Септембра 
1942. г. АС. ПКС бр. 230 и АС. M’OK Врањ е бр. 18.
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После повратка Чеде Стајића-Плавог из затвора јуна 1942. године 
остварује се пуна активност К П Ј и СКОЈ-а у Врању, а поготову после 
повезивањ а с партијским руководством Бабичког одреда.380

Борци који су из 2. чете Бабичког одреда били враћени пре њеног 
преласка демаркационе линије. доживљ авали су судбину осталих 
припадника Бабичког одреда враћених с Бабичке горе.301 Тако је  
Петар Кулић, члан КПЈ, ухваћен и стрељан а његов син Димитрије, 
члан СКОЈ-а, одведен у логор у Смедеревској Паланци. Чедомир 
Станковић је заробљен, али убрзо пуштен. После тога се заједно са 
својим братом Петром Станковићем-ЈБубом пријавио полицији, а 
чим су ухватили везе с командом 2. чете активирали су се за НОП. 
Августа—септембра поново долазе у нови Бабички ПО.302 Још  је 
теж а судбина задесила један део враћених бораца из луж ничког 
среза. Користећи своје учешће у „операцији чиш ћењ а" на Сувој пла- 
нини, бугарска влада ;је нека села лужничког среза прикљ учила 
својој окупационој зони. Напред смо навели која села су посреди. По 
преласку демаркационе линије бугарске јединице су на тој терито- 
рији 21. II 1942. године одмах примениле драстичне мере у ликвида- 
цији принадника Одреда и месних организација HOIKa. У хваћене 
припаднике су на лицу места стрељали, а неке предавали немачким 
властима у Нишу. Овим злочинима бугарска окупаторска власт је  
хтела да очисти „своју“ територију од припадника НОБ-а и тиме 
онемогући даљи развој борбе у њој.363

С раније окупиране територије лужничког среза (бугарске оку- 
пационе зоне) било је у Нишавском ПО 3 борца, од којих је један 
погинуо а друга двојица се вратила кући и пасивизирала. Борци из 
новоприкључених села, после повратка из Нишавског одреда почет- 
ком марта 1942. године, доживљ авали су теш ка малтретирања. Ђ ура 
Златковић у својој књ изи З ла  времена о судбини враћених бораца 
пише ,, . . . У тим тешким данима, када су остали без везе са одреди- 
ма и када им је снажна и оштра зима онемогућавала скривање ван 
насеља онда су падали у руке непријатељ у“.364

Станимир Ристић из Горњег Крњина, је да не би био ухваћен, 
извршио самоубиство. Заробљени су Десимир Вацић и Милисав М ла- 
деновић. Десимир је од задобијених батина лежао скоро годину дана 
болестан, а када је 1943. прездравио интерниран је у Бугарску Тра- 
кију. Н ајтеж а је трагедија била тројице синова Алексе Јовановића 
из Дола (Витомир, Тихомир и Петар). Они су се, остављени без= 
икакве везе, крили преко демаркационе линије. У хватили су их чет- 
ници тек јула  1942. године. Витомир је при покуш ају бекства убијен, 
а остала двојица су стрељани на Бубњу у Нишу.365

301 Д. Кулић, Бабички ПО стр. 82—85; ИАВ, Фонд IV, досје 143, док. бр. 98,
362 АС. M’OK Лесковац бр. 34; ИАБ, фонд IV, досје 143, бр. 121 и сећањ е 

Чеде Станковића изнето аутору маја 1978; U svedočenjima, С. Коетић, n. č., књ . 
26, стр. 536—539.

мз U svedočenjima, Ж . Н иколић-Брка, n. č., књ. 10, стр. 1—25; Ђ. З л атко - 
вић, н. д., стр. 183.

364 Ђ. Златковић, н. д., стр. 187.
зв5 McTOi с т р . 172.

179



Ћ ира Јанковић, члан К П Ј и учитељ у селу Горчинцу, ухапш ен 
је и одведен у Софију, док су се Величковић Срба и Л азар Костић, 
чланови ћелије КПЈ, оставши без везе после хватања Јована Ћирића, 
одржали на терену. Чланови СКОЈ-а у Љуберађи: Милорад М ладе- 
новић, Александар Живковић и Славко Стојановић, да би избегли 
хапшење, побегли су и илегално живели у Софији.306 Средином 1943. 
године, после повратка из Софије и легализације, Младеновић, Ж ив- 
ковић и Стојановић се повезују са II ЈМПО и постају његови борци 
и активисти на терену Лужнице.

Понашање враћених партизана из рејона Пирота и најближе око- 
лине говори о посебној ситуацији у том крају. Оии су као некомпро- 
митовани по повратку наставили рад по активима СКОЈ-а и омладине
као и НОФ -а.367 Када се Нишавски одред средио после мартовске 
офанзиве и повратио с акције око Раж њ а, поново је преко везе — 
Момчила Ђорђевића Слободаиа, затраж ио да се борци врате у Одред, 
што је учињено изузев групе Ж ике Антића-Ботева.368 После акције 
чете Добросава М итровића-Јовановића ,,Цаџе“, као што смо рекли, 
окупатор је предузео све како би ову партизанску јединицу ликвиди- 
рао. То му је пошло за руком, и то искључиво због неискуства руко- 
водства и немања везе са штабом Одреда. Већина бораца је заробље- 
них мањи део се вратио у Одред међу којима и сам Џаџа. Од зароб- 
љених партизана и сељака њ их 7 је  Војни суд осудио на стрељање, 
а остали на дугогодишње строге затворе.309

Страдање великог броја бораца ПО из нишког и лесковачког 
округа на бугарској окупационој територији унело је  несигурност у 
редове НОП-а, али не и одустајање од даље борбе. У том периоду 
долази до преласка 2. чете Бабичког одреда из рејона Власотинца на 
терен Црне Траве. Она ће својом активношћу да у априлу и мају 
повеже територију од Пирота све до Куманова и тиме обезбеди обнову 
Н О Б-а и стварање новог одреда преко демаркационе линије.

П РЕЛ А ЗА К ДРУГЕ ЧЕТЕ БАБИ ЧК ОГ ОДРЕДА У ЦРНОТРАВСКИ РЕЈОН
МАРТА 1942. ГОДИНЕ

У ранијим излагањ има наговестили смо да је  штаб Бабичког 
одреда при пробоју из обруча 1. марта 1942. године одлучио да 2. чету 
пребаци преко демаркационе линије и тамо развија НОБ. Штаб се 
при доношењу ове одлуке ослањао на стање НОП-а у Власотинцу и 
преко демаркационе линије. У то време у Власотинцу је  постојала 
организација К П Ј која је имала 5 чланова, али је после руш ењ а 
моста на Ј. Морави, због јаког терора, била присиљена на већу опрез-

366 и сх0) стр. 165 и сећања: Јована Ћ ирића, Ћ ире Јанковића, Миодрага 
М ладеновића, Славка Стојановића, изнета аутору у разним периодима од 1974, 
до 1978.

387 Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр. 43—54.
s«8 Исто, стр. 28 и 54.
368 Исто, стр. 178. Према неким подацима окупатор је  тада стрељао 40 за-

робљених партизана, а према другим је  осуђено и стрељано само 7, и то j  
Пироту.
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ност у раду. Зато се руководилац из ОК Лесковца није могао за- 
држ ати на раду у овом месту.370

С друге стране, доласком Александра Стој ановића-Ратка и Сре- 
тена Ристића-Слободана у 2. чету Бабичког одреда, штаб Одреда је 
дошао до нових и свежих података о стању на територији црнотрав- 
ског краја, а особито о спремности српског народа да подржи НОБ. 
Према тим подацима у Црној Трави је била врло активна ћелија КП Ј 
и ако већ дуго није имала везе с Власотинцем и ОК Лесковца.371 
Радом ове ћелије, а нарочито партијског руководства, Новице И лића 
из Власотинца, у Црној Трави је створена врло јака  организација 
С К О Ј-а.372 Скоро да није било махале-засеока у коме није било неког 
скојевца. Осим ових руководећих организација НОБ~а у Црној Трави, 
била је  бројна и организација месних десетина. Према неким пода- 
цима у том периоду у Црној Трави, Броду и Рупљ у било ;је око 6 
добро наоружаних десетина.373 Ове су десетине приликом акције 2. 
чете крајем  фебруара 1942. године у Црној Трави, Броду, и Добром 
Пољу биле главни носиоци активности у изврш ењ у задатака.

Велика предност и гарантија успеха у делатности 2. чете преко 
демаркационе линије, поред добро обухваћених села Црне Траве, 
Брода, Рупљ а, било је и село Козило. У њему је била ћелија К П Ј од
4 члана — секретар Божило Дојчиновић, чланови Добривоје Стано- 
јевић, Сава Стаменковић и Чедомир Дојчиновић — која је по некима 
формирана још маја 1941, што је знатно раније него у Црној Трави.371 
Ова партијска организација деловала је у селима поред демаркационе 
линије и имала је добру везу с Власотинцем.

Рачунајући на овакав ослонац, штаб Одреда је одлучио да 2. чету 
упути преко демаркационе линије ради развоја НОБ-а.

Јака  зима и велики снег нису омогућавали 2. чети да по планин- 
ским висовима Црне Траве, Брода и других села развија неку већу 
активност. Зато је продор који је чета изврш ила 24. II 1942. године 
имао ограничен карактер. Напад на Црну Траву према нлану команде 
чете није изврш ен због неслагања секретара партијске ћелије у 
Црној Трави Веље М иленковића. Он у својим сећањима објављеним 
у Тако се борила Цриа Трава  и каж е: ,,да се то одгоди до проле- 
ћ а“ .375 Ова акција је била корисна са становишта ангажовањ а месних 
десетина и развоја НОО у овом рејону. Осим ш ирења акција ПО 
преко демаркационе линије, можда је највећа корист од деловања 2, 
чете у црнотравском крају  било заробљавањ е у селу Бистрица мајора 
Филиповића, организатора четника Драже М ихаиловића.376

370 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 6 и 12.
371 Исто, док. бр. 1, и Црна Траеа, стр. 36—39.
372 Црна Трава, стр. 36—41.
373 36. НОР, т. 1/20 док. бр. 46, и Црна Трава, стр. 40—41.
374 U svedočenjima, Ж . Н иколић-Брка, n.č.,  књ. 10, стр. 1—25; С. Костић, 

п. č., књ. 25, стр. 534—548; Лесковачки зборник  бр. III, 1963, стр. 16—17, и Црна 
Tpaea, стр. 36—39.

375 Црна Tpaea,  стр. 41, 42 и 106; U svedočenjima, С. Костић, n.č., књ. 23, 
стр. 506—516.

370 U svedočenjima, С. Костић, п. č., књ. 23, стр. 516.
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Ш ирећи своју активност 2. чета, и ако у тешким условима и у 
близини јаких  гарнизона (Власотинце, Лесковац), 28. II 1942. разору- 
ж ава четнике К. Пећанца у Грделици377 и тиме ствара услове за 
акције на прузи Грделица—Предејане. На жалост, даљ а њена актив- 
ност биће ограничена јер је  у том периоду и почела непријатељ ска 
„операција чиш ћењ а" на Бабичкој гори и у Заплањ у. Друга чета је 
била изван обруча ове офанзиве, али није била поштеђена дејстава 
окупатора, а поготову после акције у Грделици.

Изласком из непријатељског обруча на Бабичкој гори, као што 
смо рекли, штаб Одреда на Витим Круш кама. 1. III 1942. године 
доноси нову одлуку о деловању 2. чете. Процењујући ситуацију која 
је  настала непријатељском офанзивом, штаб Одреда долази до сазна- 
њ а да демаркациона линија може бити корисна и за  избгавање уда- 
ра окупатора. Вероватно из извеш таја 2. чете после повратка са црно- 
травског терена, штаб је оценио да нема концентрације непријатељ - 
ских јединица око демаркационе линије, нити да се у рејону Власо- 
тинца налазе јаче бугарске јединице. Зато одлучује да своју делат- 
ност прошири преко демаркационе линије. Оваква његова оријента- 
ција огледа се у самом распореду ш таба Одреда и партијских руко- 
водилаца. З а  руковођење снагама које одлазе преко демаркационе 
линије одређени су Слободан Цекић-Радован, политички комесар 
Одреда, и Сава Ђ орђевић-Славко за партијског руководиоца ових 
снага.378

Као појачање 2. чети, за акције према Врању, упућена је Врањ- 
ска десетина из састава 1. чете, као и борци рођени на територији 
црнотравског и лужничког краја, како би на својим теренима по- 
могли развоју НОБ-а.379 Овако оформљена група пошла је ноћу из- 
међу 1. и 2. марта 1942. године, а у току дана 2. марта се спојила с 2. 
четом. С овом групом је био и вод 1. чете Кукавичког одреда који је 
дошао на Бабичку гору 26. II 1942. године.

Активност 2. чете у рејону Власотинца и Црне Траве присиљ>ава 
бугарског окупатора (I бугарски окупациони корпус) да оријентише 
један део својих снага с артиљеријом према месту деловања 2. чете.380 
Дејство артиљ ерије 2. II без посебног напада пешадијом није пред- 
ставлзало неку опаеност по чету, али је то имало утицаја на руко- 
водиоце из ш таба Одреда. У вези с тим, дошло је до смањења 2. чете 
и враћањ а кући многих добрих и храбрих бораца, па и чланова К П Ј 
и С К О Ј-а.381 Дух који је владао на Бабичкој гори приликом враћањ а 
„болесних и неспособних“, овде се пренео у још  тежој форми, па се 
чак  претворио у присилно враћањ е бораца из Одреда.

377 Д. Кулић, Бабички TLO, стр, 124.
378 Д. Кулић, Бабички ПО, стр. 124; U svedo&enjima, Ж . Н иколић-Брка, 

n. č., књ. 14, стр. 174.
370 U svedočenjima, Ж . Н иколић-Брка, n. &., књ. 14, стр. 174.
880 U svedočenjima, Ж . Н иколић-Брка, n. č., књ. 14, стр. 173—184, и С. Костић, 

n.č .,  књ. 26, стр. 534—548.
381 А—VII. Нд. Кут. 27 ф. 7-1 док. бр. 12 (Према овом документу неприја- 

тељ а чета је  пре смањења имала 106, вероватно је  ту узет и вод Кукавичког 
одреда са 20 бораца. Према другим изворима чета је  имала око 80—90 бораца, 
што се и може прихватити као тачно). Од новодошлих из Црне Траве тада је 
враћено 8 бораца (Цриа Трава,  стр. 106 и 109).
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У духу наређења штаба Одреда а присиљена дејством неприја- 
теља, смањена чета ноћу 2/3. III 1942. прелази преко демаркационе 
линије. Пре самог прелаза с преосталим партизанима, у чети је 
изврш ена реорганизација. Формиране су четипи десетине. С овим 
десетинама је преко демаркационе линије преш ла и група за  М аке- 
донију: Богоје Фотев, Слободан Цветковић и Цветијев Цале-Коста. 
Бројно стање снага које су прешле преко демаркационе линије изно- 
сило је 48 људи.382

По преласку демаркационе линије чета је затекла врло теш ку 
ситуацију. Сам продор и акције 2. чете у рејону Црне Траве 24. II 
1942. изазвали су брзо и дрско реаговање бугарске полиције. Ту 
њену противакцију је олакшало бекство Мике Молера из 2. чете код 
Дединца. Он је приликом хватањ а открио све месне партизане које 
је  видео. Осим тога видео је  и чланове К П Ј и активне партизане из 
Црне Траве. Све ово је допринело да полиција лакш е открије и ли- 
квидира припаднике НОБ-а.383

Враћање бораца из чете утицало је на став партијске ћелије у 
Црној Трави. Чланови К П Ј из Црне Траве су, овакав поступак Одреда 
схватили као пораз НОП-а, па су у тим условима траж или спас бежа- 
њем преко демаркацоне линије у Србију.384 Оптерећени превеликим 
страхом дозволили су да буду лако ухваћени од бугарског кмета села 
Рупљ а и доведени у Црну Траву.

Након релативно брзог ликвидирањ а партијске организације, бу- 
гарска окупаторска полиција преш ла је у гоњење и хапшење осталих 
припадника НОБ-а.385 Похапсила је  неке чланове месних десетина, 
док је  известан број, и то оних враћених из одреда, прешао преко 
демаркационе линије и пошао у Србију на рад.888 Породице активних 
партизана биле су изложене највећим малтретирањима. Отац А лек- 
сандра Стојановића-Вузије постао је прва ж ртва непријатељског те- 
рора у Црној Трави.387

Сарадници окупатора, као што су М ика Молер, Страхиња Секи- 
раревић и други, постали су у оваквој ситуацији најопаснији за при- 
паднике НОП-а. У њиховим акцијама постао је  жртва, због своје нео- 
презности, и први партизан и члан К П Ј Љ убомир Костић-Ненад.388 
Његовим заробљавањем у Главшиној М ахали-Броду нанет је још 
један теж ак ударац партијској организацији и Одреду. М алобројна 
Партија у Црној Трави нестала је.

У првим данима марта 1942, Врањска десетина под притиском 
прогона полиције у црнотравском крају, захтевала је од руководства 
Одреда и Партије, да се врати на терен Врања. Руководство је  олако 
донело одлуку и дозволило да ова десетина оде из састава чете и тиме

382 Н иколић-Брка, 22 дивизија,  стр. 47; С. Николић, п. д,, стр. 193; Црна  
Трава, стр. 107 и 108; U svedočenjima, Ж . Н иколић-Брка, п. č., књ. 14, стр. 
173—184, С. Костић, п. 6., књ.  25, стр. 534—548.

383 Црна Трава, отр. 35—42.
3S1 Исто, стр. 35—42.
385 Исто, стр. 106.
386 Мирко Сотировић, Душ ан Милчић, Радосав М игровић и др.
387 Црна Трава, стр. 25.
838 U svedočenjima, С. Костић, п. č., књ. 25, стр. 545—548.
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још  више смањи број партизана. Партијско руководство Одреда дало 
је  члановима К П Ј писмену потврду да се враћају на терен Врања уз 
дозволу партијског руководства.

Преостале снаге 2. чете Бабичког одреда подељене су 10. III 1942, 
године у четири групе, чиме је престала да постоји као борбена једи- 
ница Бабичког одреда.389 Ово је била друга погрешна одлука руко- 
водства код ове чете. Али однос између руководства и група неће 
нанети штете народноослободилачкој борби.

Раздвајањ е 2. чете Бабичког одреда у групе дешавало се управо 
у периоду када је окупатор у рејону Лесковца и Ниша, преко „опера- 
ције чиш ћењ а", наносио теш ке ударе главнини Бабичког одреда,

Група којом су руководили Синиша Јањ ић-П ера и Милош Дима- 
нић-Милорад, командир чете, повезала се са НОП-ом у Власотинцу 
и зато сву своју паж њ у поклања овом месту и околним селима с обе 
стране демаркационе линије. Познавајући организацију СК О Ј-а а в 
саме припаднике, Пера и Милош су брзо успоставили везе са њима и 
активирали их. Прва значајнија њихова акција била је издавање јед- 
ног летка „народу среза Власотинце" средииом априла 1942. године, 
када је криза HOB-a била на врхунцу, а у коме се тврди да парти- 
зани нису уништени и позива народ, а поготову омладину, иа борбу 
против окупатора.390 Н овезујући се с неким враћеним партизанима, 
ова група их активира и усмерава на акције и политичко-пропагандни 
рад. Осим акција око окупљања враћених бораца и ликвидација са- 
радника окупатора, једна од акција скојеваца у Власотинцу био је на- 
пад на четовођу Јована Ивковића јуна 1942. године.391 Ово je допри- 
нело да се поврати вера у победу НО Б-а и отпочне с доласком нових 
бораца из Власотинца и околине, као и повратком неких враћених 
бораца.392 Велики допринос М илошеве и Перине групе је у томе што 
је Власотинце остало снажно упориште Н О Б-а,393 без обзира што је 
истовремено било под контролом јаких окупаторских снага, квислиш а 
и контрареволуционарних јединица све до ослобођења 1944. године.

Руководство Одреда (Славко Ђорђевић-Сава и Слободан Декић- 
-Радован) својим ангажовањем преко групе из Зеленичја претворило 
је села Рупље, Ново Село, Бистрицу и Козило у базу НОП-а. Ту 
су окупљени нови борци с територија Власотинца и Лужнице и при- 
хватани стари борци Бабичког ПО.391

Први контакти Л уж ничке групе под руководством Ж ивојина 
Н иколића-Ратибора и Драгомира Николића-Аце с народом показали 
су да је народ за  борбу против окупатора. Та његова теж њ а произла-

389 Црна Трава, стр. 10; АС. M’OK Врањ е бр. 34, 35, 48 и 50; Ђ. Златковић, 
п. д., стр. 190.

330 Група аутора, Трагом другог јужноморавског одреда, Београд 1955, стр. 
16; АС. M’OK Врањ е бр. 10, 34, 44, 45.

3!n С. Вучковић, Синиша Јанић,  Лесковац 1970, стр. 68; АС. M ’OK Врање 
бр. 6, 34, 44 и 45.

382 У Бабички одред крајем  августа и почетком септембра долази већа гру-
па Власотинчана (АС. M’OK Лесковац бр. 35).

303 У Власотинцу су 1942, и 1943. лечени рањ еници Бабичког, Врањског и
II ЈМ РО (Бранко Богдановић, Драгомир Станковић-Ниш авац, Драгољуб Нетко-
вић-Столе, Сека Спасић и др.), АС. M ’OK Лесковац бр. 35 и 45).

394 АС. ПКС Бр. 230, M’OK В рањ е бр. 34, 44 и  45.
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зила је из мржње према окупатору, а особито према бугарском. Њ ега 
је српски народ преко демаркационе линије сматрао главним кривцем 
за све ратне трагедије од 1878. године па до II светског рата.

Ова околност је утицала повољно на деловање припадника НО Б-а 
на овом терену. Успех је дошао и због тога што је српски народ ових 
планинских крајева (радници — печалбари), био веома заинтересован 
за праведније друштво у новој држави, а ту перспективу остварио 
му је НОБ. '

Наишавши на добар пријем код народа, ова група је одмах отпо- 
чела са стварањем. упоришта у селима Лужнице и реке Власине, 
која су се у јуну и јулу  1942. године претворила у НОО.393

Осим тога политички рад је имао великог утицаја и на спреча- 
вањ е развоја контрареволуционарних снага које су се појавиле још 
априла 1942. године у другом делу лужничког среза (преко демарка- 
ционе линије на Сувој планини).396

Црнотравска група под руководством Александра Стојановића- 
Ратка и Драгољуба Петковића-Столета повезала се са Синадином 
М иленовићем из М лачишта и преко њега деловала у махалама 
Рупља. Априла месеца код ове групе долази политички комесар Сло- 
бодан Цекић-Радован и уз његову помоћ она се повезује с. ранијим 
припадницима НОП-а у Црној Трави. Ово је повезивање допринело 
да се обнови рад који је био прекинут после хапш ења припадника 
црнотравске ћелије КП Ј. Под руководством Одреда омладина се брзо 
активирала па је формиран актив СК О Ј-а и К П Ј.397

Ранији рад ћелија К П Ј и СК О Ј-а имао је добре резултате на 
популаризацији К П Ј и НОБ-а. Обновљеним радом на терену Црне 
Траве још се више учврш ћивала приврженост народа ИОБ-у. Актив- 
ношћу П артије у Одреду и припадника ИО Б-а у црнотравском крају, 
преброђена је криза настала у марту 1942. и та је активност претво- 
рила овај крај у базу народноослободилачког покрета заједно с Ма- 
сурицом, Лужницом и Власотинцем у 1942. години. Брзо је окупљена 
омладина Црне Траве и са њом организовано радила.

Отварање рудника молидбена у М ачкатици и ф лотације у Белом 
Пољу у непосредној близини Црне Траве, почетком априла 1942. го~ 
дине, налагало је руководству Одреда да створи логор на Чемернику, 
Валмишту, ради бољег и сигурнијег повезивањ а и ангажовањ а рад- 
ника за  НОБ.

Део 2. чете Бабичког одреда који је прешао у Валмиште (названа 
Валмишка) под руководством политичког комесара успева у току 
м аја да се повеже са Слободаном Недељковићем, књиговођом у руд- 
нику М ачкатица, ранијим припадником Н О Б-а.398 Преко Н едељ ко- 
вића, Валмиш ка група истог месеца успоставља везу са Сурдулицом
— Стевом Ивановићем правником, Драгобратом Јанковићем-Куш ићем 
и Драгицом Ж арковић, с којима Слободан Цекић-Радован убрзо фор-

395 Ђ. Златковић, н. д., стр. 191—206. АС. M’OK Пирот Л уж ничка група (ко- 
пија код аутора) бр. 70.

390 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 42 и 136; Ђ. Златковић, н.д.,  стр. 232—236. Д р"м . 
Ш ијачки, п. d., стр. 30 и 31.

397 АС. ПКС бр. 230; Црна Трава, стр. 108—Ш  и АС. M ’OK Врањ е бр. 10..
398 Хронологија  Сурдулице,  стр. 44; АС. M ’OK Врањ е бр. 10 и 34.
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мира политички актив.399 Истовремено Одред се повезује с припад- 
ницима НО Б-а у Масурици.

Преко Слободана Недељковића руководство П артије и Одреда, 
Славко и Радован, повезује се и с припадницима НОБ- у Џепу те од 
чланова К П Ј и СК О Ј-а формира политички актив у саставу: Стоја- 
дин Станковић, Добривоје Стевановић-Хаиле, Слободан Недељковић, 
Драган Стојковић.400

Руководство Одреда од омладинаца, преко политичког актива у 
Џепу, формира актив СК О Ј-а у саставу: Станиша Митић, Јован 
Стаменковић-Ранко, Драгољуб Станковић.401

Захваљ ујући овом повезивању, а особито са Стојадином Станко- 
вићем-Ћором из Брањ ске Бање, који је познавао рад Партије и 
С К О Ј-а у Врању, руководству Одреда омогућено је  да се повеже с 
партијском организацијом у Врању. Преко скојевца ЈБубе М ихајло- 
вића-Корчагина одржана је стална веза партијске организације у 
В рањ у с одредом у Валмишту. Тада је и почео организован рад чла- 
нова К П Ј у Врању. Чланови КП Ј, брачни пар Ф илаковић, одиграли 
су важ ну улогу у успостављању везе с партијском организацијом у 
Куманову. Повратком Чеде Стајића-Плавог из затвора 22. јуна 1942. 
године, активност Партије и СК О Ј-а добија велики замах.402 Овим 
повезивањ ем Врање постаје кључно за везе са Бујановцем, Преше- 
вом, Кумановом и ПК М акедоније.403

Руководство новог одреда преко демаркационе линије створило 
је  својим радом и радом група повољне услове за развој Н О Б-а и 
обнављање и јачањ е акције Одреда, те је због тога теж ило да се 
повеж е са ОК Лесковца. Преко Дарке Ђурић-Тодоровић, мајке Нико- 
ле Ђ урића-Павке, иначе бившег борца Бабичког одреда, повезује се 
с Јеленом Костић, чланом К П Ј у Лесковцу. Код Јелене су моментано 
илегално живели П авка и Ж ивко Коцић-Предраг, који су с Јеленом 
Трајковић-Лалом, сви чланови КП Ј, поново дошли почетком јула 
1942. у  одред у црнотравском крају .404

С обзиром на то што се у Лесковцу још налазила Разум енка Пе- 
тровић-Деса, ПК је, када је дошла у Београд, нешто сазнао и о Ба- 
бичком одреду.405 Раније смо рекли о покуш ају ш таба Одреда да се 
повеже са СК Беле Паланке и Нишавским одредом.

399 АС. ПКС бр. 230 и сећање Слободана Ц екића речено аутору 1975. г.
ш  АС. ПКС бр. 230; Хропологија Сурдулице, стр. 45 и  АС. M ’OK Врање 

бр. 10.
401 АС. ПКС бр. 230; M ’OK Врањ е бр. 10 и сећање Слободана Ц екића изло- 

ж ено аутору 1975. r., као и сећање др Стојадина Станковића изнето аутору 
1976. r.

402 АС. M’OK Врањ е бр. 8, 18, 20, 50 и 52.
103 АС. ПКС бр. 230, M’OK Врањ е бр. 19. (Преко партијске везе у Врању 

м Врањ ској Б ањ и  (Стојадин Станковић) јула 1942. године Љ иљ ана Ч аловска је 
долазила у Црну Траву ради успостављања везе П К  М акедоније са П К Ср- 
бије, односно Ц К К П Ј. Силе М илевски је  крајем  јула и почетком августа 
преко Црне Траве успоставио везу са ПП Ниша.

404 хптаб Бабичког одреда преко Димитрија Ђ орђевића из Братмиловца 
•средином јуна месеца успоставља везу са М К Лесковац, кога је  тих дана ф ор- 
м ирала Разуменка Петровић-Деса. (По сећањ у Јелене Трајковић-С пасић и Ж и в- 
ка  К оцића-П редрага изнета аутору 1973. и 1978).

405 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 86, стр. 268.
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Повезивање Бабичког одреда са М К Лесковца било је  од велике 
користи за  успостављање везе између ПК Србије, односно ЦК К П Ј и 
П К М акедоније,408 о чему ћемо касније више говорити.

Из досадашњег излагањ а може се закљ учити да ;је Одред углав- 
ном свој рад оријентисао на политички рад. То је било неопходно 
ради ослонца у народу, али, с друге стране, руководство је било свесно 
да без акција нема успеха ни у политичком раду. Пре свега требало 
је  онемогућити да бугарски окупатор одведе младиће у бугарску 
војску, што он и чини. Та је акција почетком априла 1942. године 
уродила плодом. У партизане је дошло 10 младића, а тиме је Одред 
почео да расте.407 Друга акција Одреда која је нагнала непријатеља 
на противмере била је хватањ е издајника у селу Радињинцу и Кам- 
белевцу, крајем  априла 1942. године,408 одлазак Ђуре Златковића, 
И лије Филиповића и Славка Стаменковића у Одред што је код бу- 
гарског окупатора изазвало озлојеђеност. Ујутро 23. IV 1942. године 
у вези с тим упућује полицију против партизана. У Масуровској 
шуми полиција је, иако је била четири пута јача, разбијена и нате- 
рана у бекство.409 Ова прва борба од преласка Одреда преко демарка- 
ционе линије имала је велики одјек на територији Лужнице и Пи- 
рота. Потврђено је уверење да партизани нису уништени, а Одреду 
је дала подстрек за још веће акције. Убрзо затим окупатор реагује и 
на хватањ е сарадника у рејону Доброг Поља. У нападу на Козило 
окупатор употребл>ава граничне јединице из Крушевице, 6. маја 
1942.410 Акције Одреда допринеле су да и Недићева влада поклони 
посебну паж њ у дејству Бабичког одреда преко демаркационе линије. 
Ч ак је и Аћимовић приликом припреме офанзивс на одредс у југо- 
источној Србији јула и августа 1942. стављао снажан нагласак на 
једновремени удар и по Бабичком одреду у бугарској окупационој 
зони, и тежио да у офанзиви обезбеди садејство са бугарским окупа- 
торским јединицама преко демаркационе линије.411

Хватање сарадника окупатора у Црвеном Брегу и бугарског оба- 
веш тајца у Рупљ у (махала Острзуб) нагнало је бугарског окупатора 
да упути јаче снаге војске, које он у Бугарској и М акедонији у то 
време није употребљавао против партизанских дејстава.412 Хтео је да

406 Извори за ослободителпата војпа и револуција  во Македонија 1941— 
— 1945 — зборник докумената —■ Скопје 1970, књ. I, док. бр. 33, 42 и 45 (даље: 
Извори).

407 Цриа Трава, стр. 112; Ђ. Златковић, н. д., стр. 202 и 204—205.
408 Ђ. Златковић, п. д., стр. 197—201; АС. M’OK Врање бр. 6 (Колики је 

значај имала ликвидација издајника, говори и сећање бораца Бабичког одреда: 
„Л иквидација сарадника окупатора одушевљено је  поздрављ ена од народа“ — 
пише у стенографским белешкама).

400 Ђ. Златковић, н. đ., стр. 197—201.
410 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 182 и АС. M’OK Врање бр. 44; Ђ. Златковић, 

н. д„ стр. 201—205.
411 Зб. НОР, т. 1/20 док. бр. 40.
412 Н. Горненски, В-Ђружапата борба 1941—1944, Соф ија 1971, стр. 58 и 124. 

{У овом делу стоји да до почетка 1943. године у Бугарској војска није узимала 
учеш ћа у борби противу бугарских партизана). То је  донекле чињено и у Ма- 
кедонији до средине 1942. године. Добривоје Радосављ евић-Боби о томе овако 
пише 16. X 1942. г.: „почели су да терају и војску, али  још, ,стидљиво’“. (Извори,  
књ , I, стр. 360).
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rio сваку цену онемогући развој НОБ-а на терену који је непосредно 
везан с територијом на којој су партизани владали до марта 1942. 
године. Због тога јула 1942. покреће граничне пеш адијске јединице 
из Крушевице, Предејана, Владичиног Хана и Врања и напада рејон 
Чобанца, главни логор Бабичког НО.413

Сукоб с окупатором заоштрио се још почетком априла, не само 
због борбе код М асуровачке шуме него и због хапш ењ а народа. У 
првом моменту, окупатор тактизира, не стреља него само хапси да би 
се показао благим, али траж и мир и законитост. У Л ужници ;је после 
борбе у М асуровачкој шуми почетком маја 1942. године ухапсио преко 
80 људи. У Бабушници их малтретира и њ их 15, јула  месеца, изводи 
пред војни суд Софије у Пироту.414

Хапси припаднике НОБ-а и у селу Козилу и у другим местима. 
Осим хапшења, окупатор ради застраш ивањ а врши јавна суђења у 
Пироту, где изводи групу ухапш ених још  у фебруару из села Радо- 
шевца, групу ухапш ених маја 1942. у Лужници, Добровишу и Добром 
Пољу,415 а у Сурдулици групу припадника К П Ј и одреда ухапш ених 
марта 1942. године.416

Ликвидација окупаторског председника (кмета) општине Ново 
Село (Варденик) почетком августа 1942. нагнала је окунатора да више 
не тактизира већ да пређе на методе примењиване још децембра
1941, године у селима Буштрању, Тибужду и Ратају .417 Истовремено, 
због разоружања шумског лугара (лисниче) и хватањ а једног поли- 
цајца, стреља два брата у селу Градско августа 1942. године.418 Овим 
је углавиом и почела одлучујућа борба окупатора за онемогућавање 
развоја НОБ-а на овом терену, али ће бити безуспешна, јер је народ 
био решен да се по сваку цену ослободи својих исконских неприја- 
теља.

Од априла, када је  вођена прва борба с окупатором на овој тери- 
торији уз извођење мањих акција на ликвидацији окупаторских са- 
радника, па до јула 1942. Бабички одред преко демаркационе линије- 
Црна Трава—Лужница—М асурица—Варденик нарастао је на преко 
70 људи.419 Немање везе с руководством НО Б-а ОК, ГШ Ниша ш 
ПК у Србији, допринело ;је да Одред није изводио акције већег обима: 
и да се војно-политички и организационо није сређивао.

413 По сећањима Браце Коетића, Ж и вка Коцић-П редрага и Јелен е-Л але 
Т рајковић изнетим аутору 1973. г.

414 Ђ. Златковић, н. д., стр. 199—200.
415 Исто, стр. 178, 200 и 201; Сећање Сретена Урош евића изнето аутору 

1972. г.
416 36. НОР, т. V I I /1 док. бр. 171; АС. M’OK Врањ е бр. 28; АС. ПКС бр. 230;. 

U svedočenjima, С. Костић, n.č.,  књ. 25, стр. 541; Црпа Трава,  стр. 44 и 126.
417 Х роника  Сурдулице,  стр. 49, АС. M’OK. В рањ е бр. 19 и 44.
418 Ђ. Златковић, н. д., стр. 220.
419 АС. ПКС. бр. 230 (Прво писмо Бабичког одреда П К  Србије од 3. V III 

1942. године).
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М и ло ш  Мамнћ, члап  П К Срби-је и Радмила Обрадовић-Гојка, члан  ОК  
Покрајинског повереништва Ниша, Крушевца, а од јуна  1942. секретар 
погинуо 8. IV  1942. године у Топлици ОК Нигиа а од септембра секретар

ОК Лесковца

Д у ш а н  Пуђа-Ж ине, ч ла н  ОК Ниша  
и  ОК Лесковца у  1942. години



Недељко Караичић-М илисав, секре- Драгослав Јовановић, секретар О К  
тар Покрајинског повереништва Ни- Круш евца  od августа 1942. године

гиа од септембра 1942. године

imm

Димтирије Писковић-Трнавац, коман- М илић  Ракић, политички комесар
дант Топличког (Јастребачког) ПО od Топличког (Јастребачког) ПО од маја
фебруара 1942. године а од 8. II  1943. 1942. године, погинуо 17. II  1943, као 

командант I ЈМПО ч лан  ОК Ниша



Окупаторски логор „Црвени крст“ Ниш, из  кога су 12. II  1942. године побегла  
102 партизана, а у  току 1942. године стрељано око 2.S00 — 3.000 људи, интер- 

нирано преко 1.000 љ уди у  норвешку, Немачку и  Аустрију



Борци НОП-а као интернирци у го- Петар Игњатовић-Лозовски, активи- 
горима у Норвегакој ста Пирота, погинуо септембра 1943.

годне као политички комесар чете 
Ншиавског ПО

ш

Добривоје Kapia  иевнп-Пужа поги-  
нуо јула  1942. године као командир  

чете Сврљишког (Нишавског) ПО

9Ш <
ЏШШШУ:-

Љш
Момчиљо Поповић-Озрен, партијски 
руководиљац Озрепског ПО, погинуо  

фебруара 1943. године



1 Неш коваћ-М нхајло, сек- Радивоце Јовановић-Брадоња, члан  
ретар ПК Србије Врховног штаба и Главног штаба Ср-

бије (фотографија из послератног ne-  
риода)

Ратомир Војиновић-Наход, политич-  
ки комесар обиовљеног Озреиског НО

Мирко Томић-Сељак, члан  П К и 
Главног штаба Србије, погинуо ја- 

иуара 1943. године



МЕРЕ П К  И ГШ С РБИ ЈЕ  ЗА ОЧУВАЊ Е И ОБНОВУ ПА РТИЗАНСКИХ 
ОДРЕДА ЈУГОИСТОЧНЕ С РБИ ЈЕ У ПЕРИОДУ АПРИЛ—ЈУ Л  1942. ГОДИНЕ

ПК Србије за све време непријатељске „операције чиш ћењ а“ у 
југоисточној Србији теж и да преко ПП Ниша обезбеди очување пар- 
тизанских одреда а самим тим и НОБ-а.420 Али, на жалост, у томе 
није имао одговарајуће резултате јер ПП Ниш а од средине фебруара 
1942. није имао везе с одредима, па та теж њ а П К није дошла до 
израж аја .421 Ночетком априла Б уха је успео да успостави везу са ПО 
нишког округа и да на основи тога и непотпуних података о стању 
код одреда обавести ПК: „Н ајтеж е време за  нас је  прошло11.422 У 
овом периоду, када је  секретар ПП Ниша мислио је  да је  најтеж е 
прошло и да за  одреде настају бол>и дани, непријатељ  успева да зада 
нове, још  теж е ударе НОБ-у. На планини Пасјачи 9. IV 1942. наноси 
теш ке губитке Пасјачкој, а на Видојевици, истог дана такође, Видо- 
јевачкој чети. На планини Видојевици 14. априла 1942. године бугар- 
ски окупатор успева да потпуно униш ти ову чету Топличког одреда. 
Од 40 бораца чете спасло се само тројица с командиром.423

У овим борбама настрадали су секретар ОК Ниш а Сретен Младе- 
новић-М ика и политички комесар Топличког одреда Иво Фабчић- 
Ђуро, а, исто тако, и политички комесар чете Гавро Чех. Скоро истог 
дана у селу Југовцу у Топлици погинуо је члан П К  Србије Милош 
Мамић,424 и то онда када је Благоје Нешковић планирао да он дође 
у састав П К ради успешнијег руковођења НОП-ом у Србији.425 Зајед- 
но с Мамићем погинуо је и члан ОК Ниша Станимир Вељковић-Зеле. 
Ови теш ки губици, најтеж и за НОП у овом крају  од почетка борбе, 
повећали су кризу НО у југоисточној Србији. З а  руковођење НОБ-ом 
у југоисточној Србији преостали су само Василије Буха, Душан Пуђа- 
-Сава, који се тих дана вратио из Зајечара, и ранији члан ОК Jle- 
сковца Глигорије Д иклић-Будни.426

Губици би за НОБ били још  и већи, ако не и ф атални, да Буха 
и Диклић тих дана после хапш ењ а нису побегли. Ово хапш ење их 
је компромитовало и тиме онемогућило рад и руковођење из Ниша.427

420 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 55.
421 Исто, док. бр. 46, 54 и 58.
422 Исто, док. бр. 58.
423 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 21 (Према овом документу окупатора на П асја- 

чи је  настрадало 11 бораца, док је  на Видојевици 34 страдало 14. IV 1942. Према 
М. Перовићу, ЈгЈжна Србија, стр. 184—185 на Видојевици је  униш тена читава 
Видојевачка чета: 28 погинуло (заробљено па стрељано), свега се тројица спасло, 
међу којим и командир чете).

424 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 66.
425 Исто, док. бр. 63.
420 В. Глишић, н. д., стр. 131.
427 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 65. Х ватањ а В. Б ухе и Глигорија Диклића на 

улици у Ниш у (том приликом су успели да побегну) имало је  последица. К ада 
је  Дринка П авловић требало да подигне лаж н у  легитимацију за Диклића ухап- 
ш ена је. Код ње је  пронађена пријава стана, а у тој згради је  била илегална 
ш тампарија ПП Ниш а у којој су радили од ма*а 1941. год. Радомир Спасић-Аца 
и Дринка П авловић. Претресом стана пронађена је  и ф отограф ија Спасића, па 
је  и он проваљен и због тога је  морао да оде на располагањ е ОК Зајечара, с
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Диклић ће убрзо прећи у Јастребачки одред, а касније у ОК Кру- 
шевца, док ће Б уха захтевати од ПК Србије да га неко на дужности 
секретара ПП Ниша замени. Он је за ту дужност вероватно био пред- 
видео Недељка Караичића, секретара ОК Крушевца, и зато га је 
позивао да пређе у Ниш.428

На основи стања партизанских одреда у Србији ПК процењује 
да је одржање IIO у југоисточној Србији од стратегијске важности за 
НОП у Србији јер су били ликвидирани сви одреди сем „неколико 
десетина у Космају", и Пожаревачког одреда. У вези с тим у свом 
писму од 20. априла 1942. године ПК и пише: „Зато је од огромне 
важности, да се ваши одреди одрже и даље, а кад озелени, биће лак- 
ше, јер ћемо уз постојање ваш их одреда лакш е приступити форми- 
рањ у одреда у другим окрузима у којима сада нема одреда“.429 Када 
је П К  ово писао знао је да на том терену има седам ПО, а да је 
К укавички одред највиш е страдао. О судбини Бабичког, Јабланичког, 
па и две чете Топличког (Видојевачкој и Пасјачкој), П К није ништа 
знао.

У исто време ПК реално оцењује да ће у ове пролећне дане и 
окупатор још више и агресивније да пређе у напад, како би одреде 
ликвидирао док не озелени. Крајем  априла 1942. прелази у напад 
на Јастребац и Сврљиг и одреде у том рејону; бугарске јединице за- 
једно са четницима, недићевцима и љотићевцима од 25. до 30. IV
19 4 2,430 теж е да ове одреде униште. Топлички —• Јастребачки заједно 
с Расинским, успешним маневром према Копаонику успева да избег- 
не окружењ е и уништење. При пробоју с Јастрепца и при повратку 
с Копаоника одреди су водили теш ке борбе у којима су имали осетне 
губитке.431

Успешно избегнута и ова пролећна непријатељ ска офанзива 
имала је огроман значај за даљи развој НОБ-а у рејону Топлице, 
Јастрепца, Расине, па и шире. Почетком маја на Јастрепцу Топлички 
одред се преименује у Јастребачки, организован у две чете са 80— 100 
бораца под командом Димитрија Писковића, команданта, и Десимира 
Јововића-Чиче, политичког комесара.432 У саставу Топличког као 
трећа чета уш ла је Рударска чета (ранијег Копаоничког одреда), која 
је формирана од логораша који су побегли из концентрационог логора 
„Црвени крст“ у Нишу. Једно време ова чета била је у саставу Озрен- 
ског, па је 8. априла 1942. преш ла на Јастребац ради развоја НОБ-а 
према Косову и Ибру. Чета је носила назив „Тодор М илићевић", и

тим да се ш тампарија ПП Ниша која је  у међувремену пребачена код Јована 
Љ ебеновића, илегални стан В. Бухе, пошаље код ОК Зајечара и да тамо 
продуж и рад. До тога није дошло јер је  по одласку Б ухе ш тампарија стајала 
складирана. К ада је  Б уха 1943. провалио Љ убеновића, машине су заплењене, 
а он у покуш ају одласка у Словенију ухапш ен и стрељан. Према сећању Р а- 
домира Спасића-Аце изнето аутору у Врњ ачкој Б ањ и 28. VI 1978. г.).

428 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 71 (Писмо секретара ОК К руш евца упућено ПК 
Србије 8. м аја 1942).

i2e 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 63 (Писмо П К  Србије ПП Ниш од 20. IV 1942).
■130 Исто, док. бр. 71 и М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 186—187.
431 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 71 (Према ОК Круш евца из Одреда су 4 поги-

нула и два дезертирала).
482 М . Перовић, Јужна Србија,  стр. 186.
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имала 20 бораца. Б ила је под руководством Владимира Вујовића- 
Вује и Душана Томовића.433

С Јастребачким се скоро 6 месеци заједно борио Расински одред, 
а почетком маја 1942. године одваја се ради самосталног деловаша у 
рејону Крушевца. Расински одред је у свом саставу имао је 2 чете 
са 60 бораца, а био под руководством Драгослава Петровића-Горског, 
команданта, и Мише Гајића, политичког комесара.434

У Јастребачком одреду налазила се доста јака  група партијско- 
-политичких руководилаца, чији је допринос у очувању Јастребачког 
и Расинског одреда очигледан. Од ф ебруара у овим одредима налази 
се Драги Стаменковић, члан ПП Ниша, Десимир Јововић, члан ОК 
Крушевца, као политички комесар Јастребачког одреда и оператив- 
ног штаба, секретар ОК Круш евца Недељко Караичић, члан, Милић 
Ракић, а од маја је у Одреду стигао и Глигорије Диклић, ранији члан 
ОК Лесковца. Стабилност Јастребачког и Расинског одреда, као и 
очување Озренског и Нишавског одреда у првој ф ази  кризе јануар
— мај 1942. године, омогућују остварење концепције ПК да ПО у 
југоисточној Србији постану основа за развој 110 у другим окрузима 
Србије. Не само то него је дошло до успостављања везе ПП Ниша са 
члановима ОК Лесковца, управо када ;је ПК одлучио да због опас- 
ности Б уху повуче у ПК у Београд.435 Успостављање ове везе ;је од 
огромне важности за  обнову ПО, а самим тим и НОБ на територији 
ОК Лесковца, где су последице удара непријатеља и највеће. Веза је 
дошла у прави час, јер се криза због рас/гурања Јабланичког ПО 
почела развијати на штету НОБ-а. Према подацима којима је Буха 
располагао пре него је  отишао из Ниша, види се да није имао јасну 
слику о стању у одредима Лесковачког округа.43® Првог маја 1942. 
у периоду успостављања везе обновљен је Кукавички одред, сада 
под именом Лесковачки ИОПО.437 И ако је био малобројан, свега једна 
десетина, обновом своје активности почео је даље јачањ е и развој 
Н О Б-а у рејону Лесковца. Као i i i t o  смо раније навели, обновљен је и 
Бабички одред у црнотравском крају  преко демаркационе лииије. У 
његовом саставу биле су три десетине, око 30 бораца, под руковод- 
ством Ж ивојина Николића-Ратибора, командант; Слободан Цекић 
Радован био ;је политички комесар, а Сава 'Борђевић-Славко партиј- 
ски руководилац.

Одласком Василија Бухе и доласком М ирка Томића у Београд, 
ПК Србије почео ;је да делује као форум НОБ-а у Србији.43* Извешта-

ш  36. НОР, т. 1/3 док. бр. 72 и 88 (Прсма писму Вухс у Расииском одреду 
је  било 150 бораца. Ои ;је ту вероватно урачунао п Рударску чету). 36. НОР, т. 
1Х/1 док. бр. 99 и М. Перовић, Јужно, Србија, стр. 185/6.

ш 36. НОР, т. Ј/з  док. бр. 71 напомена 10; исто, т. 1/4 док. бр. 1 и т. 1Х/1 
док. бр. 99; АС. ПКС бр. 125; М. Перовић, Јужна Србија, стр. 187 и 192.

135 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 72.
430 Исто. У овом документу се наводи да у три одреда ОК Лесковца, Ба- 

бичком, К укавичком  и  Јабланичком, има 200 бораца. Ово се не може прихватити 
јер у периоду писања извеш таја Бабички је  имао око 50, К укавички тек око
6 а Јабланички још није ни окупио своје неповезане групе.

437 С. Николић, н. д., стр. 267 (Командант одреда је  био Светозар Крстић- 
-Замфир, а политички комесар Радован Ковачевић-М аксим).

438 зб_ НОР, т. 1Х/1 док. бр. 99 (Писмо П К Србије упућено Ц К К П Ј 24. јуна 
1942. r.).
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је које је поднео Буха ПК, а, исто тако, и накнадно приспели изве- 
ш таји од чланова ОК Лесковца и ПО, омогућили су ПК да јасније 
сагледа стање НОБ-а у југоисточној Србији и да у вези с тим преду- 
зима одговарајуће мере. Међу првим мерама ПК је решио да попуни 
ПП Ниша. За  секретара место Бухе ПК је предвидео Разуменку Пе- 
тровић-Десу, која се тих дана налазила v Лесковцу и формирала МК 
Лесковца.439 У исто време ПК предвиђа да у Ниш дођу ранији члано- 
ви ПП Лепосава и Миодраг-Драги Стаменковић.440 До доласка ових, 
ПК овлаш ћује Душана Пуђу-Саву и Радмилу Обрадовић-Гојку да 
као чланови ОК Ниша свршавају најважније и најхитније ствари у 
целом крају  док се ствари не среде.441

ПК у својим директивама, које су постале чешће и конкретније, 
поставља пред ПП Ниша одржавањ е успостављених веза са: леско- 
вачким члановима ОК, Топлицом (Јастребачким ПО) и са ОК Заје- 
чара, односно с Бобијем Радосављевићем, који треба да оде за ин- 
структора ПК Македоније. Даље, ПК даје подробна упутства у по- 
гледу руковођења одредима и захтева примену партизанског начина 
ратовања, обезбеђење санитетским материјалом, а, исто тако, и муни- 
цијом и наоружањем. Као најваж нији  задатак ПК поставља да штабо- 
ви одреда подносе Главном штабу Србије своје извеш таје потписане 
од команданта и политичког комесара.

Сама подела рада у ПК омогућила је успешније. организова- 
није и оперативније руковођење ОК и ПО у Србији.412 Мирко Томић 
је био задуж ен да као члан Главног штаба издаје наређења и на 
основи извеш таја предузима све ради успешиијег деловања одреда, 
а Буха, као организациони секретар ПК Србије, усмерава развој 
партије преко ОК. Оријентација IIK да брзо попуни ПП Ниша није 
се реализовала.443 Разуменка Петровић-Деса, пошто није имала везе 
са ОК Ниша, а није благовремено обавештена да је одређена за се- 
кретара ПП, долази у Београд. С друге стране Лепосава Стаменко- 
вић-Ленка, будући да се ситуација око обнове Јабланичког одреда 
у јуну погоршала, такође није раније могла доћи у Ниш. ПК се није 
сложио с предлогом Бухе да Недељко Караичић оде у ПП Ниша 
него га је предвидео за секретара ОК К руш евца.444 Миодраг Драги 
Стаменковић, као члан ПП, доћи ће у Ниш тек 19. јула 1942. го- 
дине.445 Из овога се види да је у периоду учврш ћења везе, обнове 
одреда и повећања активности на развоју НОБ-а у југоисточној Ср- 
бији руковођење пало само на два члана ОК Ниша. У ствари југо- 
источна Србија је била без ОК, ПП и СК сем ОК Крушевца. У тој 
ситуацији била је пресудна солидна веза ПК с Нишом, члановима 
ОК Лесковца, Јастребачким одредом и ОК Крушевца. Крајем  маја 
и почетком јуна ПК је добио најмање 7 извеш таја из рејона југо-

439 и сх0; док. бр. 84 и 8 6 .
140 Исто, док. бр. 99; исто, т. 1/3 док. бр. 86 и АС. ПП Ниша бр. 17 (Писмо 

ПК Србије од 7. VI 1942. године ПП Ниша).
36. НОР, т. 1Х/1 док. бр. 84 и 8 6 .

■,-12 В. Глишић, н. ()., стр. 234.
36. НОР, т. 1Х/1 док. бр. 86 и 100.
Исто, док. бр. 86.

1,5 АС. ПКС бр. 156a (Писмо члана ПП Ниша од 21. VII 1942. ПКС).
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источне Србије,446 што му је омогућило да поред Бухиног извеш таја 
сагледа стање ПО и НО Б-а у том рејону. С друге стране извештаји 
и везе омогућиле су ПК и Главном штабу Србије да у једном крат- 
ком периоду, али најваж нијим  за обпову, одржање и јачањ е 110, 
упути ПП, ОК и 1IO преко десет директива и наређења, више него 
за  читаву ранију годину.447 Овако непосредно руковођење било је 
од огромне помоћи Душану Пуђи и Радмили Обрадовић, а, исто тако, 
и ПО, за преброђавање теш коћа на заврш етку прве ф азе кризе 
НО Б-а у југоисточној Србији. Директиве и наређења су били доку- 
менти на основи којих су ОК и 110 деловали на развоју НОБ-а. Ове 
директиве и наређења Бабички одред није примио, што смо раније 
и истакли. То је морало имати одраза на активност Одреда и партиј- 
ске организације у њему. Лесковачки ПО, и ако бројно мали, једна 
десетина, по пријему директива и наређења (он је на састанку јуна 
на Радану био упознат од чланова ОК са њима) појачава своју актив- 
ност, особито у јулу  и августу, о чему ћемо касније више говорити.448 
С обзиром на стање у Јабланичком одреду П К је конкретно указао 
члановима ОК на задатке које треба извршити ради обнове Одреда. 
Ево како је ПК у писму секретару ОК Лесковца 15. VI 1942. године 
поставио ствари: „Драга другарице (реч је о Лепосави Стаменковић- 
-Ленки —■ Ж . Н.) Из писма друга Новака (Васа Смајевић — Ж . Н.) 
види се да у Јабланици постоје групице партизана, које треба одмах 
окупити без обзира на број и ПОНОВО СТВОРИТИ ЈА БЛ А Н И ЧКИ 1 
ОДРЕД (подвукао Ж . Н.). Одред треба формирати потпуно изнова са 
потпуном командом, те као одред да почне поново са акцијам а“.449 
На основи ранијих директива ОК, а поготову наређења Главног 
штаба од 1. јуна 1942. и овог писма ПК, на Радану су се окупили 
чланови ОК Лесковца (према подацима др Венцеслава Глишића у 
књизи, КПЈ у Србији 1941— 1942. чланови ОК су били: Лепосава 
Стаменковић, Васа Смајевић и Бошко Крстић), ранији штаб Јабла- 
ничког одреда, као и 40 бораца Одреда.450 На два састанка одржана 
поводом обнове Јабланичког одреда, Одред није поново формиран. 
Дошло је до озбиљних сукоба, како међу члановима ОК тако и међу 
члановима штаба због растурањ а Одреда и понашања руководећих 
кадрова после нестанка Јабланичког одреда за ш та су их и борци 
критиковали.451 Последице оваквог стања биле су тешке. Окупљени 
руководиоци и борци поново су се разиш ли не оформивши Одред. 
Једна група са члановима ОК и неким члановима штаба одлази за

ш  36. НОР, т. 1Х/1 док. бр. 100.
417 Мсто, док. бр. 84 и 100. Исто, т. 1/3 док. бр. 78, 80, 8 6 , 87, 8 8 ; АС. ПП 

Ниш а бр. 15, 17, 24, 25 и др.
448 С. Николић, н. д., стр. 306 као и сећањ а Светозара Крстића и С. Нико- 

лића. Лесковачки НОПО обновљен је званично 1. м аја 1942. С. Николић, и. д., 
стр. 268.

«» 36. ИОР, т. 1/3 док. бр. 87.
450 Лесковачки зборпик  бр. XVI, 1976, стр. 240 (дискусија на симпозијуму 

у Лесковцу одржаном октобра 1975. г.).
451 Лесковачки зборник  бр. XVI, 1976, стр. 227—296; Н. Илић, Јаблаиичко-  

-пасјачки одред, стр. 35; Група аутора, Рсволуциопарпи ликови  Београда, Бео- 
град 1972, стр. 131 (даље: Револуиџонарпи ликови);  АС. M’OK Лесковац бр. 
37 и 39.
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Туларе, друга грухта е бившим командантом Одреда задрж ава се око 
Добре Воде на Радану, а трећа група с бившим замеником коман- 
данта Одреда и неким командирима чета одлази у рејон Пусте реке. 
Кризом насталом око обнове Јабланичког одреда, поред оних штета 
које су дошле после расформирања, НО Б-у је нанет нови удар, није 
искоришћена повољна околност — расформирање четничких одреда 
(Лесковачког, Козјачког, Ветерничког и других) и тиме обезбеђен 
бржи развој НОБ-а и на теренима на којима су до тада господарили 
четници.452 Не само то него ће због тога бивше четнике Косте Пе- 
ћанца и њ ихову територију преузети четници Д раже Михаиловића, 
под руководством мајора Радосава Ђурића, чиме ;је НОБ суочен с 
новим и најопаснијим непријатељем на овој територији. Оваква си- 
туација захтевала је од ПК нове напоре како би се нездраво стање 
у Јабланичком одреду решило, Одред обновио и обезбедио нов успон 
НО Б-а на територији на којој ;је до марта деловала снага НОП-а од
3.000 наоружаних бораца. То све траж и времена, а оно ;је било нај- 
драгоценије, заједно с кадровима.

Тешкоће око обнове Јабланичког одреда нагнале су ПК Србије 
да предузме све мере како би рашчистио с нездравим односима, како 
у партијској организацији, тако и међу припадницима Одреда. У том 
ци.љу ПК је у току јула 1942. формирао комисију која ће испитати 
узроке таквог стања, односно распуш тања Јабланичког одреда.1б:! Ова 
мера је била отежана тиме што је у исто време вођена истрага због 
растурањ а Сувоборског одреда.454

Уместо да се све снаге усмере на обнову, јачањ е и стварање 
нових ПО и развој НО Б-а у Србији, оне су ангажоване на одстрањи- 
вањ у слабости у руковођењу одредима и НОБ-ом. У тој ситуацији 
повољна околност за ПК и Главни штаб у погледу одржањ а и јачања 
Н О Б-а била је што су постојали јаки партизански одреди нишког 
округа.

Раније смо истакли да је Василије Б уха почетком априла 1942. 
године успоставио везе с одредима. Јастребачким, Озренским и Ни- 
шавским, који у првој ф ази  кризе НО Б-а у југоисточној Србији нису 
били ликвидирани.

ПК и Главни штаб, схватајући улогу ових одреда а на темељу 
извеш таја Бухе, Димитрија Писковића-Трнавца и Миодрага-Драгог 
Стаменковића-Србе из Јастребачког одреда, предузели су све како 
би очували и ојачали ове одреде и створили услове за развој нових 
одреда и НО Б-а у другим деловима Србије. У вези с тим ПК и пише 
средином јуна 1942. члану ПП Драгом Стаменковићу, који се тада 
налазио у Јастребачком одреду. „Од вас и вашег правилног рада

452 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 26 (Наредба Недића о регулисањ у статуса 
четника К. Пећанца након конференције у  председниш гву Владе одрж ане 12.
VI 1942); Лесковачки зборник  бр. XVI, 1976, стр. 272. С. Николић, н. д., стр. 
279—282; II. Илић, Јаблстичко-пасјачки одред, стр. 18.

453 Истрагом је руководила Радмила Обрадовић-Гојка, члан ОК Ниш а код 
села Петровца — Пуста река почетком августа 1942. г. (Сећање Гојке изнето 
аутору у Београду, Лоле Рибара улица, 1973. г.).

•ш А. Ц К С.КЈ, 1942 (361) Писмо М ихајла (еекретара ПКС) Ц К  K IIJ од 10.
VII 1942; 36. НОР, т. П /5  док. бр. 69.
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зависи хоћемо ли у оваквој ситуацији моћи да појачамо и проширимо 
наше одреде ДА СТВОРИМО И НОВЕ ОДРЕДЕ (подвукао Ж . Н.),
хоћемо ј ш  учврстити парт. ор г ........ јер од свега тога зависи не само
ток Народноослободилачке борбе у BAIIIEM КРАЈУ, ВЕЋ И Њ ЕН 
ИСХОД . . . (подвукао Ж . Н.).“455 Истог дана, 15. јуна 1942. године, и 
Главни штаб Србије упућује наређење штабу Јастребачког одреда.458 
У том наређењу захтева се поново формирање Топличког одреда 
који ће обухватити Пасјачу и Видојевицу, да се Расииски упути на 
свој терен — Круш евачки округ (северна страна В. и М. Јастрепца), 
и од рударске чете „Тодор М илићевић" формира Копаонички одред 
за развој НОБ-а у рејону Копаоника (Косова) и Ибра.

Као што смо напред већ навели, Расински одред се одмах после 
априлске непријатељске офанзиве на Јастребац упутио на свој терен 
и изводио успешне акције све до краја јуна — јунске непријатељске 
офанзиве, када је поново морао да дође у састав Јастребачког одреда 
јер се није могао сам одржати.437

Копаонички одред ће бити формиран и ојачан тек у другој по- 
ловини јула 1942. године, тј. у току Аћимовићеве офанзиве, о чему 
ће касније бити више речи.

У вези с окупљањем свих снага Топличког одреда, средином 
јуна 1942. године на Јастребац долазе остаци П асјачке и Видојевачке 
чете;'58 Међу њима су били Ратко Павловић-Ћићко и Бошко Ива- 
новић-М ијат, командир разбијене Видојевачке чете. С овом групом 
није дошао командир Н асјачке чете Војин Бајовић-Вук. Ову групу 
заједно с Јастребачким одредом захватила је јунска непријатељска 
офанзива, те ће опи тек почетком јула бити формирани у чету како 
је захтевао штаб.

ДРУГА Ф АЗА К РИ ЗЕ  НОП-а, ЈУ Н —СЕПТЕМ БАР 1942. ГОДИНЕ У 
ЈУГОИСТОЧНОЈ С РБИ ЈИ

Из ранијег излагањ а видели смо да је  окупатор при предузимању 
„операције чишћења", од фебруара—априла 1942. године, коју мо- 
жемо назвати и другом офанзивом у Србији, правилно оценио где 
се налазе главне снаге НОБ-а у југоисточној Србији. Због тога је и 
у међуречју Нишава—Власина—Ј. Морава и Топлица—Ј. Морава, 
планина Кукавица и Радан концентрисао своје најјаче снаге: делове 
бугарског окупационог корпуса, СДС, СДК и четнике Косте Пећанца. 
У овој офанзиви успео је да ликвидира: Јабланички, К укавички и 
Бабички одред, који су с месним партизанима бројали око 4.000 нао- 
руж аних бораца. Осим ових одреда почетком априла, као што смо 
навели, бугарски окупатор је успео да ликвидира и две чете (Пасја- 
чку и Видојевачку) Топличког одреда. Самим тим он је постигао

,S5 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 86.
•156 Ието, док. бр. 88.
457 Исто, т. 1/4 док. бр. 7. (Извештај штаба Јастребачког ПО од 16. VII

1942).
•158 Исто.
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свој циљ постављен офанзивом, ликвидирање главне снаге НОП-а 
у југоисточној Србији,

У својој процени окупатор је установио да се у рејону Јастрепца, 
леве обале Топлице и десне обале Ј. Мораве налазе елабије снаге 
до 150 партизана Топличког и Расинског одреда, као и да су на десној 
обали Нишаве, односно Ј. Мораве, у рејону Сврљишких и Озренских 
планина: Озренски, Нишавски и Тимочки одред, такође јачине до 
150 партизана.45!) Окупатор у вези с таквом проценом у те рејоне 
шаље слабије снаге у периоду „операције чишћења". Ове снаге нису 
биле способне да ликвидирају релативно слабије партизанске снаге. 
Краткотрајном офанзивом на Јастрепцу, крајем  марта 1942, уз упо- 
требу бугарских јединица и четничко-недићевских одреда, није успео 
да снагама на Јастрепцу нанесе и најмањи удар. Почетком априла 
овим снагама полази за руком да успоставе везу са ОК Ниша и 
ГШ, што је умногоме допринело да наставе офанзивне акције и тиме 
очувају своје одреде и НОБ у југоисточној Србији. Колико је актив- 
ност ових снага била изразита, види се и rio томе што су оне напа- 
дале општинске управе у селима Добрича и око Ж итковца управо у 
дане када је окупатор успео да уништи чете Топличког одреда на 
Пасјачи, односно Видојевици.460 Нишавски, Озренски и Тимочки су 
удружегшм снагама такође вршили акције већих обима. У Белом 
Потоку напали су и униш тили четнички одред и после тога водили 
успешне борбе са снагама V добровољачког (љотићевског) одреда, 
одредима СДС и четницима.401

Реорганизацијом извршеном на Јастрепцу 1. маја, формиран је 
Јастребачки одред од 3 чете: М ала и Великојастребачка и рударска 
чета“ Тодор М илићевић". Расински је прешао на акције у свом ре- 
јону Расина — Крушевац, а Јастребачки на свом терену. У току ових 
акција нанете су окупатору велике штете ликвидацијом општина, 
као и забрањивањем њиховог рада.162 Осим тога позитивно за ПО 
је и то што су успостављене везе са ПК и Главним штабом услед 
чега су се осећали поузданији у непосредном руковођењу. Али с 
друге стране ни окупатор не остаје миран према акцијама ових 
одреда. Он је открио да IIO у југоисточној Србији нису ликвидирани, 
а то представља нову опасност по његове интересе. Колико је оку- 
патор озбиљно схватио ту опасност говори и чињеница да је заменик 
команданта Југоистока почетком јуна 1942. извршио инспекцију оку- 
паторских снага у Србији. Том приликом констатовано је да се нема 
довољно података о партизанским снагама, да се саботаже повећа- 
вају  а и да мере за њихову ликвидацију нису биле одговарајуће.463 
У вези са тим је и дошло до предузимања нових напада врло јаких 
снага које можемо назвати: трећа офанзива на партизанске одреде у

458 Исто, т. 1/3 док. бр. 167 и 177 (Број наведен у овом недићевском доку- 
менту поклапа се с извеш тајем  Бухе од 11. маја 1942 — 36. НОР, т. 1/3 док. 
бр. 72).

■1(|° Исто, т. 1/3 док. бр. 21, 167 и 175. 
ш  Исто, док. бр. 167, 168, 170, 171 и 174.
■sož и сто> Д0ЈК, бр, 79  (Наређење Јастребачког ПО о забрани рада опш тин- 

ских власти) и док. бр. 167 и 168.
•!<!3 Исто, т. Х П /2 док. бр. 121.
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Србији. Ове мере окупатора долазе управо у периоду када ПК и 
Главни штаб предузимају све како би ове одреде очували, ојачали 
и створили услове да се акцијама одреда стварају нови одреди у 
другим окрузима Србије. „Од вас и вашег правилног рада зависи 
хоћемо ли у OBAKBOJ СИТУАЦИЈИ МОЋИ ДА. ПОЈАЧАМО И 
ПРОШ ИРИМО НАШЕ ОДРЕДЕ, ДА СТВОРИМО НОВЕ ОДРЕДЕ 
(подвукао Ж . Н.)“ . . . пише ПК члану ПП Ниша Миодрагу Стаменко- 
вићу-Драгом. који се тада налазио у Јастребачком одреду."’4

Оног дана када се заврш ила инспекција заменика команданта 
Југоистока (14. јуна), Јастребачки одред извршио је акцију на прузи 
између Ниша и Сталаћа. Само два дана касније на прузи Параћин — 
Зајечар код ж елезничке станице М ала Суваја изврш или су напад 
Нишавски, Тимочки и Озренски одред. Овом приликом пруга је оште- 
ћена, те дуго није радила, како говоре немачки окупатори.4'’5 Ове 
акције су још више убрзале напад на одреде на Јастрепцу, Озрену 
и на Сврљишким планинама, јер је пруга Земун—Солун била од 
„посебног оперативног значаја због потреба немачког фронта у Север- 
ној А фрици“ .46в

Услед јунских и јулских офанзива у југоисточној Србији пар- 
тизански одреди поново су дошли у теш ку ситуацију, чиме је створе- 
на друга ф аза  кризе НОП-а у југоисточној Србији.

ЈУНСКА НЕПРИ ЈА ТЕЉ СКА  ОФАНЗИВА НА ЈАСТРЕПЦУ, ОЗРЕНУ И 
СВРЉ ИШ КИМ  ПЛАНИНАМА

Док су ови одреди, покривајући огромну територију између Ј.
Мораве, Расине и Топлице, као и између Ј. Мораве, Нишаве и пруге 
Зајечар—Параћин, врш или свакодневне акције, дотле се и окупатор 
припремао за  јунску офанзиву. Према многим подацима на Јастре- 
бачки и Расински одред упућене су два пука 6. бугарске пешадијске 
дивизије и делови 21. пеш адијске дивизије.407 Према распореду диви- 
зија, оне су нападале: 6. пеш адијска дивизија из рејона Крушевца, 
где је био лоциран 3. пеш адијски пук; из долине Ј. Мораве 35. пеша- 
дијски пук после смене с јединицама 9. пеш адијске дивизије; из ре~ 
јона Топлице и К урш умлије деловала је 17. пеш адијска дивизија чије 
је седиште било у Прокупљу, а делови 21. дивизије из рејона уш ћа 
Нишаве у Ј. Мораву према Јастрепцу. Не може се утврдити јачина 
ових снага јер не постоји изворна документација, али се поетпоставља 
да их је било око 4— 5 пука, тј. 12— 15 хиљ ада војника.468

464 Исто, т. 1/3 док. бр. 86.
405 Исто, т. 1/21 док. бр. 28 и т. Х П /2  док. бр. 93.
460 Исто, т. Х И /2 док. бр. 107.
407 Исто, т. 1/21 док. бр. 27 напомена 2. У напомени 2 стоји да су на Јастре- 

бачки ПО нападале: 6, 17. и 21. бугарска окупациона дивизија, док у немачким 
документима стоји да је напад врш ен само 6. и 17. (36. НОР, т. Х П /2  док. бр. 117, 
стр. 588).

408 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 9; Исто, т. 1/20 док. бр. 41 и 1/21 док. бр. 28.
(подаци о броју војника ангаж ованих у овој оф анзиви су различити. Вудући
да је у то време врш ена смена бугарских јединица, то је узет горњи број као
најреалнији).
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Напад на Јастребац после изненадног поседања полазних поло- 
ж а ја  отпочео је 20. јуна 1942. године, уз пуно изненађење Јастребач- 
ког и Расинеког одреда.

Бугарске јединице брзо су поселе све гребене Великог и Малог 
Јастрепца и довеле снаге Јастребачког и Расинског одреда у врло 
теш ку ситуацију. Изненађени одреди се деле чак у групе од 4— 5 
бораца и тако, користећи неприступачне делове Јастрепца. успевају 
да се одрже за све време непријатељске офанзиве. Бугарски окупатор 
ангажован сам у нападима на Јастребац, после неколико дана неуспе- 
ш них трагањ а за партизанима почиње одмазде над народом у рејону 
Јастрепца.469

Након офанзиве на Јастрепцу бугарски окупатор преноси своје 
нападе на Озрен и Сврљишке планине. Напад на Нишавски, Озренски 
и Тимочки одред почео је ј<гз  рејона Књ ажевца, према Сврљишким 
планинама и реци Нишави 25. VI, а завршио с.е 30. VI 1942. године.

У току овог напада бугарске јединице су у сврљишком срезу 
изврш иле велике злочине, побиле многе људе, опљачкале многа села, 
силовале жене и чиниле друга недела. Такав поступак бугарског оку- 
патора нагнао је чак и команданта Српске држ авне страже да тражи 
извеш таје о злочинима извршеним у овом рејону.470

Јунска непријатељ ска офанзива, која је трајала 10 дана, није 
донела никакве резултате, што признају и сами Недићеви окружни 
начелници. С друге стране Јастребачки и Расински одред су, после 
успешног преброђавања бугарске офанзиве, били спремни и искус- 
нији за нове акције и напоре. Управо због тога и Главни штаб овим 
одредима на Јастрепцу одаје признање и упућује похвале.471 По свему 
се чини да је ова краткотрајна офанзива, због чега окружни начелник 
Лесковца и протестује, била нека врста растројавања партизанских 
одреда како би их нови напади докрајчшш. То значи да је она била 
припрема за  нову Аћимовићеву офанзиву, назваиу по М илану Аћи- 
мовићу, министру унутраш њ их послова Недићеве владе, који је ру- 
ководио нападима. До оваквог закљ учка се долази по томе i i i t o  је 
још  24. јуна јавл>ено да ће у Ниш доћи др Турнер, који је с Аћимо- 
вићем био и главни организатор те офанзиве.472 Почетком јула је у 
Нишу поред др Турнера био и Аћимовић, те је одржана конференција 
с учесницима у нападу и наговештена оф анзива на Нишавски, Озрен- 
ски и Јастребчаки одред у току јула  и августа 1942. године.

АЋИМ ОВИЋЕВА ОФАНЗИВА ЈУ ЛА  1942. НА ОЗРЕНСКИ  И НИШ АВСКИ ПО

У вези са захтевом окупатора Недићева влада је преузела на себе 
обавезу да ликвидира партизанске одреде северно од Ниша на пла- 
нини Озрен, на Сврљишким планинама као и на Јастрепцу. Милан 
Аћимовић, министар унутраш њ их послова, одређен је за  непосредног

36. НОР, т. 1/21 док. бр. 27; исто, т. Х И /2  док. бр. 117 и 1/20 док. бр. 40, 
напомена 18.

"о 36. НОР, т. 1/21 док. бр. 30 и 31.
471 Исто, т. 1/4 док. бр. 3 (Наређење Главног ш таба Србије од 6. VII 1942).
472 Исто, т. 1/3 док. бр. 205.
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организатора и руководиоца офанзивом у току јула 1942. године. За- 
једно са др Турнером он је на конференцији у Нишу са среским на- 
челницима и командантима њихових одреда, окружним начелницима 
и командантима окружних команди, као и четничких команди, изнео 
план ликвидације партизана.473 За ликвидацију ПО Аћимовић је пред- 
видео јаче снаге недићеваца (СДС), једног одреда љотићеваца и више 
четничких одреда. Осим тога он је предвидео да у периоду офанзиве 
појача пропаганду против НОБ-а, како у граду, тако и на селу и, 
друго, да у сваком селу формира на самом почетку напада милицију 
од 30—40 наоружаних људи који ће заједно с одредима владииих 
снага учествовати у ликвидацији НОПО-а.

Аћимовић ће офанзивом руководити из Ниша уз помоћ немач- 
ких инструкторских екипа распоређених rio одредима СДС.474 Према 
неким нодацима, којима се може поклонити поверење, у овој јулској 
офанзиви ангажовано је око 5.000 војника и четника.475 У односу на 
снаге партизанских одреда биле су преко 30 пута јаче.

Насупрот таквој, релативно великој снази, иашла су се три од- 
реда — Нишавски са 85,476 Озренски са 58477 и Тимочки (Заглавска 
чета) са 20 бораца.478

Преко капетана Јована Тошића и капетана др Радета М илути- 
новића ОК Ниша (Душан Пуђа и Радмила Обрадовић) је добио тачне 
податке о овој конференцији и о намерама Аћимовића. ОК Ниша о 
овоме одмах обавештава партизанске одреде.47а Ово обавештење било 
је од велике помоћи одредима и ако у њему нема података о вре- 
мену напада, јачини снага и времена трајањ а офанзиве. Из наредби 
окружног начелника наведених у писму ОК Ниша види се да ће 
непријатељ применити у борби с партизанима тактику: свакодневне 
заседе и крстарења одреда СДС на терену сваког одреда ради онемо- 
гућавања набавке хране, поседање раскрш ћа и гребена и спречавање 
маневра партизана, а стварањем милиције сеоских стража ангажо- 
вати народ у борби противу партизана. Метод стварања сеоских 
стража окупатор је нрименио и у мартовској офанзиви на Јабла- 
ницу. Све ово давало је обимне податке штабовима одреда како би 
се правилно оријентисали и предузели одговарајуће мере за очување 
одреда. Према томе у овом случају зависило је само од њих да ли 
ће очувати партизанске снаге или ће у овој тешкој ситуацији 
подлећи.

473 Исто, т. 1/20 док. бр. 40 (Писмо ОК Ниш а Јастребачком ПО од 3. јула
1942).

474 Исто, т. Х И /2 док. бр. 121, стр. 602.
475 Исто, т. 1/4 док. бр. 9. (У писму П К угхућеном ОК Ваљсва наводи се 

горња циф ра непријатељ ских снага, док је према недићевским извеш тајима 
само у рејону Ниша у том периоду недићеваца — СДС било око 4.000 војника 
(А, VII. Нд. Кут. 33 ф. 9 док. бр. 49). Према томе у овој офанзиви је било 
много више, а поготову када се узме наоруж ане сеоске страж е коју је Аћимо- 
вић стварао).

47(1 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 42 (Извештај партијског руководиоца Н иш ав- 
ског ПО од 13. X 1942); Д. Дејановић, п. д., стр. 131 и 151.

477 АС. M’OK Ниш бр. 45 (Стенографске белеш ке о Нишавском и Озренском
ПО).

47S И ван-Џ ина Глигоријевић, Одреди Источие Орбије, Београд 1963, стр. 183.
479 3 6. НОР, т. 1/20 док. бр. 40.
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Према документацији и подацима који су доступни, као и лите- 
ратури којом се располаже, види се да су сви штабови одреда на 
време добили писма ОК.48() Према писму Главног штаба од 12. јула 
1942. године упућеном ПО, види се да ПК није био обавештен до 
овог дана о овој новој кризи одреда у нишком округу.481 У том 
наређењу нема ни речи о офанзиви ни о задацима одреда у периоду 
напада непријател3а, што ће имати утицаја на понашање штабова а 
особито штаба Озренског одреда.

У време пријема обавештења о непријатељском нападу штаб 
Озренског одреда налазио се на Озрену (Девица). Био је у саставу:48'- 
Конрад Ж илник-Слободан, командант, Ратомир Војиновић-Наход, 
политички комесар, а поред њих у штабу се налазе Елисије Попов- 
ски-М арко Шпанац, Драгче Миловановић и Момчило Поповић-Озрен. 
Овај штаб, одмах пошто је примио обавештења, доноси одлуку да се 
одред од 58 бораца подели у четири групе:483 Нишку са Ж илником, 
Сокобањску с Крстом Ђорђевићем, А лексиначку с Момчилом Попо- 
вићем-Озреном и Раж ањ ску с Ратомиром Војиновићем-Находом и 
Елисијем Поповским. Оваква одлука штаба Озренског одреда била 
је неправилна и водила је ликвидирањ у Одреда као борбене снаге 
HOII-a. Главни штаб Србије и ПК, сазнавши за ову одлуку, осуђују 
;је као неправилну у својим писмима од 10. VIII 1942,484 односно 16.
VIII 1942. године.485 Уништење првог Озренског одреда новембра
1941. године имало је последице на држ ањ е штаба обнов.шеног Озрен- 
ског одреда. Тако се овај одред, после обнављања у децембру 1941. 
јануара 1942. без великих борби дели у групе.488 ОК Ниша и ПП 
Ниша брзо су реаговали на овакав поступак штаба Одреда упутивши 
у  Озренски ПО Милоша Мамића фебруара 1942. Он је окупио борце 
Одреда и од њих и бораца-логораша побеглих из нишког концентра- 
ционог логора „Црвени К рст“ 12. II 1942, крајем фебруара, формирао 
Озренски одред од две чете са 80 бораца. Након овога Озренски ПО 
врши запажене акције на СДС станице, сеоску страж у v селима 
Кравље, Језеро, Рсавци и Поружница 24. II 1942. године, којом при- 
ликом је разоружао 50 непријатељских војника.487 У априлу, послп 
одласка рударске чете, Озренски одред заједно с Нишавским на- 
ставља акције, па је у мају и јуну постао један од најактивнијих 
поред Јастребачког и Нишавског у рејону Ниша. Због тих акција су 
и предузете јунска и јулска офанзива. У овом времену Озренским 
одредом руководили су М артин Никезић, командант, Радомир Воји- 
новић-Наход, политички комесар, и Конрад Ж илник-Слободан као

l!'11 Исто, док. бр. 42; исто, т. 1/4 док. бр. 7 и 42; Д. Дејановић, н. д., стр. 117.
181 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 4.
iK2 АС. M’OK Ниш бр. 45.
488 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 42 (Октобра 1942. године у Озренском одреду 

била су 34 борца: Ниш ка група 9, Сокобањска 8 и А лексиначка и Ражањска 17). 
ISI Исто, док. бр. 16 (Наређење Главног штаба Србпје од 10. VIII 1942).
,ss Исто, док. бр. 22 (Писмо П К од 18. V III 1942. ПП Ниша). 
iKii Исто, т. 1/2 док. бр. 88; исто т. 1/3 док. бр. 50; Д. Дејановић, н. д., стр. 

.91—92.
187 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 125.
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партијски руководилац.488 Сада, пак, када су сви услови за очување 
Одреда постојали, испољена је теш ка слабост. Чак није искоришћена 
ни повољна могућност да Одред пређе с Јастрепца и самим тим 
избегне непријатељске нападе. То је могло да се оствари и зато што 
су Ж илник и Поповски били руководиоци на Јастрепцу до јануара, 
односно до маја 1942. године.

Озренски одред је релативно лако нестао као оруж ана јединица 
НОП-а. Иако ће групе покуш авати да обнове НОП, у томе неће имати 
много успеха, па ће та територија постати поприште борбе са четни- 
цима ДМ у 1943. и 1944. години.489

Почетак Аћимовићеве офаизиве, као и обавештење о њој, Ни- 
шавски ПО дочекао је на Зеленом врху (Сврљишке планине),490 оми- 
љеном месту окупљања партизана. Одредом су тада командовали Ми- 
лисав Игњ атовић-Јанко, партијски руководилац, и Прица Данило- 
-Боро, политички комесар, јер је пре месец дана пош нуо Радоје Ву- 
јошевић-Ристо, командант одреда.481 Штаб Одреда уз помоћ коман- 
дира чете Васе Анђелковића-Албанца, који је заменио команданта, и 
Јована Митића, политичког комесара 2. чете, правилно процењује 
новонасталу ситуацију и предузима одговарајуће мере. Да би избегли 
удар главних снага на сврљишком терену, штаб доноси одлуку да 
са четама напусти терен Сврл^ига:492 с 1. четом (Сувопланинска, од 
50 бораца) прећи ће на леву обалу Нишаве, на Суву планину и у 
Заплање, вршити акције и нападе на пругу и тиме присилити квис- 
линге да развуку своје снаге, смањујући притисак на сврљ иш ку те- 
риторију. С 2. четом (Нишавско-пиротском) од 30 бораца прећи д е- 
маркациону линије и отићи на Стару планину и у Г. Понишавље. 
На тој територији задрж аће се извесно време, где ће прихватити 
нове борце. С једном мањом групом од 20 бораца, под руководством 
политичког комесара Одреда, остати на терену Сврљига ради покри- 
вања терена и одржавањ а веза са ОК Ниша, Озренским одредом и 
Тимочким одредом — ОК Зајечара.493

На основи ове одлуке ш таба Одреда, чете су кренуле у одређене 
рејоне како би избегле ударе непријатељ ске офанзиве која ;је већ 
била почела. И једна и друга чета прешле су између 12. и 14. јула 
на своје терене без борбе, што је пруж ало могућности да успешно 
наставе своје акције.494

Прва чета (Сувопланинска), с којом је био и М илисав Игњато- 
вић-Јанко, разбила је код села Космовца, Горски штаб бр. 43 Драже 
М ихаиловића, на челу с обласним командантом капетаном Миленком

1188 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 26 и 30 (Из л-огора „Црвени К рст“ побегло 96, од 
тога дошло у Озренски одред 50, а остали у Ииш авски, Бабички и Јастребачки. 
(На ж ици је  погинуло 42). 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 123.

189 И. Глигоријевић, н. д., стр. 198; и Девета српска бригада, Београд 1971, 
стр. 155.

36. НОР, т. 1/4 док. бр. 42; АС. M’OK Ниш бр. 45.
491 Исто.

Исто.
493 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 42.
404 Исто; Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр. 83; АС. M ’OK Ниш бр. 45.
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Релићем.493 Ова чета врши усгхешне акције у Заплањ у и на Сувој 
планини. што изазива реаговање недићеваца. Брзо реаговање квис- 
линга на акције 1. чете на терену Суве планине утицало је на Ми- 
лисава Игњатовића и команду чете, па они доносе одлуку да се 
врате на Сврљишке планине само после 9 дана задрж авањ а на левој 
обали Нишаве.

,, . . . Пошто смо тога дана, а то је 23. VII умакли доста јаким  
потерним снагама, одлучујемо да се вратимо у Сврл>ишке планине, 
СМ АТРАЈУЋИ ДА СМО СВЕ СНАГЕ КО ЈЕ ЈЕ  НЕПРИЈАТЕЉ  КОН- 
ЦЕНТРИСАО У СВРЉ ИШ КИМ  ПЛАНИНАМА ПРИВУКЛИ НА 
СУВУ ПЛАНИНУ (подвукао Ж . Н.)“, пише Игњатовић у свом изве- 
ш тају  од 13. X 1942, године.408 Као што се из овог цитата види, Игња- 
товић и команда чете су закљ учили да су успели привући на Суву 
планину снаге непријатеља које су пошле у офанзиву на Сврљиг и 
да се сада могу слободно вратити на тај терен и тиме поново избећи 
удар непријатеља. Процена је логична, али није одговарала ситуа- 
цији. Прва је чета одмах по повратку на Сврллпке планине 24. јула 
1942. била обавештена од Александра Пекића, секретара СК Беле 
Паланке, преко Велимира Костића да су недићевци запосели Сврљи- 
ш ке планине и да чета треба да се удаљи с тог терена како би из- 
бегла пораз. Према наводима из Два  odpeda, Игњатовић и командир 
чете су одбили овај предлог и задрж али се на терену покривеном 
непријатељским снагама.487 Неизбежно је било да се после овога до- 
годи што се догодило, да је читава чета уништена сем Игњатовића и 
два борца: ,, . . . Са мном се извлаче само још два партизана са једним 
пушкомитраљезом . . .“ пише у истом извеш тају Игњатовић.

Друга чета (Нишавско-пиротска),498 no преласку демаркационе 
линије долази у село Петровац, а преко Рагодежа у рејон села Тем- 
ска. llo  доласку на терен Пирота, чета се преко Свете Милојковића-- 
-М илојка, који је био раније упућен са Сврљиш ких планина, пове- 
зу је с активистима у Пироту одакле долазе нови борци у чету.499

Са 2. четом пошао је као војни руководилац Славчо Друцанов- 
-Балкански, Бугарин, искусан и храбар борац, који је, на жалост, 
по одобрењу штаба Одреда отишао као болестан на лечење у Софију. 
Са њим су пошла и два друга као обезбеђење.500 О длазак Балканског 
имао је негативних последица. Ново руководство чете вероватно је 
поставио Александар Пекић јер се тада налазио на терену Пирота. 
У руководству су били Петар Игњатовић-Лозовски, командир, и До- 
бривоје Картаљ евић, комесар. Они нису искористили повољне услове 
за развој чете и НОБ-а, тј. долазак нових бораца и подршку народа,

1(15 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 42.
«8 Исто.
497 Д. Дејановић, н. d., стр. 153.
498 Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр. 88—95.
m  Исто, стр. 90.
500 и с т о .
501 Исто.
502 36. НОР, т, 1/4 док. бр. 103; исто, т. 1/21 док. бр. 33 и Пиротски зборник  

бр. 6, стр. 92 и 93.
503 Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр, 95.

20?



ни ти су се дуго задрж али у рејону Старе планине.501 И ова се чета 
руководила тиме да је офанзива на Сврљишким планинама завр- 
шена, те се враћа преко демаркационе линије.

При повратку на Сврљишке планине чета код Бабиног кала наи- 
лази  на заседу недићеваца и губи политичког комесара чете.502 
О ткрила је да је непријатељ свуда и да јој нема опстанка у том 
рејону. После два дана поново прелази демаркациону линију и до- 
лази  у рејон села Темске и Рагодежа.

По повратку у рејон Темске-Рагодежа, без везе са штабом Од- 
реда, чета се дели у мање групе и тако престаје да постоји као ору- 
ж ана јединица НОБ-а. Окупљање бораца ове чете почеће поново 
тек маја 1943. године.503 За  то време они ће као активисти НОП-а 
наставити рад на терену.

Политички комесар Одреда Данило Прица-Бора, који је остао на 
терену Сврљига с групом од 20 бораца ради одржавањ а везе са ОК 
Ниша и Зајечара био је по свему судећи онемогућен у томе. Извештај 
о дејству Нишавског одреда у току офанзиве, који је требало да 
напише ОК Ниша вероватно није написао. Такође није учврстио ни 
везу са ОК Зајечар, па је одржавањ е везе између њега и чета, као 
и ОК, дејством Аћимовићевих јединица било прекинуто.304

Након разбијањ а прве чете Нишавског одреда у Борину групу 
дошао је Јован Митић-Ђорђе, политички комесар 1. чете. Он је оба- 
вестио Прицу да је 1. чета потпуно разбијена и да не зна што ;је 
с осталима.505 Борина група, која је дотле била заједно, сада се подво- 
јила  у две десетине. Прица је остао с десетином Славка Марковића, 
ранијег четовође из села Лалинца. Осим Прице у овој десетини остали 
су: и Виден Тасковић и Миодраг Јоксовић, истакнути чланови КПЈ. 
У овој тешкој ситуацији ранији четници прелазе на страну непри- 
јатеља и убијају Данила Прицу и Видена Тасковића, а Миодрага 
Јоксимовића предају недићевцима.500

Командира 1. чете Васу Анђелковића-Албанца, су после разби- 
јањ а његове чете такође ухватили наоружани сељаци почетком 
августа 1942. године. Неофит Домски-Александар, политички руко- 
водилац у Нишавском одреду, Бугарин, доживео је исту судбину и 
после заробљавања одведен у Београд ради истраге. Касније му је 
суђено у Пироту и у касарни пред стројем стрељан.507 Недићевци су, 
по разбијању Нишавског одреда сталним претресима тереиа хватали 
преостале партизане на овој територији,508 у чему су им помагали 
многобројни дојучераш њ и борци Нишавског одреда.

У току „Аћимовићеве офанзиве" јула 1942. године Нишавски 
ПО ;је уништен са свим својим кадром изузев неколико чланова 
К П Ј : Душан Тасковић-Срећко, Јован М итић-Ђорђе, Велимир Костић-

ш  36. НОР, т. 1/4 док. бр. 42.
505 АС. M’OK Ниш бр. 45.
ш  36. НОР, т. 1/4 док. бр. 42 и АС. M’OK Ниш бр. 45.
507 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 42 и 110; исто, т. 1/21 док. бр. 33, напомена 20;

А—VII, Нд. Кут. 33 ф. 4 док. бр. 28; Народпи лист, Ниш, бр. 14 од 21. XI 1944. 
(О суђењу издајницима који су ухватили и предали Немцима Васу Анђелко- 
вића-А лбанца).

m  36. НОР, т. 1/4 док. бр. 42; исто, т. 1/21 док. бр. 33, напомена 20, и бр. 36.
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-Бајеж , Драгомир Стојановић-Војкан, Л азар Ђорђевић-Тиће, као и 
Благоје Цветковић-Сава.50и Од чланова штаба Нишавског одреда остао 
је ж ив Милисав Игњатовић-Јанко, кога је ОК Зајечара одредио за 
партијског руководиоца преостале групе Нишавског и Озренског од- 
реда.510 Новерење које му је дато као партијском руководиоцу Игња- 
товић је злоупотребио и у периоду обнове Нишавског и Озренског 
одреда панео велике штете НОБ-у и ПО ликвидирајући без разлога 
велики број бораца.511

Последице Аћимовићеве офанзиве, као што смо изнели, биле су 
огромне. Нестала су као борбена партизанска јединица два добра 
одреда. Из Озренског одреда у групама остало је 34 борца а у Ни- 
шавском 22 борца.512 Још  веће су штете нанете НОП-у хапшењима 
скоро свих припадника НОБ-а (месних десетинама НОО и породица 
партизана). Према изјави Аћимовића ухапшено је 460 људи и оте- 
рано у затворе и логоре.513 Многи од њ их су стрељани на Бубњу 
код Ниша.

У време трајањ а офанзиве непријатељ је употребио сва застра- 
ш ујућа средства, како би ианео уништавајући удар ПО. На почетку
офанзиве бацањем летака из авиона и својим претњама унео је 
страх и узнемирење. Формирањем сеоских стража-милиције — анга- 
жовао је велики број људи, чиме је још више унео несигурност и 
обезбедио потказивање припадника НОП-а. Масовним хапшењима и 
одвођењем у логоре и на стрелишта постигао je да извесни колеб- 
љивци хватају  своје руководиоце и предају их непријатељу. Аћимо- 
вић је чинио све уз велику пропаганду, усмерену на присиљавање 
народа да не пруж а подршку партизанским одредима. Кулминација 
његове пропаганде и помпе је изјава коју је 8. августа 1942. дао 
квислиншком листу „Обнова“. Од ове Аћимовићеве офанзиве очеки- 
вани су велики резултати. Колика је заинтересованост била код оку- 
патора за успех Недићевих снага у ликвидацији партизанских одреда 
у рејону Ниша показује и извеш тај команданта Србије. У извеш тају 
команданту Југоистока само три дана после Аћимовићеве изјаве 
„Обнови" пише: „Партизанске групе у рејону Сврљига сматрају се 
разбијеним“.514

Колика је велика била теж њ а за ликвидацијом партизана у Ср- 
бији говори и извештај пуковника Обертунског Министарству домо- 
бранства НДХ од 12. VIII 1942. године.515 Да је то била заједничка 
акција свих непријатеља НОБ-а види се из тачке 5 извеш таја Обер- 
тунског: „Пред почетак HAIIIE АКЦИ ЈЕ упућен је један апел гра- 
ђанству онога краја, у којем су позвани грађани и сељаци да помогну 
акцију  НАШ ИХ ОРУЖ АНИХ ОДРЕДА (све подвукао Ж . Н.) против 
комуниста“.

509 Д. Мирчетић, н. д., стр. 105—106.
5.0 И. Глигоријевић, Партизапски одреди, стр. 171—194.
5.1 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 42, стр. 142—143.
512 Исто; Д. Мирчетић, n. д., стр. 106.
513 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 110. И зјава Аћимовића објављена у Обнова  од 

8. V III 1942; Oslobodilački rat, књ. I, стр. 414.
514 36. НОР, т. Х П / 2  док. бр. 125.
515 Исто, т. 1/21 док. бр. 36.
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Цијб Аћимовићеве офанзиве на Озренски и Нишавски одред 
поетигнут је. Разбијени су ови одреди, али то ипак није значило 
ликвидацију ИОБ-а у овом рејону. Утицај НОП-а био је дубок и 
снажан па ће групе моћи да се одрже. Обнова одреда биће отежана 
не само због губитака у кадру и борцима него и услед стицаја дру- 
гих околности — почетком септембра нестаће ОК Ниша, који је ру- 
ководио овим одредима. И ако без ОК. ове групе отпочеће да врше 
мање акције октобра 1942. на својим теренима, чиме се одржавао 
утицај НОП-а. У томе су им пруж али помоћ Јастребачки и Расински 
одред.

Јастребачки и Расински ПО ко;ји су у периоду Аћимовићеве 
офанзиве врш или акције како на прузи тако и против окупаторске 
власти, представљали су врло јаку  снагу НОП-а па је зато Аћимовић 
и планирао њихово уништење у августу 1942. године.

АЋИМОВИЋЕВА ОФАНЗИВА АВГУСТ—СЕПТЕМБАР 1942. НА 
ЈА С ТРЕБА ЧК И  И РАСИНСКИ ПО

'У периоду припреме и извођења Аћимовићеве офанзиве на тери- 
торију Нишавског и Озренског одреда, Јастребачки одред је имао 
чврсте везе с Главним штабом. Главни штаб је искористио ту везу 
да реши неке проблеме и постави конкретне задатке Јастребачком 
одреду као и осталим одредима. У наређењу штабу Јастребачког од- 
реда од 6. јула Главни штаб тражи да се формира П аејачка чета и 
евентуално од ње касније створи самосталан одред на десној обали 
Топлице. Осим тога захтева од ш таба Одреда да се поведе истрага 
због разбијањ а Топличког одреда јануара, као и страдања Видоје- 
вачке и П асјачке чете априла 1942. године.518 У наређењу, пак, од 
12. јула Главни штаб Србије поставља штабу Јастребачког одреда 
задатак да од Рударске чете свога одреда формира Копаонички 
одред и да га упути на терен Копаника—Ибра да би у том рејону 
развијао Н О Б/’17 Сем ових задатака Главни штаб наређује штабу 
Јастребачког да се повеже с осталим одредима у југоисточној Србији 
и пружа им помоћ, а особито у муницији. Истовремено обавештава 
штаб да је у Шумадији формиран нов одред који већ изводи акције, 
као и то да је Врховни штаб формирао до сада 6 пролетерских удар- 
них бригада. Истог дана Главни штаб је упутио циркуларно наре- 
ђење свим одредима у Србији, v коме поставља као основни задатак 
спречавање пљачке летине од снага окупатора.518

Главни штаб у овим наређењима не указује на почетак Аћимо- 
вићеве офанзиве, што показује да извеш тај ОК Ниша о конферен- 
цији Аћимовића у Нишу у вези с нападима на партизанске одреде 
нишког округа није добио. То с друге стране потврђује да су везе 
биле повремене и несигурне, што се негативно одражавало на актив- 
ност одреда.

516 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 3.
5,7 Исто, док. бр. 5.
518 Исто, док. бр. 4.
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Пасјачку чету штаб Јастребачког одреда формирао је од 30 бо- 
раца и упутио на Н асјачу са конкретним задацима — ликвидација 
сарадника окупатора који су издали борце Видојевачке чете. напад 
на посаде непријатеља, прикупљање оруж ја као и друге акције. Чета 
је кренула на задатак одмах после „јунске офанзиве", тј. 7. VI 1942, 
1'одине.519

Штаб Јастребачког одреда образовао је Копаонички одред од 
3 чете — Копаоничка, Јастребачка и Расинска — са око 90 бораца.520 
Овакав састав начињен је у вези с постављеним задатком. Копао- 
нички одред је ојачан четом Јастребачког и четом Расинског, како би 
се лакш е пробио на свој терен. Након пробоја чета Јастребачког 
оетаје дуж е с Копаоничким, а Расинска се враћа у еастав свог од- 
реда. Копаонички одред под руководством: Владимира Вујовића-Ву- 
је, команданта, Душана Томовића, политичког комесара, и Србисдава 
Андрејевића-Столета, као партијског руководиоца, добио је задатак 
да дејствује с Копаоника према Косову и западиој Морави и, такође, 
према Ибру. Одмах по формирању копаонички одред, под командом 
Драгослава Петровића-Горског, за период пробоја, кренуо је 8. јула 
1942. године на извршење постављеног задатка. Уз свакодневне борбе 
Копаонички одред ;је допро до Голије. Не могавши да се одржи без 
везе с организацијама на терену и партизанским снагама у Санџаку, 
Одред се кроз тешке борбе враћа на Јастребац крајем јула (после 
23 дана).521 IIo повратку на Јастребац, расформира се, а Рударска 
чета улази поново v састав Јастребачког одреда. Повратак Копаонич- 
ког одреда одиграо се управо онда када Аћимовић припрема офан- 
зиву на Јастребац.

Извршивши наређење Главног штаба. а имајући обавештење о 
Аћимовићевој офанзиви штаб Јастребачког одреда наређује нападе 
на окупаторске објекте.522 На сам дан почетка Аћимовићеве офанзиве 
на Сврљишки и Озренски одред, 12. јула 1942. године, врши успешну 
акцију  на прузи Ниш—Сталаћ и избацује из шина један немачки 
војно-транспортни воз. Други напад, на комуникацију Ниш—Леско- 
вац, извршен је 21. јула 1942. године. Колико су ови напади на пругу 
у периоду Аћимовићеве офанзиве на сврљишком терепу имали од- 
јека  код окупатора говори и „Објава Фелдкоманданта у Нишу од 
4. VIII 1942. године" којом расписује награду за хватањ е изврш илаца 
акције на прузи и наређује да оближње становништво накнади штету 
нанету овим акцијама.523

Штаб Јастребачког одреда обавештен ;је од ОК Ниша да су 
Турнер и Аћимовић у предузетој офанзиви на ПО у југоисточној 
Србији поред уништења одреда поставили себи и задатак да обнове 
окупаторску власт и да у селима формирају сеоске страже-милици- 
ју .524 У вези с тим штаб Одреда предузима акције ширег замаха за 
спречавање окупатора у обнови власти. Тако Јастребачки одред лик-

519 Исто, док. бр. 7 (Извеш тај ш таба Јастребачког одреда од 16. V II 1942).
520 Исто; М. Перовић, Јужна Србија, стр. 198.
521 М. Перовић, Јужна Србшја, стр. 198—201.
522 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 98 и исто, т. 1/21 док. бр. 36.
523 Исто, т. 174 док. бр. 76.
524 Исто, док. бр. 7.
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видира општинске власти свуда у селима где су обновљене. Према 
извеш тајима Недићевих представника ових акција је било свако- 
дневно у Топлици и поред Ј. Мораве.523

У оваквој активности Јастребачког и Расинског одреда огледа се 
правилност схватања ситуације и садејство с Нишавским и Озрен- 
ским одредима на које је врш ена офанзива. Да су ове акције имале 
утицаја на растерећење и развлачењ е непријатеља оријентисаног на 
Сврљишке и Озренске планине, сведочи и податак да су делом снага 
23. јула напали на логор Јастребачког одреда на Јастрепцу.528

Тога дана, 23. јула 1942. године, у Нишу је у Фелдекомандантури 
одржана друга конференција Аћимовића и Турнера.5'27 На њој је 
донета одлука да се нападне Јастребац и у том рејону ликвидирају 
партизански одреди. О закључцима конференције Драги Стаменко- 
вић, који је само пре 4 дана дошао из Јастребачког одреда у Ниш, 
обавестио је Јастребачки одред и тиме помогао да се овај припреми 
за очувагве и да онемогући план непријатеља за разбијање Одреда.

Ш табови Јастребачког и Расииског одреда одржали су заједни- 
чки састанак поводом предстојеће офанзиве непријатеља. Имали су 
довољно података о начину дејства непријатеља и времену трајања 
напада, па су у вези с тим могли донети добре одлуке о дејству 
својих снага.528 Великојастребачка чета је остала на Јастрепцу у 
јачини од 53 борца, а М алојастребачка с делом: снага (28 бораца) пре- 
лази  преко Ј. Мораве и предузме нападе у рејону Раж њ а, Озрена и 
на тај начин развлачи снаге непријатељ а које нападају Јастребац. 
Из М алојастребачке чете издвојена је група од 25 болесних и слабих 
бораца. Они су смештени у земуницама иа Јастрепцу. За ове борце 
и Великојастребачку чету прикупљена je храна и склоњена у скло- 
ништима на планини. Расински одред је такође једну чету упутио у 
рејон Ж упе и Гоча, са задатком да врши акције и развлачи снаге 
непријатеља које делују на Јастрепцу. Друга чета је остала на Ја- 
стрепцу.520 Овакве одлуке штабова носиле су у себи доста ризика, а 
поготову што су на Јастрепцу остављене јаке снаге ■— око 100 бораца 
(78 из Јастребачког и 30 из Расинског одреда). М алојастребачка чета 
(28 бораца), прелази Ј. Мораву, а прикљ учује ;јој се Раж ањ ска група 
од десет бораца с политичким комесаром Озренског одреда. После кра- 
ћег задрж авањ а у рејону Ј. Мораве ова група прелази у акције у 
рејону Ражњ а.

Аћимовићева офанзива на Јастребачки и Расински одред почела 
је 20. VIII 1942. године. У овој офанзиви према подацима М. Перо- 
вића у Јужној Србији узело је учеш ћа 18.500 војника и четника.580

525 i/fCT0! док, бр. 96—106 и исто, т. 1/21 док. бр. 33.
52о j f CT0> т. 1 / 4  д0к. бр. 16. (У овом писму Главни штаб Србије замера Ја -  

стребачком одреду због небудности и што је  дозволио „да непријатељ  дође на
10 метара од логора"), и док. бр. 107.

52? М. Перовић, Јужпп  Србмја, стр. 201—202.
528 36. НОР. т. 1/20, док. бр. 59.
620 М. Перовић, Јужна Србија, стр. 204—205.
sso М. Перовић, Јужна Србија, стр. 200—205. (Ова се циф ра може донекле 

прихватити јер је Аћимовић мобилисао сељ аке из рејона око Јастрепца, чак 
из Варварина; Сећања Саше Јаворине и Драгослава Петровића-Горског изнета 
аутору м аја 1978).
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Пре самог напада снаге непријатељ а поселе су полазне положаје и 
постепено наступале и стезале обруч према Малом и Великом Ја- 
стрепцу. Као што смо навели, главне снаге Јастребачког и Расинског 
одреда наш ле су се у обручу. Прва чета Расинског одреда после
5 дана задрж авањ а на Јастрепцу уз сталне онасности да буде откри- 
вена и уништена, напустила је овај рејон и преш ла у близини Ста- 
лаћа на М ојсинску планину. Из овог рејона врши акције на прузи 
Сталаћ—Ниш, а после преласка западне Мораве и у близини Варва- 
рина и Круш евца.531

Великојастребачка чета се у првим данима офанзиве сукобила 
с претходницама недићеваца и четника дочекујући их у заседама. 
То је допринело да је непријатељ ишао опрезније, па је чак избегавао 
густе шуме и стрмије стране, што је омогућило да ова чета у самом 
обручу остане ненападнута — држећи се густих и стрмих непристу- 
пачних предела.

Још  првих дана офанзиве долази до откривања једне земунице 
у којој су били смештени болесни и рањени борци, с Тодором Сто- 
јановићем-Татком, првим политичким комесаром Топличког одреда.532 
Друга група је такође проваљена, али је борбом успела да се спасе, 
сем тројице који су се раније предали. У земуницама je заплењено 
доста наоружања, а особито пушкомитраљеза.

М алојастребачка чета је својим акцијама све до непосредне бли- 
зине Параћина уносила узнемиреност код Аћимовићевих снага, што 
је утицало на интензивност спровођења офанзиве. Ово се огледа и у 
томе што су сс после 9 дана задрж авањ а на Јастрепцу недићевци и 
четници, а и љотићевци, повлачили у села да би идућих дана по- 
ново избијали на Јастребац. То je и омогућило заосталим снагама 
да се маневром по Јастрепцу успешно одрже, а поготову што су 
располагали довољним количинама хране и могућношћу да кољу 
стоку која се налазила на плаиини. Друга чета Расинског одреда, 
која је пошла с Јастрепца још пре напада непријатеља, продрла је 
до Гоча вршећи акције. П рихватила је 11 бораца из К раљ ева од 
којих је требало формирати партизански одред за ОК Краљ ево.333 
Ненасељеност око Гоча и јаке непријатељске снаге у Ж упи и Кра- 
љ еву присилиле су ову чету да се врати почетком септембра 1942. 
на Јастребац, а поготову после борбе с немачким снагама.531 Чета Ја~ 
стребачког одреда која је допрла до Параћина после 32 дана марша 
и акција вратила се на Јастребац. У то време Јастребац су непри- 
јатељ ске снаге напустиле и повукле се после 23 дана трагањ а за пар- 
тизанима на овој планини.

Дејство три чете ван Јастрепца, чак до Параћина, Варварина, 
Сталаћа и Гоча, а Лесковачког одреда у рејону Лесковца заједно

531 М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 204—205. (Драгослав Петровић-Горски 
наводи да се чета задрж авала у рејону села Ћ елије, а не код Сталаћа — Мој- 
сииске планине што је  тачније и прихватљ ивије).

ш  36. НОР, т. 1/20 док. бр. 59. (Извештај ш таба Јастребачког одреда).
533 Исто, док. бр. 27; М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 205.
534 36. НОР, т. X I I / 2 док. бр. 121 (Напад на Расински одред-чету изврш ила 

су два батаљона 717. немачке дивизије).
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с Бабичким одредом, нагнало је Аћимовића да схвати да је овом при- 
ликом промашио. Успех који је постигао ликвидацијом 8 бораца у 
првој земуници (тада је Тодор Стој ановић-Татко извршио самоуби- 
ство да не би ж ив пао непријатељ у у руке) није био онај који је 
очекивао. Вероватно је и због тога изостала помпа изјава за  штампу 
какву је дао после разбијањ а Нишавског одреда. Б ез обзира на то 
што непријатељ није успео а Јастребачки и Расинеки партизански 
одред постигли изванредне резултате очувањем одреда, у руководство 
НОП-а у југоисточној Србији унета је била велика забринутост.

Приликом обавештења ПК Србије о предстојећој офанзиви, као 
и о последицама непријатељ ских напада на Нишавски и Озренски 
одред, руководство НОП-а југоисточне Србије испољило је забрину- 
тост и несигурност у погледу очувања партизанских одреда.535 ПК 
Србије у одговору ПП Ниша, замера због таквог става и објашњава 
да снага НОБ-а леж и у сопственим могућностима, проналаж ењ у од- 
говарајућих мера за очување одреда, а не у очекивању „спаса са 
стране". И ако је ПК оштро замерио, ипак је тежио да пруж и помоћ 
коју је у тим условима могао. Преко Лоле Рибара он траж и од 
Ц К K IIJ и Врховног штаба да се реши питање формирањ а Главног 
штаба и предлаж е за команданта ГШ Србије Ф илипа Кљ ајића, Кочу 
Поповића или неког другог ,,Ш панца“. У исто време предлаж е Ми- 
линка Куш ића за политичког комесара, Радивоја Јовановића-Брадо- 
њ у за начелника штаба, а М ирка Томића за заменика политичког ко- 
месара.536

К ада је одговарао ПП Ниша на његов захтев за  помоћ ПК Ср- 
бије, га је обавестио, да ће неко из Главног штаба Србије ускоро 
доћи у југоисточну Србију и помоћи да се одреди извуку из тешке 
ситуације. Сутрадан, 19. VIII 1942, П К поново пише Лоли Рибару у 
коме га обавештава да је решено да ради руковођења одредима у 
југоисточној Србији упути М ирка Томића и Радивоја Јовановића- 
-Брадоњ у.537 С овим се предлогом сложио и Лола, па је чак захтевао 
да Мирко Томић и Радивоје Јовановић остану у југоисточној Србији 
све док се Главни штаб не формира.538

У међувремену се ситуација око образовања Главног штаба и 
упућивањ а Томића и Јовановића у рејон југоисточне Србије компли- 
ковала. Истрага која је вођена око растурањ а Сувоборског одреда 
затегла је односе између М ирка Томића и Радивоја Јовановића. Због 
тога се секретар ПК Благоје Нешковић одлучио да одустане од њи- 
ховог упућивањ а у југоисточну Србију. О томе је и обавестио Лолу 
Рибара, односно ЦК К П Ј и Врховни штаб.589

Велика би помоћ партизанским одредима у југоисточној Србији 
била да су ова два руководиоца стигла и непосредно преузела руко- 
вођење одредима у периоду када су они савлађивали другу ф азу

535 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 22. (Писмо П К од 1. V III 1942. ПП Ниша).
5зе А ц К  СКЈ, 1942/434 (Писмо Ц К  К П Ј од 9. V III 1942. П К  Србије).
537 Исто, 1942, стр. 398.
538 Исто, 1942, стр. 445; В. Глишић, н.д.,  стр. 236.
539 А. Ц К С К Ј 1942/463 (Писмо П К Србије од 28. V III Лоли Рибару).
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кризе НОБ-а и отпочели с акцијама обновљеним одредима. У то време 
су били обновљени Бабички и Лесковачки, и у периоду Аћимовићеве 
офанзиве јула, а поготову августа, врш или акције које су озбиљно 
забринуле окружног начелника Лесковца.

БО РБЕН А  АКТИВНОСТ ЛЕСКОВАЧКОГ И БАБИ ЧКОГ ОДРЕДА У 
ПЕРИОДУ АЋИМ ОВИЋЕВИХ ОФАНЗИВА

Специфичност НОБ у југоисточној Србији огледа се поред упор- 
ности и у томе што криза и ликвидација једних одреда није утицала 
деморалишуће на друге одреде. Раније смо видели како су Озренски, 
Нишавски и део Топличког одреда на Јастрепцу, заједно с Расин- 
ским, били врло активни у периоду „операције чиш ћењ а" у леско- 
вачком округу. Сада, пак, када је окупатор изводио офанзиву под 
називом „Аћимовићева“ да би дефинитивно ликвидирао НОБ у југо- 
источној Србији уништењем Нишавског, Озренског, Јастребачког и 
Расинског одреда, долази до обнове и преласка у акције Лесковачког 
и Бабичког одреда.

Приликом припреме офанзиве на Сврљишке и Озренске пла- 
нине, Аћимовић је на конференцији у Нишу саопштио да придаје ве- 
лику важност Бабичком одреду, односно да сматра да је он најјачи 
и најопаснији. Оцењивао је да броји око 600 партизана и да га треба 
у овом периоду ликвидирати.540 Као што смо напред навели, Ба- 
бички одред је у то време имао 70 бооаца.541 Због непостојања везе 
са ПП Ниша и ПК он није био оријентисан на акције у вези с Аћи- 
мовићевом офанзивом. Крајем  јула у овај одред долази Васа Смаје- 
вић, који, и ако не овлашћен, дели Бабички одред на водове укида- 
јући штаб Одреда.512 Због оваквог поступка Смајевића, ПК оштро 
замера ПП Нишу средином августа после добијања првог писма с 
црнотравског терена.343 Подела Одреда на водове без штаба Одреда 
и њихово слање на разие стране онемогућило je да дођу до израж аја 
јачи удари у рејону Бабичке горе и Заплањ а, што би допринело 
развлачењ у снага непријатељ а усмерених на Нишавски и Озренски, 
као и Јастребачки одред. Само део Одреда, као Бабички вод од
20 партизана, прешао је демаркациону линију и стигао у рејон Б а- 
бичке горе где врши акције ликвидирајући општинске управе по се- 
лима.544 Ове акције имале су великог утицаја на понашање кви- 
слиншке власти. Дејства дела Бабичког одреда у рејону Лесковца 
врш ена су у периоду Аћимовићеве офанзиве на Јастребац и тиме 
имала свој утицај на развлачењ е снага ангажованих у офанзиви. 
Утолико више што је у  то време био ојачан и Лесковачки ПО на 
планини Кукавици и наставио акције које је интензивно вршио у 
јулу .545

340 36. НОР, т. 1/20 док. бр. 40 (Писмо О К Н иш а ш табу Јастребачког одреда 
од 3. јула 1962).

541 36. ИОР, т. 1/20 док. бр. 44.
542 И С Т О .

5-ј з  и СТ0) т , 1/4 док. бр. 22.
514 Исто, т. 1/21 док. бр. 37.
s« Исто; Лесковачки  зборимк бр. X, 1970, стр. 87.
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Акције ова два одреда приморале су среског начелника у Ле- 
сковцу да панично обавести своје претпостављене о њиховом дело- 
вању.

Раније смо истакли да је од К укавичког (Лесковачког) одреда 
после непријатељске мартовске офанзиве остала само група од пет 
бораца.546 Ова група је у периоду априла 1942. издрж ала свакодневне 
прогоне непријатеља, који их је гонио, па се 1. маја конституисала 
као нови Лесковачки партизански одред.

Лесковачки ПО, по образовању, прилази политичком раду на 
бившој слободној територији, како би активирао преостале припад- 
нике Кукавичког одреда — који су били враћени приликом смањења 
Кукавичког ПО — и чланове НОО. Та активност новоформираног 
одреда у току маја и јуна уродила је плодом.347 Одред је наишао 
на велику подршку у народу, чиме је створена могућност да крене 
у акције. Прва акција коју је нови Лесковачки ПО извршио је ликви- 
дација окупаторске општине у М ирошевцу.548 После ове успешне 
акције, која је наиш ла на велики одјек у народу, Лесковачки ПО 
прелази на ликвидацију четника у рејону Поречја и Кукавице, иако 
је имао само 14 бораца.549 У току јула разоружано је око 80 четника 
а многе војводе су ликвидиране, међу којима и један од највећих 
злочинаца — виновник разбијањ а Кукавичког одреда 26. марта и 
погибије Косте Стаменковића — Зарије Вучковић — војвода Ветер- 
нички.550

Овако ојачан и борбено оспособљен, Лесковачки одред, иако је 
почетком августа имао само 18 бораца, прелази на ликвидацију оку- 
паторске власти у Поречју.551 Због тога је за дејства Бабичког одреда 
на Бабичкој гори и Лесковачког око Лесковца, срески начелник 
Лесковачког среза био присиљен да констатује:

„Јавна безбедност у мом срезу је знатно погоршана. У овом 
месецу примећена је јака  акција шумских одметника-партизана, на- 
рочито у источном делу (терен Бабичког одреда-прим. аутор) и јуж - 
ном делу (терен Лесковачког одреда-прим. аутора). Од ових парти- 
зана у току овог месеца спаљено је више општинских архива и по- 
куш ава да се омете правилно функционисање власти. Без једне оз- 
биљне акције ради хватањ а и уииштења ове банде, ПОСТОЈИ ОП- 
РАВДАНА БО ЈА ЗА Н  ДА ЋЕ ПАРТИЗАНИ У СВОМ ПОДУХВАТУ 
УСПЕТИ, НАИМЕ ОНЕМОГУЋИТИ РАД ВЛАСТИ (подвукао 
Ж . Н.)“352

Иако није било организовано садејство између Лесковачког и Ба- 
бичког одреда, оно је практично спроведено јер је једновремено 
вршен удар по окупаторским упориштима власти. Тако је Бабички 
одред у августу 1942. ликвидирао општине Орашац, Јаш уњ е, Црков-

346 С. Николић, н. д., стр. 263—264.
547 Исто, стр. 270—272.
348 36. НОР, т. 1/4 док, бр. 2 (Извеш тај ш таба Лесковачког ПО).
349 Исто.
550 36. НОР, т. 1/21 док, бр. 10; С. Николић, н. д., стр. 223 и 280.
551 36, НОР, т. 1/21 док. бр. 37; Лесковачкн зборник  бр. X, 1970, стр. 87.
.иг а —'VII. Нд. Кут. 53 ф. 1 док. бр. 14.
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иица, запалио жито, снопове код Братмиловца припремљене за оку- 
патора, о којима јављ а начелник.553

Акције Бабичког и Лесковачког одреда се по свом обиму чине 
мале, али су оне у то време биле од великог значаја и имале су 
важ ну улогу за обнову одреда и ликвидацију окупаторске власти, 
а то значи нови успон НО Б-а у југоисточној Србији. Ово утолико 
пре што је окупатор у то време преко Аћимовића преузео на себе 
да ликвидира најјачи одред у југоисточној Србији — Јастребачки.534

Десило се да се баш у том нериоду појављ ују два одреда који 
својим акцијама угрож авају окупаторску власт у овом рејону и 
оспоравају тврђења да је Аћимовићева офанзива, толико иадувана, 
била успешна. Ово нам показује и извеш тај војног аташ еа НДХ у 
Софији:

„У рејону југоисточне Србије делују мање групе али их народ 
подржава и очекују победу антихитлеровских савезника, ж еле очу~ 
вање Југославије . . . Српски народ се не мири са садашњим поло- 
жајем. Бугарском окупаторском корпусу српски народ не даје ни~ 
какву подршку . . ,“555

Одреди лесковачког округа у току августа дали су својим акци- 
јама велики допринос НОБ-у, заједно с Јастребачким и Расинским, 
који су у то време носили главни терет борби. То је у крајњој ли- 
нији и помогло да се обнови и Јабланички одред као Јабланичко-пас- 
јачки, чиме је дат нов импулс НОБ у југоисточној Србији. А то је 
имало историјски значај за победу НОП-а у Србији.

Ф ОРМ ИРАЊ Е ЈА БЛА НИ ЧКО —ПАСЈАЧКОГ ПО „СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ."'

У перио/ду када је био у најтежој ситуацији око очувања парти- 
зансхсих одреда у нишком округу ОК Ниша, није имао времена да 
се бави проблемом обнове Јабланичког одреда. У вези с тим је ПК 
предузео одговарајуће мере. Не само што је преко Јастребачког од~ 
реда захтевао да се помогне обнова овог одреда него је тај задатак 
изричито поставио Драгом Стаменковићу, који је стигао у Ниш 19. ју - 
ла, у ф ази  највећих напада снага Аћимовића на Нишавски и Озрен- 
ски одред. Стаменковић се суочио с великим задацима и проблемима, 
међу којима је био највећи обнова Јабланичког одреда. Немајући 
везе с Лесковцем, а установивши да чланови ОК Лесковца који су се 
налазили у Јабланици нису могли да обнове Јабланички одред, за- 
тадак који је П К  поставио још јуна,556 захтевао је да се одреди један 
руководилац који ће отићи у рејон Лесковца и решити проблеме 
обнове Јабланичког одреда.557 Он је ПК предлагао да то буде Душан

553 Исто, Кут. 53 ф. 1-4 док. бр. 14, 15, 17 и 18; 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 116.
534 36. ИОР, т. 1/20 док. бр. 40 (Извеш тај ОК Ниш а од 3. V III 1942); исто, 

т. 1/21 док. бр. 36.
555 А—VII, НДХ, Кут. 72 ф. 2 док. бр. 48 (Извеш тај војног аташ еа ИДХ из 

Софије од 9. IX  1942).
556 36. НОР, т. 1/3 док. бр. 87 (ПК Србије наређује да се формира одред).
557 АС. ПКС бр. 156 (Писмо члана ПП Н иш а од 23. V II 1942).
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Пуђа или Радмила Обрадовић-Гојка, јер, како он пише: „Изгледа 
Ленка (Лепосава Стаменковић члан ПП Ниш и секретар ОК Лесковца 
Ж . Н.) у погледу успостављања рада у округу не може ништа да 
уради“. У вези с овим ПК је наредио да се око распуш тања и обнове 
Јабланичког одреда поведе истрага, а сложио се да Радмила Обра- 
довић-Гојка тај задатак изврш и.538

Почетком августа Радмила Обрадовић-Гојка је дошла у рејон 
Лесковца (Петровац) где је водила разговоре с најодговорнијим дру- 
говима ОК Лесковца и ш таба Јабланичког одреда. Поводом проблема 
руковођења НОБ-ом у лесковачком округу и растурања Јабланичког 
одреда дали су изјаве: Милош Манојловић, Бошко Крстић, Стојан 
ЈБубић-Бујановски, Вукадин Блечић и други.559

Развој догађаја у југоисточној Србији у периоду Аћимовићевих 
оф анзива налагао је да се Јабланички одред што пре обнови, како 
би својом активнош ћу допринео развлачењ у непријатељ ских снага 
ангажованих у нападима на Нишавски, Озренски, Јастребачки и Ра- 
сински одред. У јулу  до тога није дошло, па је по доласку у Ниш 
Драги Стаменковић почетком августа наредио да се П асјачка чета 
Јабланичког одреда упути на Радан и да с окупљеним борцима Ја~ 
бланичког одреда помогне обнову Одреда. Након тога образован је 
Јабланичко-пасјачки одред „Станимир Вељ ковић" од две чете (Јабла- 
ничке и Пасјачке) у јачини од 90 бораца.560 Овим одредом је руко- 
водио углавном ранији штаб (командант Милош Манојловић, М илија 
Радовановић, политички комесар, и Бошко Крстић, заменик политич- 
ког комесара, партијски руководилац) јер ПК није био донео одлуку 
у питањ у истраге. До промена у штабу доћи ће тек октобра 1942. 
године.

353 Сећањ а Радмиле Обрадовића-Гојке, изнето аутору).
ш  Већина изјава налази  се у Архив Србије али су неприступачне за ко- 

ришћење. О стању и узроцима растурањ а Јабланичког ПО донекле нам податке 
даје извеш тај политичког комесара Одреда од 9. XI 1942. упућен Главном штабу 
Србије. Ради разјаш њ ењ а неких ситуација из тог периода слободни смо да неке 
делове овог извеш таја цитирамо: „ ., . Радом одреда руководило је партијско 
руководство виш е него штаб одреда, а Н овак (Васа Смајевић Ж . Н.) је  скоро 
све држ ао у својим рукама. У већини случајева одлука је  падала како је  он 
хтео . . .  Ј а  сам као политички комесар одреда недовољно био енергичан, да и 
кад ми се учинило што неисправно код Новака, да му супротставим своје миш- 
Лзење. . .  Н оваку се приписује, да је  благонаклоно поступао према Црногор- 
цима, како у одреду тако и у н ар о д у . . .  да је  много мање стрељао Црногорце 
него Шопове. Говорио је  да хсод Црногораца постоји крвна освета и да тамо 
морамо бити о п резн и . . .  Командант М илан (Милош М анојловић — Ж . Н.) не 
труди се много да се разви је  као командант, прилично је  н еакти ван . . .  Кад 
остане без подрш ке политичке врло често потпадне под утицај масе и тиме 
доведе до теж их последица. Или да скрене са линије наше борбе. Случај у 
м ају  месецу када је  био ПРОТИВ ОПСТАНКА НАШЕГ ОДРЕДА (подвукао Ж . 
Н.) . .. Бош ко (Крстић — Ж . Н.) је  дуж е времена у затвору био и тако у не- 
могућиости да прати д о га ђ а је . . .  Прилично је  спор, али  са пуно енергије и 
свестране анализе свега онога што се р а д и . . .  Л енка (Лепосава Стаменковић —■ 
Ж . Н.) има велико искуство и смисла за практичан рад, добар организатор, али 
у војничком погледу врло слаба, тако да се је меш ала у те ствари о којима 
није могла донети правилан с у д . . .  П артија није ж ивела партијским ж иво- 
том . . .  Недостатак партијског рада у одреду осећао се и на ж ивоту и правилном 
раду самог одреда".

660 В. Глишић, п.д.,  стр. 217; Н. Илић, Јабланичко-пасјачки одред, стр. 
26—31.
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Одмах после формирања с обзиром на то што су у свим селима 
на Радану, па чак и у Доброј Води, били четници (сеоске страже), 
одред је откривен. Аћимовић, схватајући опасност која долази од 
појаве нових снага партизана на Радану, упућује извесне снаге с 
Јастрепца на Пасјачу и Радан. Ове непријатељ ске јединице претре- 
сају  терен Пасјаче и Радана од 21. до 24. августа 1942. са око 1.200 
војника.581 Јабланичко-пасј ачки одред тежио је да се одржи на свом 
терену, али је на крају напустио Радан и дошао на К укавицу 23. VIII 
1942, где се састао с Лесковачким одредом. Заједно с овим одредом 
врш и акције од 28. VIII до 22. IX 1942. године, нападајући бугарске 
карауле на демаркационој линији, недићевске граничне страже и 
.ликвидирајући општинске управе. Након тога Јабланичко-пасјачки 
одред се вратио на свој терен —■ Радан-планину.

Формирање Јабланичко-пасјачког одреда у периоду заврш них 
дејстава Аћимовићева офанзива у југоисточној Србији било је од 
огромног значаја за НОБ. Непријатељ није постигао свој циљ у дру- 
гој ф ази  кризе НОБ-а уништење ПО. Ова чињеница потврђује да су 
партизански одреди пребродили кризу изазвану непријатељским 
■офанзивама започетим јануара 194-2. године. С друге стране форми- 
рање Јабланичко-пасјачког одреда омогућава тактичко и оперативно 
садејство између одреда на К укавици и Јастрепцу, што даје нов за- 
мах НО Б-у у југоисточној Србији. Дејства пак Бабичког одреда 
преко демаркационе линије обезбеђују оперативну везу не само с 
овим одредима, него и са НОП-ом у Македонији, на Косову па и 
антифаш истичким покретом у Бугарској. Дејства свих ових одреда: 
Расинског, Јастребачког, Јабланичко-пасјачког, Лесковачког и Ба~ 
бичког почетком септембра 1942. године изврш иће прекретницу у 
развоју НОБ-а у југоисточној Србији и тиме обезбедити стратегијски 
циљ НОП-а Југославије, одржати и развити континуитет НОБ-а у 
Србији и М акедонији као саставног дела НОП-а Југославије. Управо 
■онако како су ЦК К П Ј и Врховни штаб замиш љ али када су упући- 
вали директиве ПК и Главном штабу Србије и М акедоније у току 
децембра 1941. и јануара—марта 1942.

561 Исто, 216, Н. Илић, н. d., стр. 53 и М. Перовић, Јужна Србија, стр. 215. 
50» q  Николић, п. д., стр. 288—293 и Н. Илић, Јаблаиичко-пасјачки одред, 

стр. 53—59.
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Ж иво јин  Николић-Ратибор-Брка, ко-  
мандант обновљепог Бабичког ПО од 
маја 1942. године и  Врањског ПО  
„Сима Погачаревић" од септембра 

1942. године

Драгослав Петровић-Горски, коман- Душ ан Д еверџић-Ж  ика, политички. 
дант Расинског ПО од маја 1942. год. комесар Врањског ПО „Сима Пога-

чаревић" од септембра до децембра
1941, године



Св етозар Крстић-Замфир, комаидант 
обн овљеног Лесковачког (Кукавич-  
ког) ПО од маја 1942. до 8. II 1943. 

годгже

Радовст, Ковачевић-Максим, поли-  
тичкн комесар обиовљеног Лесковач-  
ког (Кукавичког) ПО до 8. II 1943, а 
касније политички комесар I ЈМ  IIO, 

до погбијс ларта 1943. годиие

Милорад Диманић-Милош, командант 
Бабичког ПО од септембра до де- 
цембра 1942. године, у  1943. коман- 
даит батаљона, а 1944. иачелник  шта- 
ба VII бригаде, погииуо 21. маја 

1944. године

Миодраг М иловаиовић-Драгче, члан  
штаба обиовљеног Озренског ПО и 
секретар СК Алексинца, погииуо  

фебруара 194.3. године



Синиша ЈаниН-Псра, иолитички ко- 
.'и-сар Лаиичког TlO ид септемвра до 

погибије, новембра 1942. године

ЈКивко Коцић-Предраг, командир че-  
те у 1 Бабичкол ПО, полтиички ко-  
месар од новембра до децелбра 1942. 
новог Бабичког П.О у 1943. и  1944. 
политички комесар Ударног (Црно-  

траеског) батаљона

Група скојевки у Црној Трави, августа 1942. годинк



Богико Крстић, члан  ОК Лесковца од 
септчмбра 1942. године а политички  
колесар Јабланичко-пасјалког ПО од 

новембра исте године

Стојан Љ убић-Вујановски, партијски 
руководилац Јабланичко-пасјачког  
ПО од новембра 1942, погинуо децем- 
бра 1943. године као командаит II  

■јужиоморавске бригаде

Ш

.......... ..........

1

~ # Ш
Немачки официри и војници с недићевцима и љотићевцима у новембарској 

офанзиви „Рудолф" 1942. године у  Пустој Реци





IV Д Е О

ПРЕКРЕТНИЦА У РАЗВОЈУ НОБ-а КРАЈЕМ 1942. И
СТВАРАЊЕ СЛОБОДНИХ ТЕРИТОРИЈА 1943. ГОДИНЕ 

У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

П К  М АКЕДОНИЈЕ ПРЕКО БАБИ ЧК ОГ ОДРЕДА УСПОСТАВЉА ВЕЗУ СА 
ПК СРБИЈЕ, ОДНОСНО СА Ц К  K IIJ И ВРХОВНИМ Ш ТАБОМ

Током друге ф азе кризе НОП-а у југоисточној Србији долази 
јуна месеца 1942. године до успостављања везе између П К М аке- 
доније преко М К Врања са штабом Бабичког одреда. У то време 
Стојадин Стапковић, члан К П Ј и политичког актива у Џепу, омогу- 
ћио је ЈБиљани Чаловској да се повеже са штабом Одреда.1 На те- 
мељу ових веза Привремени ПК М акедоније средином јула 1942. го- 
дине упућује Силета Милевског, курира ПК Македоније, да преко 
штаба Бабичког одреда успостави везу са ПК Србије, односно да 
преко овог дође до везе са ЦК К П Ј и Врховним штабом.2 Штаб Ба- 
бичког одреда, имајући везу само са МК Лесковца, упућује Милев- 
ског у Лесковац да преко секретара М К Воје Н иколајевића-Чиплака 
дође у контакт са ОК Лесковца или ПП Ниша. Силе М илевски се 
задрж ао у Лесковцу 15 дана, а у то време, почетком августа 1942, 
долази Радмила Обрадовић-Гојка, члан ОК Ниша, у рејон Петровца и 
омогућава му да дође у Ниш. Драги Стаменковић о томе обавештава 
Добривоја Радосављевића-Бобија, који је чекао на везу код ОК 
Зајечара. Осмог августа 1942. Боби је стигао у ПП Ниша.3 Тиме је 
изврш ен задатак ЦК К П Ј постављен ПК Србије да се успоетави веза 
са Г1К Македоније.

За ЦК К П Ј везе са ПК М акедоније била је од вишеструког зна- 
чаја. Прво, што је као врховни руководећи форум НОП-а Југосла- 
вије имао обавезу да развије НОБ и у том делу Југославије, заостао 
због неправилног става секретара ПК М акедоније М етодија Ш ато- 
рава-Ш арла према линији Ц К К П Ј и НОБ-у. Друго, што је 
ЦК БРП(к), тежио да оргаиизацију К П Ј у Македонији прикључи 
Бугарској комунистичкој партаји  под изговором „осамостаљења" Ко- 
мунистичке партије М акедоније. То би значило онемогућавање ма-

1 По сећању др Стојадина Станковића-'Б.оре, Љ иљ ане Чаловске, као и 
еећању Силета Милевског, изнето аутору 1974. Љ иљ ана се повезала са Павком.

2 Извори — За ослободителнага Војпа и  Револуција  во Македопија 1941— 
—1945, том. I, књига I — документи на Комупистичката партија на Југославија  
и Комунистичката партија на Македонија, 1941— 1945 — документ бр. 42 и стр. 
251) даље: Изворu Т. 1/1).

3 Извори  т. 1/1, док. бр. 43 (Писмо Боби Радосављ евића Ц К  КПЈ).
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кедонског народа да се бори за своје национално и социјално ослобо- 
ђење. Та теж њ а ЦК БРП(к) дошла је до израж аја  и у обавештењу 
Коминтерни,4 како ЦК К П Ј нема везе са ПК М акедоније и нема 
услове да њоме руководи већ дуж е времена. Другим речима 
ЦК БРП(к) треба да преузме руковођење овом организацијом, пошто 
са њом одржава сталне везе преко свог представника Бојана Блгар- 
јанова у Скопју и других у мањим градовима Македоније. Ц К КПЈ 
на телеграм Извршног комитета Коминтерне од 27— 28. II 1942. одго- 
вара радио-депешом 11. марта 1942. године да ће ових дана упутити 
свог представника у М акедонију.5 У исто време, тј. 15. марта 1942, 
ЦК K llJ својом директивом ПК М акедоније указује на потребе да се 
одрж авају сигурне везе са ЦК K IIJ и ПК Србије преко југоисточне 
Србије где су партизанске снаге јаке. Осим тога обавештава ПК Ма- 
кадоније да ће инструктор ЦК К П Ј Добривоје Радосављевић-Боби 
ради помоћи у развоју Партије и НОБ~ау доћи у ПК. Истог дана 
(15. марта 1942) делегат ЦК K IIJ и Врховног штаба из Загреба Лола 
Рибар упућује писмо IIK Србије у коме га обавештава да је ЦК КПЈ 
одлучио да Добривоје Радосављевић, секретар ОК Зајечара, као инс- 
труктор ЦК К П Ј оде у IIK Македоније. Од тада па до успостављања 
везе, ЦК КП Ј, односно његов делегат у Загребу, стално пожурује 
ПК Србије да успостави везе са IIK  Македоније. У свом писму јула 
месеца, тј. у периоду када и Привремени ПК М акедоније теж и вези 
са ЦК, Лола Рибар, пожурујући, ПК Србије, пише „другови учините 
све да што пре добијемо везу“.8

Ови подаци говоре од колике је важности за НОП Југославиј« 
било успоставл^ање везе са ПК М акедоније. Сама та чињеница по- 
казује улогу Бабичког одреда у изврш ењ у једног од стратеш ких за- 
датака ЦК К П Ј и Врховног штаба. Улога овог одреда а касније и 
других, такође ће бити огромна за развој НОВ~а у овом делу Југо- 
славије.

Боби Радосављевић се задрж ава у Нишу код ПП управо у периоду 
када је криза и у самом ПП била достигла своју кулминацију, што смо- 
и видели из одговора ПК Србије од 16. VIII 1942. године упућеног ПП. 
То није спречило ПП да прими на себе велике обавезе око одржавања 
ове тако значајне везе. И не само то него и у пруж ањ у помоћи 
ПК М акедоније слањем свих материјала ЦК К П Ј и НОБ~а, новчаних 
средстава, бораца М акедонаца из одреда Србије, па ће чак и одреде 
слати ради повезивања и помоћи одредима Македоније, о чему ћемо 
касније нешто више рећи.

На путу за Скопје Боби се задрж ао у Бабичком одреду, у Вал- 
мишту, око 15 дана чекајући лаж ну легитимацију. У том раздобљу 
он је с Васом Смајевићем утаначио многе детаље о везама и другим

4 Зборник докумената и података о народпоослободнлачком рату југосло-  
венских народа, Београд 1952, том VII, књ ига 1, док. бр. 17 (даље: 36. НОР, 
т. V I I / 1).

5 Исто, док. бр. 18.
e Исто, док. бр. 19.
7 Исто, т. II/3 , док. бр. 49.
8 Исто, II/5 , док. бр. 5.
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проблемима који су уговорени са ПП Ниша.9 Веза преко Црне Траве 
за ПК Македоније била је кључна, па је зато и Боби указивао у 
својим писмима на очување и обезбеђење те везе, а поготову када 
су четници ДМ средином септембра продрли у центар саме везе.10

Учвршћење везе ПК М акедоније са ПК Србије, а преко овог 
са ЦК КП Ј, долази у периоду када се Бабички одред повезао са ПП 
Ниша и IIK  и тиме обезбедио непосредно руковођење ових форума 
Одредом. Даље, у том периоду су се Лесковачки и део Бабичког 
одреда озбиљно активирали у разбијањ у окупаторске власти у ре- 
јону Лесковца. Обнављањем, односно формираввем Јабланичко-пас- 
јачког одреда обезбеђена је, заједно с Расинским, Јабланичким, Лес- 
ковачким и Бабичким одредом, прекретница у развоју НОБ-а у овом 
рејону. Обновом Окружног комитета Лесковца не само што је обез- 
беђена чврш ћа веза са ПК Македоније него је остварено и непосредно 
руковођење одредима, које је било прекинуто од фебруара месеца
1942. године.

Ф ОРМ ИРАЊ Е ОК ЛЕСКОВЦА, ПРЕЛАЗ ПП 'У ЛЕСКОВАЦ 
И О Ж И ВЉ А ВАЊ Е АКТИВНОСТИ ПО

Проблеми око формирањ а Јабланичко-пасјачког одреда стварали 
су теш ке последице по Партију не само раније него и када ;је на 
помолу било оживљавање НО Б-а у југоисточној Србији. Нездрави 
односи допринели су да су се поједини руководиоци понашали неод- 
говорно. Милош М анојловић је упутио Бору Дамјановића, борца Ја- 
бланичког одреда, на везу у Нишу с писмима за неке форуме без 
сагласности осталих руководилаца, и то је допринело да члан ПП Ни- 
ш а Лепосава Стаменковића-Ленка буде ухапшена. И не само она 
него и најбоље везе —■ капетан Јован Тошић и др Раде Милутино- 
вић.11 Ова провала је почетком септембра 1942. године нанела велике 
штете НО Б-у у Нишу. Нанет је још један теж ак удар НОП-у, али не 
униш тавајући. Преостали чланови руководства, односно чланови ОК 
Ниша, прешли су у Лесковац, одакле је почело руковођење одредима, 
а то је представљало и прекретницу у раду Партије и активности 
партизанских одреда у југоисточној Србији. ОК Ниша, сада Лес- 
ковца, у саставу: Радмила Обрадовић-Гојка, Душан Пуђа-Сава и Бо- 
шко Крстић,12 почео ;је да непосредно руководи како у Лесковцу, 
тако и у одредима.

Миодраг Стаменковић-Драги преузео је  на себе да као члан ПП 
повеже све партизанске одреде и партијске организације. Одредио је 
Радмилу Обрадовић-Гојку за секретара ОК Лесковца. Поред ове

8 Извори  т. I / l ,  док. бр. 45 (Писмо Бобија Ц К  К П Ј од 4. X 1942. год.)
10 Архив Председништва Ц К СКЈ, 1942. година, број документа 511 (даље:

А. Ц К С К Ј 1942).
11 Н. Илић, Јаблапичко Пасјачки партизански одред (август 1942 — фебру- 

ара 1943) — друго прерађено и допуњено издањ е Лесковац 1971, стр. 36.
12 М. Перовић, Лесковац у рату и  револуцији ,  Лесковац 1969, стр. 275—277; 

сећањ е Радмиле Обрадовић Медан изнето аутору 1973. године; Лесковачки  збор- 
ник  бр. VII, 1967, стр. 206; С. Николић, Лесковачки НОПО, Лесковац 1969, 
стр. 307.
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дужности она треба да руководи М К Лесковца и да обезбеди сигурне 
везе с одредима и ПК Србије.13 После неколико дана Гојка се пове- 
зала са МК, којим је руководио Воја Н иколајевић-Чиплак. Преко 
Виде Наранџић новезала се с Лесковачким ПО (20. IX), с Јабланичко- 
пасјачким преко села Петровца (24. IX), док је Јастребачком ПО 
упутила писмо 26. IX 1942. године. Овим је учињено да је Партија 
по први пут од почетка кризе створила чврсте везе и непосредан 
утицај на активност одреда, што је  било пресудно за даљи развој 
НОБ-а.

После састанка новог ОК Лесковца (крајем септембра 1942) у 
селу Петровцу, на коме су били присутни сви чланови ОК, извршена 
је нодела задатака.14 Душан Пуђа је добио задатак да среди стање у 
Јабланичко-пасјачком одреду,15 у коме су се још  осећале последице 
сукоба ОК и ш таба Јабланичког одреда. У Одреду се задрж ао преко 
месец дана и његовим радом превазиђена ;је криза. Одред се средио, а 
извесним кадровским променама и преласком на ликвидацију четника 
(месних стража) настала је нова ера у животу овог одреда.16

Истовремено док је ОК Лесковца сређивао своје везе и пруж ао 
непосредну помоћ одредима, Драги Стаменковић је, поред помоћи ОК 
Лесковца, предузео све да се обезбеди чврста. и сигурна веза са ПК 
Македоније.

Осим тога он је морао да обезбеди успешније руковођење НОБ-ом 
преко демаркационе линије.

У вези с тим Драги Стаменковић, који се налазио у врло тешкој 
ситуацији што се тиче руководећег партијског кадра, формира руко- 
водство у саставу: Никола Ђ урић-Павка, члан ОК СКОЈ-а, и Васа 
Смајевић, ранијег члана ОК а за попуну руководства упутио je у 
црнотравски крај Славољуба Петровића-Ђ еру17 и Јована Милошеви- 
ћа-М илована.18 Истовремено је наредио да у партијско руководство у 
Црној Трави уђе и Чеда Стајић-Плави, члан М К Врањ а.19 Оваквом 
својом одлуком, Драги је пружио помоћ Бабичком одреду и партиј-

18 В. Глишић, Комуиистичка партија Југославије у Србији 1941—1945, 
књига I, Београд 1975, стр. 216; А рхив Србије, фонд Покрајинског повере- 
ништва — Ниш, бр. 27; С. Николић н.д.,  етр. 318—321; 36. НОР, т. 1/20 док. 
бр. 59.

11 Н. Илић, п. д., стр. 62.
15 Исто, стр. 63.
16 36. НОР, т. 1/20 док. бр. 71 и Н. Илић, п. д., стр. 87 (За политичког

комесара дошао је  Бош ко К рсгић место М илије Радовановића. У исто време
је одређено партијско руководство у саставу: Бош ко Крстић, Стојан Љубић-
-Вујановски, Воја Ристић и Петар Гогић).

17 Ђ ера ј е  у то време био болесган и јуиа месеца 1942 године вратио се из 
Јастребачког одреда, а био повезан са партијском организацијом у Нишу (по 
сећању Димитрија Писковића-Трнавца, изнетом аутору 1974 год.).

18 Јован  М илошевић је  после разбијањ а Лесковачког ПО живео илегално 
у Лесковцу, али повезан са К П Ј (С. Николић, п. д., стр. 396).

19 А рхив Србије ГХокрајински комитет Србије бр. 230 (АС. ПКС). Одмах по 
доласку из затвора крајем  јуна 1942. године он је  преузео руковођење МК и 
повезао се с Бабичким ПО (Архив Србије, Мемоарска грађа ОК Врања, бр.
8 и 18 — даље: АС. M’OK Врање).
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ским организацијама на том терену. Партијско руководство преко 
демаркационе линије почело је рад крајем  септембра 1942. године.20

Овај партијски пункт обезбеђивао је успешну везу са IIK Маке- 
доније, чак је у новембру 1942. године успоставио везу са БРП(к) 
преко Славче Трнског, коју је ПК Србије одобрио само као техничку 
везу.21 Колико је ово партијско руководство успело у руковођењу 
НОБ-ом преко демаркационе линије, нећемо овде разматрати.

Постојањем једног партијског руководећег органа била је обезбе- 
ђена сигурна веза. И поред тога демаркациоиа линија ће и даље 
представљати велику препреку за бржу, сигурнију„и ефикаснију везу 
и руковођење — као и благовремено отклањ ање слабости у руковође- 
њ у 'П 0  и НОБ-ом.

Захваљ ујући  оваквом раду Драгог Стаменковића и ОК Лесковца, 
у септембру 1942. године обезбеђена је непосредна веза са ПО и 
Партијом у југоисточној Србији, што је омогућило прелаз у офанзи- 
внија дејства. Недостатак, створен одласком Драгог Стаменковића у 
ПК СК О Ј-а у Београд, крајем септембра 1942, успешно ;је надокнадио 
Недељко Караичић-М илисав, секретар ОК Круш евца.22 Као инструк- 
тор П К и секретар ПП он је још више учврстио партијску организа- 
цију и појачао њен рад, пружио ефикасну помоћ, а непосредно и пре- 
ко ОК Лесковца руководио одредима и тиме наставио бржи развој 
НОБ-а.

У овом периоду ПП и ПК нису могли оформити ОК Ниша који 
је одласком другова Пуђе и Гојке из Ниша престао да постоји. Један 
члан ОК налазио се у Јастребачком одреду — Радош Јовановић-Ива, 
Сеља, а други у преосталој групи Нишавског ПО — Конрад Ж илник- 
-Слободан.23 Сви покуш аји ПК и ПП да се овај ОК формира, новембра
1942. године, остали су без резултата.24 ОК Ниша почеће да дејствује 
тек маја 1943. године а у његовом саставу ће бити Десимир Јововић- 
-Чича, Душан Таековић-Срећко и Конрад Ж илник-Слободан. Због 
тога ће се остаци Озренског и Нишавског одреда повезати фебруара
1943. године са ОК Лесковца.25 Непоетојање ОК Ниш а утицаће да се

20 Није утврђено када је дошло до првих састанака овог партијског руко- 
водства. Према изјави  Васе и Ђере (сгенограф. белеш ке из 1953. г.), први 
еастанак је  одржан 20. IX 42. У послератним изјавам а и публикацијама нигде 
се не наводе као чланови овог форума Ч еда С тајић-П лави и Никола Ђ урић- 
-П авка. док се овај партијски форум назива окружно поверенство.

Не може се прихватити да је  то партијско руководство оформљено као 
„окружно поверенство". Нема докумената да је  ПК, који је  искључиво доносио 
одлуке о томе, донео такву за ово партијско руководство. (АС. фоид O'K Врање 
бр. 6). Даље сам састав није одговарао том рангу. Према изјави  Васе: он је  био 
под партијском истрагом (АС. M’OK Лесковац, бр. 37 и 39). Славољуб Петровић- 
-Ђ ера тих дана прим.љен је  у К П Ј, а Јова Милошевић-Милован био је искљу- 
чиван из К П Ј, (АС M’OK Врање бр. 8).

21 36. НОР, т. 1/4 док. 48 (Писмо П К  од 18. X II 1942. године ПП Ниш).
22 В, ГлинЈић, п.д.,  стр. 216; С. Николић, и.д.,  стр. 318—321; АС ПКС бр. 27.
23 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 62 и 1/4 док. бр. 48.
24 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 48 (Почетком 1943. године П К  предвиђа у ОК 

Ниш а поред Десимира Јововића-Чиче, М илића Р акића и Б ранка Пауновића); 
АС ПКС бр. 257 (погибија Ракића и Пауновића омела је  овај план.) Темпо је 
ф ебруара 1943. године формирао ОК Ниша у горњем саставу (АС ПКС бр. 309 
и 375) који делује од м аја 1943 године. Тада је  топлички крај ушао у састав 
О К Лесковца.

25 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 49 (Писмо П К  Србије од 18. X I ППН).
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ови одреди споро обнављају и ако ће његове групе отпочети мање 
акције још октобра 1942. године.26

ГШ је из новог центра —■ Лесковца руководио до новембра 1942. 
године, када због акције Специјалне полиције и нових хапш ења Ка- 
раичић напуш та Лесковац и прелази у одреде.27 Од тада почиње 
руковођење одредима и Партијом с терена а не из града. Радмила 
Обрадовић, као секретар ОК а касније као члан ОК, остаје у Лесковцу 
на сигурном пункту за  везу све до краја маја 1943. године.28 Можемо 
слободно рећи да је септембар 1942. године месец успеха, јер је тада 
сређено руковођење Партијом, и ОК Лесковца и партизанским одре- 
дима, што је било од пресудне важности.

Када је ОК с Лесковачким ПО (који се још зове Кукавички ПО) 
успоставио везу (негде око 20. IX 1942. године), тада је у  Одреду 
било око 30 бораца, подељених у два вода.29 Вероватно је због слабог 
бројног стања Драги Стаменковић наредио Бабичком одреду да упути 
једну групу бораца на К укавицу као ојачањ а ради борби за очување 
летине.30 Не само што је овим повећана ударна снага Одреда него је 
по први пут успостављена веза и садејство између Бабичког и Леско- 
вачког одреда.

Као што смо навели, одмах по формирањ у Јабланичко-пасјачког 
одреда, део непријатељ ских снага из Аћимовићеве офанзиве прелази 
у напад на Радан, што овој одред присиљава да пређе на Кукавицу,

После усностављања везе са ОК, ова групација одреда прелази у 
напад на јача непријтељ ска упоришта: Недићеве граничне посаде и 
четнике у Тумби, Студенци, Лалинцу.31 У акцијама одреди су по- 
стигли успехе и тиме наговестили поновну улогу ПО у борби против 
окупатора. Колико су ови успеси имали утицаја на деморализацију 
непријатељ а говори податак да су се многи четници после тога сами 
јављ али штабу Лесковачког одреда, Штаб Одреда је сматрао да после 
овога народ с Оруглице никад више неће бити увучен у борбу против 
партизана, о чему и пише П К:32 „ . . . Четовође из Студене и села 
Лалинца дошли су сами и предали се нама. Траж или су опроштење 
и народ је молио за њих. Од народа смо траж или гаранције а од чето- 
вођа обавезу да више не воде никакву четничку и антиослободилачку 
акци_ју“. И овом приликом су четници обманули штаб Лесковачког 
(Кукавичког) одреда, као и пре годину дана. То ће захтевати посебне 
напоре код читавог НОП-а у току 1943. и 1944, када ће дивизије да 
ликвидирају Оруглицу као упориште четника ДМ.83

26 36. НОР т. 1/21 док. бр. 39 (Непријатељ ски докуменат — акције од 
октобра 1942. на терену ниш ког ОК).

27 С. Николић, н. д., стр. 318—321.
28 АС ПКС бр. 309 (Писмо Недељ ка К араичића П К  од 27. V 1943).
29 С. Николић, п. д., стр. 272, 274, 279 и 287 (у овом делу нигде нема јасно 

прецизирана бројка, негде се наводи 27, у виш е случајева 30, а негде и 50. 
Вероватно је циф ра од 30—40 најприкладнија).

30 Исто, crp. 272, 273 и 274; АС МОК Врањ е бр. док. 8.
31 36. НОР т. 1/20 док. бр. 62; С. Николић, u. д., стр. 288—295 и Н. Илић, 

н. д„ стр. 56—59.
32 36. НОР т. 1/20 док. бр. 62 (Извештај ш таба Лесковачког ПО од 19. XI

1942. године).
33 Ж . Н иколић-Брка, 22 дивазија,  Београд 1972, стр. 113—121; S. Vukm ano- 

vić-Tempo, Revolucija koja teče, m em oari, Beograd 1969, стр. 402.
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После одласка Јабланичко-пасјачког одреда 22. IX 1942. године 
на терен Радана и Пусте реке, Лесковачки одред наставља своју 
активност. Међу највеће акције овог одреда почетком октобра спада 
избацивање путничког воза из шина.84 Главна активност Одреда је 
била усмерена на изврш ење директива ПК и Главног штаба о зашти- 
ти летине.35 У том циљу вршеие су акције: слаљивање општинских 
архива, онемогућавање рада општинских управа ликвидацијом поје- 
динаца после опомене и издатог летка и онемогућавање окупатору да 
уз помоћ квислинга већ реквирирано жито однесе.36 Да су у овој си- 
туацији најцелисходније биле акције у онемогућавању окупатора да 
однесе реквирирано жито говоре два елемента:

■—■ прво: да је о изврш ењ у овог задатка издао наредбу генерални 
опуномоћеник за  привреду у Србији немачких управних власти, а, 
исто тако и српска влада квислинга Недића,

— друго: да је по одобрехт>у командујућег генерала и зановед- 
ника Србије и других, врш ила реквизицију Ф елдкоманда и крајско- 
манде уз учеш ће немачке полиције, немачких и бугарских трупа и 
Српске држ авне страже.37

У вези с овим Лесковачки одред је  успешно протеривао немачку 
полицију и Недићеву стражу приликом ових акција за  отимања 
ж ита у рејону Поречја.38 То је  и изазвало окупатора да крајем  окто- 
бра и почетком новембра нареди припрему и извођење офанзиве на 
овај одред под називом „Рудолф ".89

Релативно мали одред од 30—40 бораца изборио се за свој доми- 
нантан утицај сталним нападима од јула 1942. године, што је  на крају 
присилило окупатора да ангаж ује велике снаге како би га уништио. 
Овим је Лесковачки ПО повратио свој углед из 1941. године и обез- 
бедио прилив нових бораца и масовнију подршку народа.

Јабланичко-пасјачки одред је почео да разоруж ава четнике и 
сеоске страже окупатора октобра месеца.40 Седмог октобра 1942. го- 
дине разоружано је 14 четника у селу Доброј Води (селу команданта 
Јабланичко-пасјачког одреда Милоша М анојловића).41 Такође је  по- 
чело разоруж авањ е у селу М агашу (8. X), Бучумету и Слишану (9.

31 36. НОР т. 1/21 док. бр. 39.
35 Исто, 1/4 док. бр. 4 (Наређење Гл. шт. од 12. V II 1942. године).
30 Исто, 1/4 док. бр. 123, 124, 125, 126, 127, 130 и 137, као и 1/20 док. бр. 39.
37 Исто, 1/4 док. 81 (објава Ф елдкоманде бр. 610 од 11. IX 1942). О питању

реквизиције у Србији 24. V III 1942. године одрж ан је  у Београду састанак најви -
ш их немачких управних власти код генерала опуномоћеиика за привреду 
Ф ранца Н ојхаузена, на коме се најозбиљ није поставило питање реквизиције.
Ево неких закључака: „ . . .  овдаш њ у привреду користити до максимума у 
интересу Р а јх а  . , . Ако неко треба да гладује то могу бити само Срби, а не Не- 
мачка . . .  Hajripe домовина (Немачка), затим Вермахт, затим потребна индустри- 
ја, а тек оно што преостане остаје Србима“ (36. НОР т. ХП/ 2  док. бр. 134).

se С. Николић, n. д., стр. 295 („Крајем септембра један вод недићеваца са 
неколико Немаца пошао је  да насилио отме жито у Горини и Буковој Глави..

39 36. НОР, т. 1/20 док. бр. 62 (Извештај полит. комесара К укавичког одреда 
од 19. XI 1942. године).

40 36. НОР, т. 1/4 док. бр. 90 (Извеш тај обавештајног официра I  бугар- 
ског корпуса), и 1/4 док. бр. 127 и 128; Н. Илић, н.д.,  стр. 75—77.

41 Нуђа је захтевао да се под непосредном командом Милоша М анојловића 
разоруж ају  четници у Доброј Води и ухвати војвода Радоњић, али је војвода 
успео да побегне.
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X). Разоруж ане су и сеоске страже и упаљене општине у овим сели- 
ма. У Драгом Долу је исте ноћи (9. X) разоруж ана сеоска милиција 
Недића и четници околних села, њ их око 59. Јабланичко-пасјачки 
одред је у овом походу наишао и на отпор квислинга. Тако је 14. X 
водио борбу са четницима код села Дренца, а 17. октобра с недићев- 
цима између села Гајтана и Дренца.

После ових успешних акција на Радану, Јабланичко-пасјачки 
одред се спушта у Пусту реку где пали архиве у општинама: Бошња- 
цима, Турековцу, Лапотинцу и другим.

О ваква активност Јабланичко-пасјачког одреда повратила је бор- 
беност Одреда и створила услове за  веће акције. На основи тога 
Душан Пуђа теж и да јачим снагама нападне четнике у Косаници 
а затим у горњој Јабланици. За  остварење тога плана он захтева да 
Јастребачки одред дође у рејон Радана и да заједничким акцијама 
очисте не само Радан и Пусту реку од четника и недићеваца него и 
четничке базе у горњој Јабланици и Косаници. Јастребачки ПО под 
командом ш таба Одреда стигао је преко Пасјаче на Радан око 25. X
1942. године. Тада ;је формиран оперативни штаб под командом Ми- 
лоша М анојловића, у  који су уш ли Димитрије Писковић-Трнавац, 
Бошко Крстић, Благоје Пауновић, а начелник ш таба био је  Ратко 
П авловић-Ћ ићко.12

Заједничке акције Јастребачког и Јабланичко-пасјачког одреда 
унеле су збуњеност код окупатора и његових слугу, а особито после 
напада на Статовац, где је убијено више недићеваца и четника с њи- 
ховим официрима.43

Јаке  снаге неприЈ атељ ских посада око Радана и Пусте реке нису 
дозволиле да партизански одреди постигну веће успехе у стварању 
слободне територије.Сем тога споро је ишло с омасовљењем Одреда. 
Од обнове (августа) до новембра 1942. године у Јабланичко-пасјачки 
одред је дошло око 20 бораца, и то већина скојеваца и омладинаца,44 
што је  била последица распуш тањ а Јабланичког ПО и касније не- 
здравог стања око обнове.

Активност Јабланичко-пасјачког одреда у заједници с Јастребач- 
ким повратила је  веру народа у НОБ те је  поново почео да пруж а 
подршку, што ће се јасно видети у периоду непријатељ ске офанзиве 
новембра 1942. године. Оно што је  најваж није, обнова Јабланичко- 
-пасјачког одреда и његова офанзивност поново је повезала партизан- 
ске територије Кукавичког и Јастребачког одреда, чиме је омогу- 
ћено боље садејство између одреда, што се већ показало корисним.

Јастребачки одред, који је успешно избегао Аћимовићеву офан- 
зиву у току августа и септембра 1942. године, није оклевао него је

42 36. НОР r. 1/4 док. бр. 56 (Писмо П К од 26. X I 1942). Спорно је  питање 
петог члана оперативног штаба. У Зборншсу је  наведено име Максима, па је 
објашњено да је  то Радован Ковачевић пол. ком. К укавичког одреда који  није 
тада био на Радану. Даље у објаш њењу напомена 7, к аж е се да је  Новица — 
М илија Радовановић, што није тачно јер је  тада с Јастребачким одредом као 
заменик пол. ком. био Благоје П ауновић — Новица).

43 36. НОР, т. 1/20, док. бр. 39 и 36. НОР, т. 1/20 бр. 59 (извеш тај штаба 
Јастребачког), 1/4 док. бр. 62 (извештај члана ОК Ниша — Радош а Јовановића).

44 Н. Илић, н. д., стр. 87.
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одмах отпочео противакције, чиме је убрзавао крах непријатељ ског 
плана за  ликвидацију Јастребачког одреда.

Иако је издржао више непријатељ ских офанзива, Јастребачки 
ПО, није претрпео веће губитке. Одред је почетком септембра имао 
око 90 бораца и две чете.45 С том снагом, подељен по водовима, вршио 
је  акције — паљење општинских архива, спречавање реквизиције. 
ликвидирањ е шпијуна, који су се активирали у периоду офанзиве. 
Осим тога изведене су успешне акције на прузи Ниш—Лесковац и 
Ниш—Сталаћ.40 Због овакве активности Јастребачког одреда окупа- 
тор је, а нарочито Бугари, заједно с недићевцима, оријентисао акције 
против овог одреда. Та активност је имала карактер постављања засе- 
да и сталних испада на М. Јастребац, чиме се хтело да се Јастребачки 
ПО присили на дефанзиву. На позив штаба Јабланичко-пасј ачког 
одреда и члана ОК Лесковца, као и ради избегавања борбе с бугар- 
ским снагама које су нападале на М. Јастребац, штаб Јастребачког 
одреда с М алојастребачком четом прелази на Насјачу. По епајању 
с Јабланичким одредом у коме је био члан ОК Лесковца Пуђа, штаб 
за дејства на Радану и Косаници позива и Великојастребачку чету.47 
Овако концентрисане јаке снаге, до 200 бораца, прешле су на ликви- 
дацију четника око Радана и Косанице, о чему смо већ говорили.

Сама чињеница да су ПО у овом делу, после преброђене кризе, 
обнове одреда, почели међусобно садејство, говори о стеченом иску- 
ству које ће добро доћи за даљи развој НОБ-а. Ово је утолико зна- 
чајније што се то догађа у периоду када не постоје везе са ПК и ГШ.

За  Јастребачки одред значајно је истаћи и то да је он био и остао 
један од одреда који је својим дејством као одред, и у заједници с 
осталим, учвршћивао борбеност и других одреда. Пре и носле Аћи- 
мовићеве офанзиве он је стално садејствовао с Расинским одредом. 
У овом периоду Расински одред ;је имао око 113 бораца,48 што је 
представљало озбиљну снагу — гарантију даљег развоја борбе на 
северној страни Јастрепца, у Расини и Ж упи.

Повољна околност за Расински одред је у томе што ;је он увек 
имао непосредну помоћ ОК К руш евца и омасовљавао се углавном 
борцима из самог К руш евца — радницима и омладином. Друго, овај 
одред је преко ОК имао и сталну везу са ПК, што значи и с Главним 
штабом.49 Н ајваж није је, пак, истаћи његов ослонац на Јастребачки 
ПО који му је врло често у тежим ситуацијама пружао подршку. 
Расински одред и његова територија били су најближ и Озренском 
одреду, па би било нормално да се овај —■ Озренски ослања на Ра- 
сински па и Јастребчаки, али како се чини ту повољну могућност 
није користио.

Озренски одред се ни у октобру после Аћимовићеве оф анзиве 
није окупио и отпочео акције као одред. Он је имао 19 бораца, у три

45 36. НОР  т. 1/20 док. бр. 59 (Извештај ш таба Јастребачког ПО — када се 
од броја 106 пре оф анзиве одузму погинули, дезертери остаје наведена бројка).

46 36. НОР т. 1/20 док. бр. 59 и 39.
47 36. НОР т. 1/20 док. бр. 59 и 1/4 док. бр. 62 (извеш тај члана ОК Ниша).
48 В. Глишић, н. д., стр. 214.
40 36. НОР т. 1/4 док. бр. 27 и 33.
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групе.50 На окупљаше ових група није утицало ни заједничко делова- 
ње Буковачке и Алексиначке групе са делом Јастребачког одреда 
у току августа 1942. године.51 Овакве rpvne врш иле су мање акције, 
али без већег утицаја на обнову НОБ-а, што ће умногоме погодовати 
јачањ у четника ДМ. Ниш ка група од 9 бораца Озренског одреда с 
Конрадом Жилником-Слободаном прикљ учила се групи Нишавског и 
делу Бољевачког одреда.52

Нишавски одред не само што је остао на једној групи од 5 бораца, 
која се налазила с Бољевачким одредом и Озренском групом и гру- 
пом од 6 бораца и руководилаца, која је пошла на терен ради акција 
и политичког рада,53 него je због психичких поремећаја Милисава 
Игњ атовића-Јанка настрадало oico 16 бораца.54 Оптерећен сумњом у 
свакога, Игњатовић је ликвидирао многе недужне борце и тиме нанео 
теж ак удар Нишавском одреду и самом НОБ-у. Преостали борци Ни- 
шавског одреда су акцијама на територији Ниша одрж авали конти- 
нуитет борбе, али се тиме није могао обновити одред и јачати НОБ. 
Ово је било утолико теж е што није постојао ни ОК Ниша који би 
својим деловањем повезао групе и створио услове за  обнову Одреда. 
На то ће се чекати до средине 1943. године.

Пре него што пређемо на дејства Бабичког одреда преко демарка- 
ционе линије желимо да нешто кажемо и о одредима у Недићевој 
Србији, ван југоисточне Србије. У Ш умадији је у овом периоду, 
септембар—октобар, постојао I шумадијски одред са 36, односно кра- 
јем септембра са 56 бораца.55 Ш умадијски одред био је под сталном 
контролом Радивоја Јовановића-Брадоњ е и уз његово непосредно ру- 
ковођење вршио сталне акције.

П ож аревачки ПО, чија је  документација најобимнија, у  току 
септембра спао је на 16 бораца, а октобра нарастао на 36.se Иако ;је 
био у 1942. години један од најактивнијих, услед јаких  удара окупа- 
тора и четника, доживљавао је и теж е поразе, што се види из бројног 
стањ а Одреда.

Оваква ситуација у осталим деловима Србије омогућавала је не- 
пријатељ у да концентрише много јаче снаге у рејону југоисточне 
Србије и да тако често изводи офанзиве против одреда у овом рејону. 
Није био узалудан вапај ПП Ниша у периоду друге ф азе  кризе НОБ-а 
у Нишком округу, када је  захтевао акције других одреда у Србији. 
О томе и Јовановић Брадоњ а и Минић 13. јуна пишу П К Србије:57

,,а) Судбина одреда у Источној Србији (поистовећује источну с југоисточ- 
ном Србијом — Ж . Н.) зависи од тога, да ли ћемо успети да развијемо 
масовну борбу у другим деловима Србије. Ако би их ружно време 
затекло овако окруж ене непријатељским снагама, морали би нодлећи 
непријатељу".

50 исто, 1/20, док. бр. 59; исто 1/4 док. бр. 42; Д. Дејановић, Два odpeda, 
Ниш 1965, стр. 171.

51 36. НОР т. 1/20 док. бр. 59 (извештај Јастребачког ПО).
52 Исто 1/4 док. бр. 62, 48 и 49.
53 Исто 1/4 док. бр. 42; Д. Дејановић, Два odpeda, Ниш 1965, стр. 169.
54 И ван-Џ ина Глигоријевић, Нартнзапски odpedn Источне Србгije Београд 

1969, стр. 2,47 и 256.
55 36. НОР т. 1/20 док. бр. 51 и 54.
50 Исто бр. 52 и 58 (извештај Н ож аревачког ПО).
67 Исто, док. бр, 36.
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Оваква је била ситуација одреда у југоисточној Србији, у Неди- 
ћевој Србији, а како је то било на терену југоисточне Србије окупи- 
ране од Борисовљеве бугарске војске видећемо из дејства Бабичкох 
ПО, На територији Врања и Пирота организован је бугарски окупа- 
торски државни апарат који је заједно с војском упрегнут у очувању 
свога реж има и чак служи као ж андарм на Балкану. Бабички ПО у 
таквим условима делује од априла па до септембра 1942. године, када 
је успоставио сигурну везу са ПП и ОК Лесковца.

Ф ОРМ ИРАЊ Е ВРАЊ СКОГ ОДРЕДА „СИМА ПОГАЧАРЕВИЋ" И 
БАВИЧКОГ ОДРЕДА

О дејствима Бабичког одреда већ смо говорили. Када су ПП Ниша 
и Н К добили први извеш тај о јачини Бабичког одреда, иако су се 
пријатно изненадили снагом Одреда и развојем НОБ-а преко демар- 
кационе линије, нису могли ниш та конкретно да предузму због ситуа- 
ције код Јастребачког и осталих одреда захваћених Аћимовићевом 
офанзивом.58 То је значило да је овај одред и даље без везе с руко- 
водећим форумима НОБ-а. Када је прешао у Лесковац почетком сеп- 
тембра 1942. године, Драги Стаменковић је  као члан ПП довео овај 
одред под непосредно руковођење ОК Лесковца.

Јачина одреда — око 90 бораца — утицала је да Стаменковић 
донесе одлуку о формирању два одреда из Бабичког ПО, и то:59

Бабички за дејство на Бабичкој гори, где треба обнављати НОБ 
и спречавати реквизицију ж ита, што је  и био главни задатак одреда 
у том периоду. Врањски одред „Сима Погачаревић" који би својим 
продором на Скопеку Црну гору усноставио везу са Сконским ПО и 
тиме обезбедио садејство с македонским 110. Осим ова два одреда, као 
што смо навели, требало је упутити једну мању групу у Лесковачки 
одред на К укавицу ради његовог ојачања.

У вези с овом одлуком, која је  била у духу директива П К и 
Главног ш таба и захтева Ц К К П Ј и Врховног штаба ради обезбеђења 
везе и сарадње с НОП-ом и у Македонији, изврш ена је средином сеп- 
тембра реорганизација Бабичког одреда.00 Оваквој вези и сарадњи 
Ц К К П Ј теж и још од 1941. године, а марта 1942. године ПК Македо- 
није је  поставља као један од важ них задатака.01

58 Исто, 1/4 док. бр. 22 (Писмо П К  од 18. V III 1942. године).
59 АС M’OK Врање, бр. 14024 (Изјава Васе Смајевића — стенографске бе- 

леш ке из 1953 год, — у којој поред осталог стоји: „ . . .  међутим дош ла је  ди- 
ректива из ОК Лесковца, да ми треба да снаге пошаљемо на Вабичку Гору да 
би оне у то време спречавале ж етву односно вршидбу, да окупатор за време 
вршидбе не дигне народу жито. Друго, да један део снага пошаљемо на К ука- 
вицу, да се тамо ојача Лесковачки ПО, а један део снага дуж ни смо били дати 
на захтев М акедонаца да успоставе везу са неким македонским партизанима 
више Скопља у Скопској Црној Гори, тако да на тсрену Црне Траве није остало 
ништа. Против такве одлуке ја  сам се најош трије побунио и супротставио и то 
сам своје мишљење рекао, јер то је дошло једновремено кад је  дошао и друг 
Боби и он ми је  саветовао да ипак то извршим".)

00 О тим захтевима изнето је у поглављ у „Успостављање везе са П К  Ма- 
кедоније".

81 36. НОР т, 'VII/l док. бр. 19, стр. 68.

235



Из извеш таја Бобија Радосављевића и других материјала ситуа- 
ција у ПК М акедоније и читавој Партији била је врло тешка.

У таквим условима разједињености Партије, у Македонији, под 
утицајем Ц К БРП(к) и М етодија Ш аторова-Ш арла, најборбенији еле- 
менти К П Ј успели су да формирају више одреда: „Дамјан Грујев“, 
„Питу Гули“, „Димитар Влахов“, „Перо Таш ев“, Скопски и још дру- 
ге.02 Сви ови одреди имали су око 100 бораца, што је била велика 
снага у условима разједињености и када нема јединствене подршке 
Партије. Њ ихова активност обухватала је паљење општинских архи- 
ва и ликвидацију окупаторских кметова и полицајаца.03 Дејство ових 
одреда је  било од великог морално-политичког значаја за подизање 
народа у НОБ, а с друге стране то је гонило бугарске окупаторе да 
схвате да се македонски народ не мири с окупацијом и да не прихвата 
„слободарску улогу Б угарске“.

Осим тога у одредима Србије борило се много М акедонаца. При- 
ликом формирањ а Врањског одреда „Сима Погачаревић", у њему су 
се наш ла и три М акедонца — Христијан Тодоровић-Карпош, Димче 
Вељ ковски-Битољчанац и „Зека“ . Ово је потврђивало чињеницу да 
се македонски народ заједно с осталим укључио у НОБ за своје осло- 
бођење.

Врањском одреду „Сима Погачаревић" је у оваквим условима 
припала посебна част и задатак да својим продором преко територије 
где није био развијен НОП, успостави везу са Скопским македонским 
одредом и да тиме на делу обезбеди сарадњу српског и македонског 
иарода, стварајући братство и јединство народа Југославије. Овакав 
задатак примило је 36 бораца од којих 18 чланова и кандидата КП Ј 
и 6 чланова СК О Ј-а,04 па је то била и гарантија да ће он бити из- 
вршен.

Врањски одред „Сима Погачаревић“ — са штабом у саставу: 
Ж ивојин Н иколић-Брка, командант, Душан Девеџић-Ж ика, политич- 
ки комесар, Слободан Цекић-Радован, заменик политичког комесара, 
Владимир Тасић-Бош њ ак, заменик команданта, и Александар Стоја- 
новић-Ратко, члан штаба и партијског руководства — пошао је 20.
IX 1942. године из Варденика код Сурдулице на изврш ењ е поставље- 
ног задатка.

При продору нрема Скопској Црној гори Врањски одред „Сима 
Погачаревић“ имао је  подршку народа врањског краја и партијске 
организације у Врању. Али у рејону Бујановца дошло је  до пореме- 
ћаја у вези код партијске организације Бујановца, и то баш када ;је 
она била најпотребнија. Одред на Карадаку, који је насељен албан- 
ским живљем, није имао подршку, па је постојала опасност да буде 
откривен и уништен. Та бојазан је била оправдана. Код села Врбана, 
где се одред затекао 7. X 1942. године, био ;је присиљен да остане у 
шуми-ситногорици, а да увече, због хране и политичког деловања, 
уђе у село Врбан. Иако је  одрж ана успешна конференција с народом

62 Извори  т. l / l  док. бр. 45, стр. 288.
03 Исто.
64 1941— 1942 u  svedočenjima učesnika NOB, Ж , Н иколић-Врка, Vranjski РО 

»Sime Pogačarevića« i Borba kod Vrbana  књ. 14, стр. 173—179.
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албанске националности, и иако су обећали да бугарском окунатору 
неће пријавити присуство партизана, Весел Весели, старешина села, 
Јунуз Јунузи и остали, открили су исте вечери околијском начелнику 
полиције у Бујановцу Врањски одред и место његовог боравка.63

Рано ујутру 8. X 1942. године бугарска војска и полиција, до
1.000 војника, под командом пуковника Ивана Попова, команданта 52 
пука, напала је Врањски ПО у рејону села Врбана.

Иако изненађен, Врањски одред је прихватио неравноправну 
борбу. У тој борби је погинуло 10 партизана, међу којима и Владо 
Тасић-Бош њ ак и Ћипра Станковић, Мирко Стојановић, Новица Дој- 
чиновић, Драгабрат Кушић, Бора Филиповић, све чланови КП Ј. Не- 
ки од бораца су као рањеници заробљени и стрељани у врбанском 
гробљу.

Б ез обзира на то што је Одред имао велике губитке, а један део 
бораца се одвојио и вратио у црнотравски крај, штаб Одреда је  по 
одлуци продужио према Скопској Црној гори на изврш ењ е задатка. 
Из рејона села Курбалије, засеока Островице, ловезао се с партијском 
организацијом у Прешеву.88 Преко Алије Краснићи-Абдуле Одред је 
успоставио везу с Обласним комитетом на K o c o b v  — Павлом Јовиће- 
вићем, и тиме обезбедио садејство с Косовским одредом „Зејнел Ајди- 
ни“ .67 Ово повезивање с партијском организацијом у Прешеву и на 
Косову било је од огромне важности за НОПЈ, што ће се касније и 
показати. Не само што је Врањски одред својим продором, и ако уз 
велике жртве, продро на К арадак него је и учврстио везе с партиј- 
ском организцаијом у Куманову и успоставио нове везе с Партијом 
на Косову, што је било од огромне важности за НОБ у овом рејону.

Бугарски окупатор је са своје стране хтео да борбу код Врбана 
прикаж е као уништење партизана, а самим тим је обелодањивао да 
партизана има и да су чак у рејону Куманова и Скопја. Штаб је 
иако је Одред имао велике губитке, оценио значај борбе код Врбана 
за популарисање НОБ-а, па је донео одлуку да нападом на један од 
рудника код Прешева, односно Куманова (Трнаву или Дојане) про- 
дуби улогу НО Б-а и разоткрије лаж и  бугарског окупатора о униште- 
њу партизана.

Ову своју одлуку, штаб Врањског одреда саопштио је штабу 
одреда „Зејнел Ајдини" — политичком комесару Фадил^ Хоџи у селу 
Островица 17. X 1942. године.68 Након усаглаш авањ а ставова о нападу 
формиран је заједнички оперативни штаб за оба одреда, у саставу: 
командант Ж ивојин Николић-Брка, политички комесар Фадиљ Хоџа, 
заменик политичког комесара Слободан Цекић-Радован, а заменик 
команданта Џеладин М ифтари, командант Косовеког одреда.

После неколико дана боравка на Карадаку, где су одржане зајед- 
ничке политичке конференције с албанским живл^ем, 20. X 1942.

153 U svedočenjima  2. N ikolić-Brka, n.e.,  књ , 14, стр. 181—183; Ђ. Златковић,
хроника Лужнице, Зла  времепа, Бабупш ица 1969, стр, 202-..-205; Врањски гласиик
бр. 3, 1963, стр. 28—30 и АС M’OK Bpame бр. 8 и 21.

60 Исто.
67 U svedočenjima,  2. Nikolić-Brka, Zajednički napad na ruclnik »Lojane« 

Vranjskog PO Sime Pogačarevića i Kosovskog odreda »Zejnel Ajdini«, књ. 10, стр. 
616—622.

68 Исто.
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године нападнут је рудник Лојане. Обезбеђење је протерано, рудник 
демолиран, а с радницима одржана политичка конференција на три 
језика: ерпском, македонском и албанском.

Успешним нападом на рудник Лојане постигнут је циљ који је 
поставио штаб Врањског одреда. Не само што је окупатору задат уда- 
рац по привредним објектима него су његове лаж и да су „партизани 
униш тени“ демантоване на најконкретнији начин. Колико су напад 
на рудник Лојане и борба код ЕЈрбана имали одјека у народу говори 
и гласило партијске организације из Куманова ,,ОКТОМВРИС“. Не- 
посредно по нападу на рудник, партијска организација у Куманову 
издала је свој ,,ОКТОМВРИС“ бр. 4 и 5, 25. X 1942, у коме овако 
пише о нападу на рудник Лојане:09 „ . . . Уједињени српски, македон- 
ски и арнаутски партизани напали су ripe неколико дана немачко- 
-фаш истички рудник код села Лојане, испод К арадака . . . исплатили 
су радницима за један месец р а д а . , , Овај успешан напад уједиње- 
них српских, македонских и арнаутских партизана најбољи је доказ 
да је НАРОДНО ЈЕДИНСТВО СТВОРЕНО И ДА И З Д А Н А 'у  ДАН 
ЈА ЧА  . . .“

О значају овог напада и дејства одреда на К арадаку говори70 и 
„Саопштење привременог главног ш таба за Косово и М етохију" од 
1. XI 1942. године у коме се поред осталог наводи: ,, . . . Том приликом 
попаљени су сви руднички планови и одржан збор свих радника . . . 
Заплењено 10.000 кгр. бршана, 1.000 кгр. шећера, што је одмах раз- 
дељено радницим а. . . заплењено експлозива понетог на три коња 
и др. . . .“

Бугарски окупатор, озлојеђен због напада на рудник Лојане и 
појаве партизана у овом рејону, принуђен је  на ангажовање врло 
јаких снага из Куманова и Скопја за уништење партизана. Врањски 
и Косовски одред нису дозволили окупатору да дође у додир с одре- 
дима него су 22/23. X 1942. године прешли демаркцаиону линију на 
Косову.71

После задрж авањ а од неколико дана на Косову, у рејону Уро- 
шевца, где је  политички деловао, и после састанка с Обласним коми-
тетом Косова и Метохије, Врањски одред се враћа у црнотравски 
крај.

На Скопској Црној гори, у рејону села Булачана и Бањ ана на- 
лазио се Скопски ПО.72 На жалост, због слабих веза Куманова са 
Скопјем и ситуације око Врањског одреда, није дошло до повезивања 
с овим одредом како је било и одређено. Али дејства Врањског и Ко- 
совског одреда на Карадагу — Скопској Црној гори имала су утицаја 
на деловање Скопског одреда. Он ће се каеније повезати с косов- 
ским одредом „Зејнел А јдини“ и формирати у децембру 1942. године 
заједнички одред назван „Скопско-косовски" а по некима и „Кара- 
дачки“.73 Због јаке  зиме и сталних напада бугарских окупаторских

м 36. НОР т. V I I / l  док. бр. 42.
™ Исто, 1/19 док. бр. 29.
71 U svedočenjim a 2. Nikolić, n. č., књ. 10, стр. 612—622; А рхив историјског

националног института Скопје, Фонд 10, док. бр. 10—30. (И зјава Асена Богдано-
ва); АС M’OK Врањ е бр. 5.

72 А. Спасовски, Скопски НОП одред 1941—1945, Београд 1971, стр. 35—61.
73 А. Спасовски, и.д. ,  стр. 111—128.
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власти Одред ће децембра 1941. и јануара 1943. године имати веће 
губитке. Покушаји 1943. године да се поново формира Скопски ПО на 
Скопској Црној гори неће успети, па ће његови борци отићи у саетав 
Ш арског косовског одреда.74

Док је Врањски одред „Сима Погачаревић", на даљини од преко 
180 км од своје базе имао успехе и повезао се са ПО Косова и партиј- 
ском организацијом у Куманову, дотле је нови Вабички одред својим 
успешним акцијама у рејону Власотинца и Бабичке горе развијао 
НОБ.75 Сама та чињеница говори да је састав Бабичког и Врањског 
одреда био дорастао да развија НОБ на новим територијама, окупира- 
ним од бугарске ф аш истичке армије. Успеси Аћимовићеве офанзиве 
у рејону Ниша имали су одраза на деловање четника ДМ у Власотин- 
цу и на Бабичкој гори. Они су, користећи одсуство и малобројност 
одреда, прешли у активна дејства и у раслојавањ е партизанских 
снага, о чему смо говорили код Нишавског ПО. Тако су четници под 
руководством поручника Ж ике М итића из рејона. Власотинца успели 
да придобију једну малу групу бораца из Бабичког одреда.76 Одмах 
после дезертерства, ова група ;је са четницима упала у центар везе 
партизана, у Валмиште (код Млачишта), и заробила главног сарад- 
ника Синадина Миленовића, његову кћер Добрицу, курира за везу са 
ПП и ОК Лесковца Драгољуба Петковића, Стојана Величковића-Ча- 
слава и још једног партизана. У повлачењу према Власотинцу, чет- 
ници су из страха да их не сустигну партизани (Бабички одред је  тра- 
гао за њима) из села Банковићи пустили Синадина и његову кћер, док 
је  Столе у селу Стрешковац успео да побегне, а Часлав је у покуш ају 
бекства погинуо.77 Друга група ових дезертера предала се окупатору 
(њих 6), а окупатор их је, да би деморалисао и остале, на Војном 
суду ослободио казне.78

Све ово није смањило борбеност Бабичког одреда. Он ће наста- 
вити активност и у новембру и децембру, када ПО југоисточне Србије 
постају фактор о коме окупатор мора да води рачуна, што се огледа 
у мерама које предузима да би одреде уништио у току зиме. У сеп- 
тембру и октобру 1942. године ПО југоисточне Србије превазишли 
су дефанзивност на коју их је окупатор присилио у току кризе НОП-а 
и оживели борбене активности и преузели иницијативу коју неће 
испустити, него ће ;је напротив претворити у прекретницу НО Б-а у 
југоисточној Србији. Зато ће непријатељ новембра 1942. године поку- 
шати још  једном да их уништи и тиме онемогући развој НОП-а у 
Србији.

Н ЕП РШ А ТЕЉ С КА  ОФАНЗИВА „РУДОЛФ“ У РЕЈОНУ 
ЛЕСКОВЦА И ПРОКУ ПЉ А НОВЕМВРА 1942. ГОДИНЕ

Врло ж ива активност ПО током октобра у рејону Лесковца, Пусте 
реке, Насјаче и Топлице принудила је окупатора да продужи нападе 
ради потпуне ликвидације партизанских одреда на планини К укави-

74 Исто.
75 36. НОР т. 1/20 док. бр. 37 и 39.
70 Извори  т. l / l  док. бр. 51.
77 Исто, док. бр. 58.
78 36. НОР т. VII/1 док.  бр. 173 (пресуда иепријатељ ског војног суда).
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ци, Радану и Јастрепцу. С друге стране то показује да окупатор није 
постигао свој циљ — ликвидацију НОБ-а у овом рејону, сем i i i t o  је 
неке ITO разбио у многобројним војним офанзивама од ф ебруара до 
септембра 1942. године. На ово ухсазују и дејства Бабичког одреда у 
рејону Власотинца; Лесковачког у Поречју и рејону Грделице; Јабла- 
ничко-пасјачког у Пустој реци, на Радану и Пасјачи; Јастребачког у 
рејону Топлице, Добрича и на Морави (Алексинац-Ђунис) као и Ра- 
синског у рејону Расине и Ж упе. Акцијама ПО угрожени су витални 
интереси окупатора — одржагве окупаторске власти преко које обез- 
беђује пљ ачку житарица и других намирница —■ за које је ангажовао 
и саме фелдкоманде, као и безбедности саобраћаја на важној кому- 
никацији Сталаћ—Ниш—Лесковац—Врање. С друге стране, дејства 
нартизанских одреда у југоисточној Србији утицала су да је министар 
унутраш њ их послова Недићеве владе био присиљен да у свом изве- 
ш тају командујућем генералу и заповеднику Србије призна значај 
дејстава одреда и резултата који се очекују ако они не буду ликви- 
дирани:79

„ С обзиром на то чињенично стање а и констатација која је 
напред поменута тј. да је акција коју спроводе партизани . . . ИНДЕН- 
ТИЧНА СА ' ПОЧЕТНОМ ФАЗОМ ПРОШ ЛОГОДИШ ЊЕ АКЦИЈЕ 
(подвукао Ж . Н.), као закљ учак би се могао донети, да ће та акција, 
ако се не може очекивати да се развија у смислу како је прошле го- 
дине било тј. да уз ф азе  акција појединих мањих група ПРЕЂЕ НА 
ВЕЋЕ ПОКРЕТЕ П О БУЊ ЕНИ КА ‘ ДА СЕ ИЗ ТЕРОРА КО ЈИ  СЕ 
САДА СПРОВОДИ ПО СЕЛИМА И ОПШТИНАМА (читај ликвида-
ције окупаторске в л а с т и .... Ж . Н.) ПРЕЂЕ НА ТЕРОР ПО СРЕСКИМ
МЕСТИМА (читај ослобођех-ве среских места — Ж . Н.) — ВАРОШ И- 
ЦАМА (подвукао Ж . Н.) — ипак са обзиром на тенденције које су на 
сцени у Црној Гори, Херцеговини и Босни СМАТРАМ ДА ЈЕ  НЕОП- 
ХОДНО ПОТРЕБНО ДА СЕ АКЦИ ЈА (читај дејства партизана — Ж .
Н.). КО ЈА ЈЕ  ИСПОЉЕНА У СРБИ ЈИ  ТРЕБА  ЈОШ  ОДМАХ, ДОК ЈЕ 
У ПОЧЕТНОЈ, УГУШИ (нодвукао Ж . Н.) . . .“

Очигледан је страх охсупатора и Недићеве владе да се дејства пар- 
тх-хзана у југоисточној Србији не претворе у устанак, чиме би била 
угрожена позадина окупатора на стратегијски важној територији 
Србије.

Заповедник Србије генерал Бадер, пре него што је поставио зада- 
так да се одреди: Лесковачки, Јабланичко-пасјачки, Јастребачки и 
Расински нападну, односно организује операција за њихову ликви- 
дацију, издаје наређење о одмазди слично наређењу генерала Бема из 
септембра 1941. године. Овим се наређује стрељање заробљених riap- 
тизана и свих оних који се затекну у зони дејства као помагачи ПО, 
па и свих оних на које се посумња.80 У припреми офанзиве „Рудолф“ 
организовала је Фелдкоманда бр. 809 под руководством пуковника 
Ф ројхера фон Ботмера (барон F re iherr von Bathmer) конференција

79 А рхив Bojno историјског института Фонд Н едића кут. 20 А. ф асцикла 
2—1 док. бр. 20 (даље: А—VII Нд. кут.).

80 36. НОР т. 1/4 док, бр. 84 (Бадер издаје 10. X 1942. године и наређењ е за 
одмазду којим је тежио да присили српски народ на пасивизацију); А рхив На- 
родног музеја у Лесковцу, Фонд НОБ, инвентар бр. 1200.
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у новембру 1942. у Крајскоманди у Десковцу.81 Да је  окупатор при- 
давао велики значај овој офанзиви говори и податак о саставу учес- 
ника састанка. Осим пуковника Ботмера, еастанку присуствују потпу- 
ковник Кауфман, командант 5. полицијског батаљона ,,Орјенбург“, 
крајскомандант из Лесковца капетан Купер Ш лајф ер и капетан 
Верхман, помоћник фелдкоманданта из Ниша. Они ће касније обез- 
беђивати везу  између немачких, бугарских и недићевских одреда у 
офанзиви на Лесковачки ПО. Састанку у Крајскоманди у Лесковцу 
присуствовали су и нови министар унутраш њ их послова Атанасије 
Динић-Таса, министар просвете Велибор Јонић, Недићев генерал Бори- 
воје Јонић, командант СДС, и Драги Јовановић, ш еф  Српске државне 
безбедности. На овом састанку од непосредних учесника у офанзиви 
били су с бугарске стране официри I окупационог корпуса, командант 
39. пешадијског пук из Лесковца и други официри, а са стране неди- 
ћеваца и четника командант Обласне команде СДС Ниш пуковник 
Ф илип Димитријевић и командант Окружне команде СДС из Лесков- 
ца пуковник Радојица Медеиица, с командантима одреда СДС, и неке 
четничке војводе. Сем њих, састанку су присуствовали и окружни 
начелник из Лесковца са среским начелницима.

На састанку су прецизирани задаци, одређене снаге за  офанзиву 
и анализирана искуства у дотадашњим офанзивама Одређена је  и 
тактика која ће у овој одлучујућој офанзиви допринети ликвидацији 
партизанских одреда.

Према расноложивим нодацима, у  овој офанзиви учествовало је 
око 20 одреда СДС, неки чак из Београда, Јагодине (сада Светозарево), 
Зајечара и др. месга, читав сасгав одреда Обласне команде из Ниша 
и О кружне команде из Лесковца. У офанзиви су узеле учеш ћа и све 
станице СДС и гранични одреди СДС из рејона Кукавице, Оруглице, 
Јабланице и Косанице. Од немачких јединица ту је била 8. чета 5. 
полицијског батаљона (1— 8) и од бугарских снаге 39. пешадијског 
пука I окупационог корпуса. Према извеш тају политичког комесара 
Кукавичког одреда у офанзиви су дејствовале и јединице граничног 
батаљона из Владичиног Хана и 52. пешадијског пука из Враша, па 
чак и из Скопја и Куманова. На основи непотврђених података у 
офанзиви на Кукавици учествовало је од 5.000 до 7.000 војника оку- 
патора и његових слугу, што није сигурно с обзиром на величину 
поседнуте и претресане територије.82

Према дејствима непријатељ а у овој офанзиви види се да је он 
планирао да прво окруж и Лесковачки ПО, поседањем свих насеља 
испод планине Кукавице и затварањ ем свих прилаза шуми, и да ка- 
снијим нападима и претресом саме планине униш ти Л есковачки пар- 
тизански одред.

Да би присилио Лесковачки ПО да се задрж и на планини и тиме 
омогућио опкољавање, окупатор је  помоћу Недићевих снага које су

81 Н. Илић, н. д., стр. 102, 103—104 (Ботмара је као ратног злочинца војни 
суд III  армије 9. X 1947. године осудио на смрт после чега је  стрељан). 36. НОР 
т. 1/4 док. бр. 76 напомена 2).

82 36. НОР, т. 1/20 док. бр. 62; А, Народног музеја Лесковац НОБ инв. бр. 
1200, 1201, 1202, 1203, 1218; С. Николић, н.д.,  стр. 333 (према овој књ изи у оф ан- 
зиви на Лесковачки ПО узело је  учеш ћа 5—7.000 војника, што се и може 
прихватити као тачно.
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биле превожене аутобусима организовао од 24. X 1942. до 30. X 1942. 
сталне упаде по селима Поречја и Грделице. Недићевци су у  току 
ноћи држ али заседе на прилазима села с планине К укавице83 и тиме 
ускраћивали ПО да набавља храну из села.

Првог новембра 1942. године поседање полазних полож аја извр- 
шено је на тај начин што су немачке снаге ојачане недићевцима, прет- 
ходно формиране у I и II борбену групу.84 Прва и друга борбена група 
посела је полож аје од демаркационе линије рејон Г. Села током реке 
Ветернице све до села Стројковца. Бугарске јединице поселе су по- 
лож аје од села Стројковца источним падинама планине Кукавице до 
демаркационе линије у рејону села Падежа. Ове бугарске снаге поселе 
су села од линије пута Грделица—Лесковац до самих падина планине 
Кукавице. Бугарске окупационе снаге из рејона Врање—Владичин Хан 
поселе су демаркациону линију од Големог села до Грделице, чиме су 
омогућиле тотално окруж ењ е Лесковачког ПО.

Као што се види 1. XI 1942. године били су поседнути одређени 
полож аји и тиме окруж ен Лесковачки ПО, који се тада налазио у 
рејону Новковог Рида у јачини око 60 бораца. Примивши податке и 
од ОК Лесковца, да је предузета оф анзива на његове снаге,85 штаб 
Одреда доноси одлуку да сачека развој ситуације пошто није имао 
довољно података о непријатељским дејствима, снази, правцима и на- 
чину напада. На нападе непријатељ а није дуго чекао. Сутрадан 2. XI 
1942. одред се нашао у критичној ситуацији у рејону Високи одар. 
И збегавајући сукоб с непријатељем Одред се дели без плана на два 
дела,80 Један део се у току ноћи 2/3 XI 1942. године под командом ко- 
манданта одреда Светозара К рстића-Зам ф ира пробија преко демар- 
кационе линије у рејон Јастрепца, а касније 5. XI 1942. прелази у 
црнотравски крај. Други део, под командом политичког комесара Ра- 
дована Ковачевића-М аксима остаје на Кукавици и сретним стицајем 
околности неоткривен у рејону демаркационе линије. Касније, уз 
огромне ф изичке и психичке напоре, уз велике ризике и само захва- 
љ ујући подршци народа и хладнокрвности свих и познавањ у терена, 
остаје неоткривен до повлачења бугарских и немачких снага 5. XI 
1942. године.87 У периоду до 15. XI 1942. године, када се по наређењу 
повлаче и недићевске снаге ради учеш ћа у нападу на Јабланичко- 
-П асјачки одред, Лесковачки ПО је  лакш е избегавао судар с овим 
снагама.

Ево како политички комесар одреда само 4 дана по заврш етку 
офанзиве пише о њој.

„5. Ми смо врло вешто маневрисали. Највиш е нам је помогла 
хладнокрвност у критичним моментима. М аневрисали смо највише по 
стрмим странама . . ,“ .88

Одушевљен после избегнуте опасности, политички комесар у 
истом писму закљ учује да Одред никад не треба да напусти свој те-

83 А. Народног м узеја Лесковац НОБ инв. бр. 1200—1203.
84 Исто.
85 С. Николић, u. д., стр. 333.
88 36. НОР т. 1/20 док. бр. 62 (извеш тај ш таба Лесковачког ПО од 19. XI

1942. године); С. Николић, н. д., стр, 335—346.
87 А. Народног музеја Лесковац, НОБ инв. бр. 1218,
88 36. НОР т. 1/20 док. бр. 62.
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рен, јер  сматра да је то штетно, при чему наводи прошлогодишње 
искуство. Политички комесар није имао у виду разлоге због којих је 
тако брзо дошло до повлачења бугарских и немачких јединица услед 
чега се део Одреда успешно извукао. То се догодило зато што је  тре- 
бало прећи у нападе на Јабланичко-П асј ачки одред, који је  баш у 
току офанзиве вршио акције на ликвидацији окупаторске власти у 
Пустој реци и на Пасјачи.89 Само два дана пре него је политички ко- 
месар писао извеш тај, Јабланичко-П асјачки одред, напуш тајући своју 
територију, избегао је опасност да на тој територији буде уништен од 
многобројних непријатељ ских јединица.

Успешно пребродивши непријатељ ски напад на Кукавицу, по 
повратку дела из рејона Црне Траве, Лесковачки одред се окупио и 
наставио акције спречавања реквизиције ж итарица на својој терито- 
рији, које ће допринети даљем успону НОБ-а.

Пре него што је део Кукавичког одреда прешао преко демарка- 
ционе линије, Бабички одред са 37 бораца је  из црнотравског краја 
ноћу 31. X на 1. XI 1942. године прешао демаркациону линију и у 
селу Кукавици код Власотинца ликвидирао четнике Јована и Петра 
Стоиљковића, због њихове сарадње с окупатором, а нарочито због при- 
сиљ авањ а при прикупљ ањ у реквизиције за окупатора.90 После тога 
Бабички одред је продужио преко реке Власине и прешао на Бабичку 
гору, и то баш када се распламсава непријатељ ска оф анзива на К у- 
кавици. Долазак Бабичког одреда уследио је  на захтев ПП и ОК 
Лесковца, ради помоћи Кукавичком одреду на кога је отпочела офан- 
зива. Бабички одред по доласку у рејон Бабичке горе ликвидира ста- 
реш ину села у Орашцу, где се на збору објашњава да је  каж њ ен 
због присиљавања народа да даје реквизицију ж ита и кукуруза оку- 
патору. Један део Одреда продире до села М анојловца и Братмилов- 
ца, на два километра од Лесковца где се за окупатора прикупљено 
ж ито дели народу. Други део Одреда врши акције паљењем општина 
у селу Јаш уњ и и Разгојни и спречава реквизиције.91

Б рзе акције Бабичког одреда, и то до самог Лесковца, нагнале су 
окупатора да одвоји део снага из рејона К укавице и упути на Бабичку 
гору. Са овим снагама Бабички одред се 10. XI 1942. године сукоб- 
љ ава код села Јарсенова, а сутрадан, 11. XI, и на самој Бабичкој 
гори.92 Велико невреме и стални прогони непријатељ а угрозили су 
опстанак одреда на Бабичкој гори. И збегавајући сукоб с непријате- 
љем, а присиљен мећавом, Бабички одред се склањ а у м ахалу Запађе 
села Ступнице, на источним падинама Бабичке горе. У овој тешкој 
ситуацији по Бабички одред, деш ава се нешто слично као одреду 
„Симе Погачаревића“ код Врбана. М анојло Јовановић из Ступнице 
открио је место боравка Бабичког одреда тиме што је упутио Јордана 
свог слугу да обавести недићевце. Издаја, а, исто тако, и невреме,

89 Исто, 1/21 док. бр. 39
90 Исто, 1/4, док. бр. 134; А—VII Нд. кут. 32 ф. 4-1 док. бр. 2; Историјски 

архив Београда, Фонд IV, досје 141, док. 132 и IV-141 док. бр. 116 (даље: ИАБ,
IV-141/132.

oi а —VII Нд. кут 32. ф . 1-1 док. бр. 24; кут. 32 ф. 4-1 док. бр. 2; АС. 
M’OK Лесковац бр. 34.

03 А—VII Нд. кутија 32 ф. 4-1 док. бр. 2; АС. M’OK Лесковац бр. 34.
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допринели су да непријатељ дође у непосредну близину Запађа и 
изненадно нападне Бабички одред.93 Одред прихвата борбу у 11,00ч 
12. XI 1942. године и све до мрака одолева непријатељским нападима, 
али уз велике губитке. У овој борби погинули су политички комесар 
Синиша Јањ ић-П ера и Ђорђе Николић-Драгиша, заробљени Стојан 
Петровић, учитељ, политички делегат десетине, и М ија М иленковић- 
-Јова, омладински руководилац, сви чланови КПЈ' који су касније на 
Бубњ у код Ниша стрељани, а тешко су рањени Драгомир Николић- 
-Аца, заменик политичког комесара Одреда, и Јелена Трајковић-JIала, 
политички делегат десетине, такође чланови КП Ј. Према овом, у 
Бабичком одреду избачен је  из строја скоро сав политичко-партијски 
кадар.

После ових губитака и само три дана након борбе, Бабички одред
15. XI 1942. године врш и акције у самом Власотинцу.94 Тамо ликви- 
дира сараднике окупатора Зарију  М арјановића и Николу Ж ивковића. 
а из болнице ослобађа рањену партизанку Спасић Секу, заробљену 
од четника Драже М ихаиловића.

Акција Бабичког одреда унела је велику панику код непријатеља 
у Власотинцу, а с друге охрабрила припаднике НОБ-а и још више 
учврстила Власотинце као упорингге К П Ј. Због тога ће Специјална 
нолиција и извршити велика хапш ења у Власотинцу децембра 1942, 
и јануара 1943. године.

Дејства Бабичког и Јабланичко-П асјачког одреда, као и слаби 
резултати у покуш ају ликвидације Лесковачког ПО, присилили су 
генерала Јонића, команданта СДС, да изда строго наређење окружном 
начелнику у коме захтева да снаге СДС из рејона Лесковца остану 
на терену и прогоне ПО све док не буду уништени,95

Активност Бабичког и Јабланичко-П асјачког с Јастребачким од- 
редом пореметили су планове окупатора. Озлојеђен неуспехом у на- 
паду на Кукавицу, он сад теж и да што пре нређе на ликвидацију 
Јабланичко-П асјачког одреда, где мисли да се пребацио и Кукавичкипо.9в

Под руководством Душана Пуђе-Саве, члана ОК Лесковца, и Ра- 
доша Јовановића-Сеље, члана ОК Ниша, оперативни штаб Јабланич- 
ко-пасјачког и Јастребачког одреда97 усмерио је све снаге (њих око 
200 бораца) на ликвидацију окупаторске власти и четника (сеоских 
стража) на терену Радана и Пусте реке.98 У овом периоду ликвиди- 
ране су општинске окупаторске власти у Орану 1. XI, Д. Коњ увцу 2. 
XI, Слишану 3. XI, Дубрави 4. XI, разоруж ане сеоске страж е четника 
у Слишану, Ивању, Боринцима, Ображду, Орану, Турјану и др. Одр-

93 АИБ, IV, 141/132.
84 36. IIOP  т. 1/21 док  бр. 38 АС M ’OK Лесковац бр. 35.
95 А. Народног музеја Лесковац НОБ Инв. бр. 1218,
88 Исто, бр. 1200 (извештај окружног начелника од 13, XI 1942. г,).
97 Првобитно је  за команданта био одређен Ратко П авловић-Ћ ићко, што 

је  П К  озбиљно замерио (АС. ПП. Н. бр. 30)
98 36. НОР т. 1/20 док. бр, 59 и 62; А—VII Нд. к. 51. ф-5-1 док. бр. 33 кут. 

бр. 33 ф ас 4 док. бр. 28 и 29; Н. Илић, н. д., стр. 82 и 88; 36. НОР т. 1/4 док, 
бр. 91 (потпун извеш тај обавештајног официра I бугарског окупационог кор- 
нуса); А—V II ,,Б“ кут. 2 ф  5/1-1 док. бр. 19.
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ж ани су политички зборови у: Орану, Бучумету, Драгом Долу, Власу, 
Кожинцу. Овакво дејство концентрисаних снага ова два одреда не 
само што је убрзало прекид напада на Кукавицу него је имало и ка- 
рактер стварањ а слободне територије, оно чега се министар унутраш - 
њих послова Недићеве владе највише плашио и на шта је упозоравао 
заповедника Србије генерала Бадера.

Ш табови ова два одреда односно оперативни штаб био је осло- 
бођен психозе страха од деловања непријатељеке офанзиве, што нам 
говори и податак да су они управо у то време одржавали прославу 
октобарске револуције (7. XI 1942) на Радану." Тада је окупатор де- 
лом својих снага (бугарске јединице) већ био упао у Туларе (горња 
Јабланица 5. XI) и Косаницу ради поседања територије у циљу опко- 
љавањ а одреда на Радану.100 С друге, пак, стране, то показује да 
штабови одреда и чланови ОК нису били упознати с офанзивом и да 
су зато били далеко од помисли на критичност ситуације. Њихова 
оптимистичка расположења била су таква да су нланирали прелазак 
у офанзиву на четнике Косте Пећанца у Косаници и горњој Јаблани- 
ци. Не само то него су 10. новембра са свим снагама и прешли у 
нанад на Добри До, Ивање, Власу и друга упоришта Косте Пећанца.101 
Према сећањима Душана Пуђе-Саве, члана ОК Лесковца, у Добром 
Долу се налазио Коста Пећанац. Вероватно је планирао да изблиза 
прати развој борби. Захваљ ујући својој пријатељици, Коста Пећанац 
се склонио од заробљавањ а.102

Колико је Пуђа придавао велики значај ликвидацији четника у 
Косаници и горњој Јабланици види се и rio томе што ;је на основи 
захтева 'ПК Србије извршио реорганизацију Одреда и штаба Јабланич- 
ко-Пасјачког одреда 10. XI 1942. године.ш Ово је све било учињено 
ради сређивања односа у овом одреду који су били поремећени још од 
марта 1942. године и оспособљавахља штаба за успешно руковођење.

Тада је Пуђа вратио у чланство K IIJ и Ратка Павловића-Ћ ићка, 
чиме је хтео да подстакне све снаге на јединство и хармонију у Одре- 
ду.104 С овако сређеним стањем он је планирао да крене у обрачун са 
четницима у горњој Јабланици и Косаници, који су и дал>е сарађивали

00 Н. Илић, н. д., стр. 84 и 85 (вероватно је грешком изостављено учешће 
у прослави ш таба Јастребачког ПО и чланова ОК Душана Пуђе и Радош а Јо- 
вановића-Сеље). 36. НОР т. 1/4 док. бр. 62

100 А. Народног музеја Десковац НОБ инв. бр. 12,00 (Наређење Немаца бу- 
гарском 39, пешадијском пуку); 36. НОР т 1/21 док. бр. 41 напомена 2.

101 36. НОР т. 1/20 док. бр 59 (извештај штаба Јастребачког ПО од 7, XI
1942).

102 У својим сећањима Пуђа је  стално подвлачио како им је  К. Пећанац 
умакао и то захваљ ујући  једној жени. Он је  то установио само неколико дана 
после напада на Добри До.

103 Тада је  место М илије Радовановића за политичког комесара Одреда 
дошао члан ОК Лесковца Бош ко Крстић, за заменика пол. комесара Стојан 
Љубић-Вујан<звски, а у партијско руководству уш ли су: Бош ко Крстић, Воја 
Ристић, Љ убић и Петар Гогић за СКОЈ. Н ачелник штаба је  био Ратко П авло- 
вић-Ћ ићко (36. НОР т. 1/20 док. бр. 71).

101 36. НОР т 1/4 док. бр. 62 (писмо члана ОК од 3. X II 1942. године; АС 
ППН. бр. 48 (замерка ПК Србије Пуђи на такву одлуку, јер он није имао овлаш - 
ћењ а за то, пошто је  П К искључио Ћ ићка из чланства. Збон тога је Ратку 
П авловићу-Ћ ићку поново анулирано чланство у КПЈ).
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с окупатором, што се види из захтева фелдкоманданта у Нишу упу- 
ћеног Кости Пећанцу 21. X 1942. за  ангажовање четника горње Јабла- 
нице и Косанице у офанзиви противу ПО у лесковачком крају .105 На 
овај захтев К. Пећанац је 26. X 1942. позитивно одговорио, чиме по- 
тврђује да су и ове снаге узеле учеш ћа у нападу на Радан, Пусту 
реку и Пасјачу.

На планове Пуђе као и Јабланичко-Пасј ачког, Јастребачког и 
Лесковачког одреда у погледу ликвидације остатака четника Косте 
Пећанца П К Србије је реаговао негативно, оцењујући такве планове 
и намере као кршење директиве и линије НОБ-а. Ш тавише, да се 
тиме иде на развијањ е братоубилачког рата, што окупатор жели. У 
писму ПК којим се забрањ ује разоруж ањ е четника, поред осталог 
пише: ,,Не одобравамо у овом моменту ваше планове за напад на чет- 
ничка села у КО ЈА  СУ СЕ ПОВУКЈШ  ЧЕТНИЦИ ПОСЈ1Е ХАПШ Е- 
Њ А  Њ ИХОВИХ И ЗДА ЈН И ЧКИ Х  ВОЂА (подвукао Ж . Н.). Оружано 
нападање у овом моменту, четничких села не би допринело појачању 
народно-ослободилачке борбе, не би олакшало народно-ослободилачку 
борбу вашег одреда, ВЕЋ БИ  НАПРОТИВ, поред можда моменталног 
олакш ањ а за ваш  одред, СТВОРИЛО ЈОШ  ТЕЖ Е УСЛОВЕ ЗА 
УСПЕШАН РА ЗВО Ј НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКЕ БО РБЕ И ОП- 
СТАНАК ВАШЕГ ОДРЕДА (подвукао Ж . Н.).“100

Овакав став ПК сигурно је произлазио из непознавања конкретне 
ситуације на терену југоиеточне Србије. Тада су у горњој Јабланици 
и Косаници четници и даље били под скутом окупатора који није 
имао намеру да их разоруж ава нити да њихове вође хапси. Окупатор 
се на њих ослањао, што се види и из навсденог захтсва фелдкоманде 
из Ниша. Наравно, ОК и штабовима је било добро позната ситуација, 
па су зато и донели тако реалну одлуку. Ш тавише њима је постајало 
све јасније да се ови четници већ почињу озбиљно оријентисати пре- 
ма четницима Драже М ихаиловића, највећег непријатељ а НОБ-а, 
што потврђује и извеш тај политичког комесара Лесковачког одреда 
од 19. XI 1942. године.107 Став ПК имао је утицаја на понашање штабо- 
ва одреда и ОК, односно они су директиву тако и схватили ,,да не 
нападају четничка села и не дирају враћене четнике“, што се види 
и из извеш таја члана ОК Ниша Радош а Јовановића-Сеље од 3. XII 
1942. „Четнике који се враћају кући давно не дирамо. У Топлици има 
још тих 50 зликоваца код Вукоја Пећанца који сарађују са окупато- 
ром“.108 Не може се са сигурношћу тврдити колико је овај став ПК 
утицао на промену одлуке чланова ОК и оперативног штаба на Ра- 
дану, јер је баш у том периоду наиш ла и непријатељ ска офанзива, 
па је тако тај нлан напада на четнике осујећен. Стицајем околности 
(пасивност Јабланичког одреда све до септембра 1942. године, што 
и окупатор износи,109 малобројно стање Лесковачког одреда и непри-

105 А. Народног музеја Лесковац, НОБ инв. бр. 1200.
1011 36. НОР т. 1/20 док. бр. 61 (писмо П К од 5. XI 1942. године)
107 Исто, т. 1/20 док. бр. 62; II. Илић, н. д., стр. 108 до 109.
103 36. НОР т 1/4 док. бр. 62.
100 А—VII Нд. кут. 21 ф. 1-1 док. 122 („Ова група комунмста била је  у 

току лета јачипе 25—30 људи. Од преосталих бораца Јабланичког партизан- 
ског одреда, а сада броји најмањ е 150 људи. И док је  у току лета ова група 
била пасивна, дотле је  сада врло активна и оперативна").
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јатељ ска офанзива у новембру 1942, а можда и став ПК) четници су 
остали неликвидирани као организована војна снага.110 Касније су 
они преш ли на страну контрареволуционарних снага —■ четника 
Д раж е Михаиловића, чиме је био угрожен опстанак НОП-а у овом 
делу Србије, средином 1943. године.111

У овом моменту, новембра 1942, њима је окупатор помогао да не 
буду ликвидирани (под претпоставком да се оперативни штаб није 
одрекао својих планова) офанзивом у којој је  ангажовао доста јаке 
снаге.

Док су груписане снаге одреда врш иле акције на терену Радана, 
Топлице и Пусте реке, окупатор је  концентрисао своје јединице око 
Пусте реке и Радана. Према општем плану окупатора у операцији 
„ЈРудолф", Топличка групација недићеваца и четника под командом 
обласног команданта СДС из Ниша пуковника Ф илипа Димитрије- 
вића, посела је још 21. X 1942. године долину Топлице и Косанице ра- 
ди спречавања пробоја Јабланичко-П асјачког одреда на Јастребац.112 
После заврш етка напада немачких и бугарских јединица на К ука- 
вицу део снага бугарског I окупационог корпуса, око 200 војника, 
пребачен је 5. XI 1942. у горњу Јабланицу да претресе терен, вероват- 
но због претпоставке да се тамо пребацио К укавички ПО. У том ре- 
јону ове снаге се задрж авају  до 10. XI 1942, када четници К. Пећанца 
добијају задатак да поседну положаје на десној обали Јабланице 
ради спречавања продора Јабланичко-П асј ачког одреда с Радана у 
горњу Јабланицу.

Пети немачки полицијски батаљон са око 800 војника, и бугарске 
јединице (три пеш адијска батаљона — Лебане, Бојник и Ж итни По- 
ток) поселе су положаје од реке Топлице — Ж итног Потока — Пас~ 
јаче — Пусте реке и Бојника до Лебана, чиме је затворен простор 
према Ј. Морави и Бабичкој гори.113 Снаге I бугарског окупационог 
корпуса из Прокупља, ојачане, поселе су с недићевцима положаје од 
Прокупља према Курш умлији и Косаници све до Доброг Дола. Чет- 
ници К. Пећанца (Бублички, Пуковачки и Ж итнопоточки), у јачини 
око 300 четника,114 заједно с недићевцима Топличке групе, посели су 
полож аје у рејону Топлице, Пасјаче, Бублице, Статовца, Богојевца и 
Свињишта.

Након поседања полож аја ради окруж ењ а ПО на Радану, оку- 
патор пребацује у току 14. и 15. XI 1942, камионима недићевске

110 Процес ликвидације чегника К. П ећанца почео је још априла 1942. го- 
дине потписивањем протокола између Недића и К. Пећанца (A-VII Нд. кут. 
33 ф. 11-2, док. бр 47), даљ е разоружање неких одреда (А—VII Нд. кут. 33 
ф. 11-2 до-к. бр. 51), и на крају  укидањ е четника (А—VII Нд. кут. 21 фас. 4-2 
док. бр. 15), од октобра 1942. године, али су они и даље деловали по селима 
као сеоске страже, а неки као одреди — случај Саве М иловановића, (Ретко- 
церски одред) Алексе М арковића (Туларски одред) и други).

111 36. НОР т. 1/5 док. бр 83 (Извештај ш таба I ЈМ  ПО од 27. августа 1943. 
године).

1,2 А. Народног м узеја Лесковац НОБ инв. бр. 1200 (оригинал извеш тај 
пуковника Ф илипа Димитријевића, Недићевог команданта).

113 Распоред окупаторских и квислинш ких снага као и четника изнет по 
документацији која се налази  у Народном музеју Лесковца фонд НОБ, инв. бр. 
1200, 1202, 1203, 1218.

114 36. НОР т. 1/4 док. бр. 132 (Јабланичко-пасјачки одред је  крајем  октобра 
нанео четницима велике губитке убивши и војводу капетана М илутина Симића)
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одреде из рејона Поречја и Кукавице у рејон Пусте реке (Јагодин- 
ски одред СДС), а на леву обалу Јабланице, од села Криваче до села 
Леца, остале одреде (моторизовани одред СДС из Београда, срески 
одред СДС из Зајечара, срески одред СДС Лебане, срески одред 
СДС Лесковац, срески одред СДС Власотинце, окруж на резерва 
СДС Лесковца), укупне јачине око 480 војника, којима се прикљу- 
чују  и станице пољске страже из овог рејона у јачини од 170 вој- 
ника. Ове снаге (630 војника) са четницима и недићевцима из Ко- 
санице (око 500 војника и четника) преш ле су у напад 14. XI 1942. 
године претресајући сваки предео по неколико пута на свом правцу 
надирања према Радану.113 Правци њиховог надирања с једне стране 
су Бучумет, Леце, Стубла, Дренце, Гајтан, Радан, а са друге стране 
Свињиште, Ђаке, Власово, Радан. Начин и правац напада ових снага 
откривају замисао окупатора да Јабланичко-П асјачки а по њима и 
Кукавички одред набаци у Пусту реку (Слишане—Петровац—Баче- 
вина) и у том рејону их униште главном снагом окупатора: немачки 
полицијски батаљон (из рејона Лебана, Бојника, Ж итног Потока) и
3 бугарска батаљона.

Према плану операције, окупатор ;је већ 13. XI 1942. године 
посео сва села у Пусгој реци, на Пасјачи, према реци Топлици, испод 
Радана и дуж  реке Јабланице од Лебана према Реткоцеру. Већ 
14. XI снаге за претрес терена и напад на Јабланичко-П асјачки одред 
и њихово набацивање према Пустој реци отпочеле су своја дејства. 
Оперативни штаб је почетак офанзиве открио тек 14, XI 1942.1,0 
Увече са Великог пода, к. 1306, оперативни штаб креће у пробој 
према Јастрепцу. У току пробоја штаб је имао прилике да према 
поседнутим врховима, гребенима и селима утврди снаге непријатеља 
и њихову решеност да ликвидира одред на Радану. И поред тога 
штаб и партијско-политичко руководство, с којима су била и два 
члана ОК, доносе одлуку да преноће у селу Товрљану (14/15. XI) 
и чак одрж авају јавни збор за нека села (Товрљане, Трнов Лаз, Кру- 
ш евица и Ш ироке Њиве) у  Товрљану, хито открива место и положај 
одреда.117 Сутрадан, с обзиром на откривен правац пробоја, долази до 
сукоба с недићевско-четничким снагама у Трновом Л азу .118

У тој ситуацији оперативни штаб доноси одлуку да се снаге 
одреда, сваки посебно, пробијају за Јастребац — Јастребачки одред 
преко планине Видојевице, а Јабланичко-П асјачки преко Пасјаче, 
с тим да се по преласку у Добрич одреди споје у рејону села Чубуре 
и Девче.119 Током ноћи 15/16. XI 1942. године, Јастребачки ПО се, 
пробивши се из обруча непријателза,120 пребацио преко реке Топлице

115 А. Народног музеја Лесковац, НОБ инв. бр. 1200, 1202, 1203, и други.
116 Н. Илић, п.д., стр. 114 („Тога дана 14. новембра Јабланичко-пасјачки 

партизански одред налазио се на Радану, он је  истурио обезбеђење и упутио 
патроле у правцу Косанице, Јабланице, Пусте Реке и Топлице са циљем да 
прикупе податке о правцима кретањ а непријатељ ске офанзиве, као и јачину 
њ ихових снага“).

117 А. Народног м узеја Лесковац, НОБ инв. бр. 1200.
<>« 36. НОР т 1/4 док. бр. 140; 1/21 док. бр. 41.
119 Н. Илић, н. д., стр. 142.
120 С. Савковић, Топлица у НОБ 1941—1942, рукопис, стр. 267.
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и избио у село Чубуру и Добричу; Јабланичко-П асјачки одред се из 
непознатих разлога, према одлуци штаба у току ноћи 15/16. XI 
1942.121 враћа на Радан (Добре Воде). Према месту где се Одред враћа 
може се закљ учити да је везаност за терен који се добро познаје 
сматран у тешким ситуацијама јединим фактором за очување одреда 
(још непреовладана схватањ а из марта 1942. године), што се већ
16. XI 1942, године показало као погрешно.

Јабланичко-П асјачки одред сутрадан, 16. XI 1942. године, открива 
да се непријатељске снаге налазе свуда око Радана и на Радану. 
Захваљујући сталном маневру и невремену — ночео је да пада снег. 
Одред није откривен. Покретима читавог дана избегавао је сукоб с 
непријатељским јединицама и увече 16. XI 1942. нашао се на Вели- 
ком Поду, на истом месту одакле је пре два дана кренуо у пробој.125

Непријатељске снаге које су биле спремне на брза дејства чим 
открију место и положај Одреда, сазнале су да се једна група налази 
у рејону Видојевице а друга у повратку за Добри До у правцу Ра- 
дана.123 Бугарске јединице из Лебана покренуте су и до мрака 16. XI 
избиле на Црквиште и Св. Петар (к. 1152), а из рејона Косанице на 
Соколов Вис (1376) и Богојевачку бандеру (1260); истовремено су чет- 
ничко-недићевске снаге продрле до прилазу селу Гајтаи и ту добиле 
наређегве да продуже према Радану, у исто време спречавајући ripo- 
дор Јабланичко-пасјачком одреду у Косаницу и горњу Јабланицу. Од 
Топличке групе (недићевско-четничке) захтевано је да усмери своја 
дејства 17. XI 1942. према Радану.

Ш табу Јабланичко-пасјачког одреда је сада постало јасно да се 
Одред ни под којим условима не може одржати на Радану. Неопходно 
је било пробити се из обруча који је сада био врло сужен. Комплекс 
горње Јабланице и Косанице, којим је штаб Одреда оптерећен, и овом 
је приликом дошао до израж аја. Иако су на том правцу снаге непри- 
јатељ а биле најмалобројније, и то само недићевске и четничке, не 
јаче од 1.200— 1.400 бораца, донета је одлука да се у том правцу 
одред „не може пробити због снага које тамо напада;ју“ .121 Поново је 
решено да се Јабланичко-пасјачки одред мора у току ноћи 16/17. XI
1942. године пробијати истим правцем с Радана на Пасјачу.125 Овај 
је правац био најдуж и и најтежи. На њему су биле и најјаче непри- 
јатељ ске снаге, које су поред тога могле врло брзо да се концен- 
тришу, а и земљишни услови су за  непријатељ а били најповољнији. 
Једини ослонац Одреда су партизанска села, а међу њима Пасјача, 
Бели Камен и др. У оваквим условима пробоја Одред је формирао

121 Н. Илић, п. д„ стр. 121 („У таквој ситуацији Ш таб одреда партизанског 
изменио је  одлуку о пробоју ка Топлици, одлучено да се одред врати на 
Р адан“).

122 Н. Илић, н д., стр. 125.
123 А. Народног музеја Лесковца, НОБ инв. 1200.
124 Н. Илић, п. д., стр. 125 („У том моменту увече стигао је  на Павлов под 

партизан Радосав Зејах  Страхињ а из Леца и он је обавестио ш таб да се око 
Леца, Дренца, Газдара, Бучумета и Гајтана налазе јаке  четничке и недићевске 
снаге и бугарске јединице које детаљно претресају терен. С вака помисао о 
пробоју одреда преко Гајтана отпала је “).

125 Н. Илић, п. д., стр. 126.
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посебну ударну групу за разбијање заседа. Борци су били ф изички 
и психички исцрпени, а сада су принуђени на све теж е ф изичке и 
психичке напоре. Осим тога Одред је био већ три дана без хране, 
а  многи борци и без обуће. Оно што је у том тренутку било најваж - 
није за успешан пробој, то је да је Одред у морално-политичком по- 
гледу, као и у борбеном, био на висини задатка. У ствари то, као и 
одлучност руководства, допринело је да се Одред из скоро бези- 
злазне ситуације спасе и очува.

С првим мраком 16. XI 1942. Одред је са Великог Пода — Радана 
кренуо у пробој, разбијајући бомбашким препадима заседе неприја- 
теља. Користећи углавном међупросторе заседа, полож аја и посед- 
нутих села, Одред је успео, будући да није могао опстати на Пасјачи 
због непријатељ ских снага, да се у само свануће нађе чак преко реке 
Топлице, у рејону села П ејковац126 код самог Прокупља. То парти- 
занско село налазило се на уш ћу реке Топлице у Ј. Мораву на до- 
маку пута Ниш—Лесковац и Дољевац—Прокушве, али је као база 
Н О Б-а у том тренутку било једино у овом рејону. Јабланичко-пасја- 
чки ПО је 18. XI 1942. године преданио и сутрадан 19. XI 1942. го- 
дине спојио се у селу Девча с Јастребачким ПО.127 Истог дана по 
спајањ у Јастребачког и Јабланичко-П асј ачког одреда долази у рејону 
К рајковца, до бобре с бугарским снагама, које су сталним крстаре- 
њем теж иле да онемогуће повратак партизанских одреда на Јастре- 
бац.128 Ова борба као и покрети окупаторских снага схваћени су као 
да је непријатељ покренуо своје снаге према Јастребцу. Таква оцена 
оба ш таба (вероватно новог оперативног штаба) да окупатор преду- 
зима офанзиву и на Јастребац, учинила је да се Јабланичко-Пасј ачки 
одред већ 22. XI 1942. године поново враћа на свој терен.129

О длука штаба Јабланичко-П асјачког одреда да се врати на свој 
терен заснована је само на претпоставкама да је оф анзива завршена. 
Таква одлука није била добра те је морала довести одред у тешку 
ситуацију.

Јабланичко-П асјачки одред вратио се 23. XI 1942. године на 
Пасјачу, где остаје у колибама, па се 24. XI 1942. увече појављује 
у селу Бериље, у  непосредној близини Прокупља, седишта штаба 
бугарске окупационе дивизије. Не само што је Одред својим јавним 
наступом открио рејон у коме се налази, него је штаб дозволио селу 
да пријави окупатору њихов долазак у Бериљ е,130 како би село из- 
бегло репресалије. Тај поступак је довео Одред у теж ак положај. 
Он врши сталне покрете ноћу, а дању се склања у шуме поред самих 
путева, излаж ући се великим ризицима. Критична ситуација је на- 
стала када је штаб у шуми код Плавца 26. XI 1942, напокон открио 
да офанзива још траје и да су сва села око Радана поседнута а 
непријатељ  врши свакодневне претресе терена,131 и када доноси 
врло рискантну, али лукаву  и једино могућу одлуку: склонити се у

120 Исто, стр. 161.
127 Исто, стр. 143; С. Савковић, н. д., рукопис, стр. 270.
128 36. НОР т. 1/4 док. бр. 143.
129 Исто, док. бр. 62,
130 Н. Илнћ, н. д., стр. 144— 145.
131 Исто, стр. 145—146.
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партизанско село Стублу у самој Пустој реци на домак бугарских 
гарнизона и саме комуникације Лесковац— Ниш, како би се избегло 
откривање. Преко члана СК К П Ј Велимира Тасића-Зеке читав Одред 
је смештен по кућама сарадника НОБ.1,% Тасић је уз помоћ партијске 
организације и других припадника НОБ-а организовао обезбеђење на 
тај начин што је будно пратио долазак свих непожел>них у село. У 
тим околностима Одред је у овом селу остао три дана (27, 28. и 29.
XI 1942).

Тих дана непријатеЛ)Ске снаге ангажоване у офанзиви почеле су 
се повлачити с Радана, што је оцењено као крај непријатељ ских ак- 
ција. Због тога је трећег дана, односно 29. XI 1942, када је штаб 
Одреда прорачунао да на Радану више нема јаких бугарских снага, 
у селу сазван збор. Ово је толико узнемирило немачког окупатора 
да је своје наређење од 26. XI 1942. о заврш етку операције на Ра~ 
дану укинуо и наредио продужетак гоњења партизана.133 Али јед- 
ном поремећен план дејства није могао бити обновљен, па су дејства 
после овог на ПО била недовољно организована и непланска па, 
према томе, и неефикасна.

Немачке окупаторске власти које су руководиле овом офанзи- 
вом, увидевши илузорност даљих ангажовањ а јаких снага у нападу 
на ПО у рејону Радана и Пусте реке, доносе одлуку да се операција 
„Рудолф “ заврш и и јединице врате у своје гарнизоне.134 Према томе 
наређењу на терену Радана имали су остати недићевски одреди ле- 
сковачког округа, који су са станицама пољске страже и са четни- 
цима горње Јабланице и Косанице, бројали 2.000 до 2.600 војника и 
четника.135 Наравно, поред ових, у гарнизонима у Пустој реци (Бој- 
нику), Лебану, Ж итном Потоку, остали су и бугарски батаљони 
спремни да подрже недићевске и четничке одреде у борби с парти- 
занима.

Без обзира на то што је у вези с овом офанзивом обавестио 
Врховну команду ВЕРМАХТА да су партизани у рејону Лесковца 
потпуно уништени,136 командант Југоистока морао је још једном да 
буде озлојеђен партизанском дрскошћу. Управо у периоду када се 
заврш ило (9. XII 1942) повлачење окупаторских снага ангажованих 
у офанзиви, Јабланичко-Пасјачки одред постиже велики успех код 
села Ображде на Радану.137

Одред СДС среза Јабланичког пошао је из села Слишане према 
Радану 10. XII 1942. године, ради претреса терена и гоњења парти-

132 Исто, стр. 147—148.
133 А. Народног музеја Лесковац, НОБ инв. 1200, оригинална наредба неди- 

ћеваца о. бр. 30 од 26. x i  1942. годиие Ф елдкоманда у Нишу наређује продуж е- 
так  офанзиве на основи које недићевци издају своју наредбу.

ш Из извеш таја команди „К рајш тел 12“ Лссковац од 8. X II 1942. године 
(на немачком) види се да је  наређен заврш етак оф анзиве и повлачење снага 
(А. Народни музеј Лесковац НОБ инв. 1200).

135 Недићеваца је у лесковачком округу тада било око 1400, а четника 
800 до 1.000.

136 3 6. НОР т. XII/2 док. бр. 186—208.
137 Исто 1/4, док. бр. 149; А—VII Нд., кут. 22 ф. 1-1 док. бр. 5; А. Народни 

музеј Лесковца НОВ инв. 1200 и 1203; М. Перовић, Јужпа Србија, Београд 1961, 
стр. 217.
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зана. Код села Ображде штаб Јабланичко-П асјачког одреда иако је 
имао само једну трећину својих снага, одлучио се за напад и тиме 
прелазак у офанзивно деловање. У краткотрајној борби недићевци су 
разбијени (12 убијених, од тога два официра). Истог дана на истом 
месту други део Јабланичке чете разбија окруж ну резерву СДС 
лесковачког округа, која је пошла у помоћ својим снагама. Овим ;је 
Јабланичко-П асјачки ПО учинио велику прекретницу у свом дело- 
вању од обнављања.

Бугарске јединице из Бојника у јачини једне чете пошле су у 
помоћ недићевцима, али су се задрж але код села Славника и нису 
пружиле договорену помоћ недићевцима, због чега се они у својим 
извеш тајима ж але својим претпостављеним.138

Колико је овај пораз иедићеваца имао далекосежног утицаја 
говори и податак да су о тој борби обавештени заповедник немачке 
полиције за Србију, министар унутраш њ их послова Недићеве Владе, 
Фелдкоманда у Иишу и штаб I бугарског окупационог корпуса као 
и многи други.139 Реаговање непријатеља потврђује чињеницу о вели- 
кој озлојеђености код окупатора због пораза у борби код Ображде. 
Штаб бугарске дивизије из Прокупља 11. XII 1942. непосредно на- 
ређује батаљону из Ж итног Потока да он са по једном четом из 
Бојника и Лебана, које су се тек вратиле из четрдесетодневне офан- 
зиве, поново крене у напад на партизане у рејону Радана.140 Сутра- 
дан, 11. XII, и 10. немачка чета 5. полицијског батаљоиа из Лесковца 
такође је упућена према Радану у гоњење партизана.141 Све ово је 
било само нервозно и брзоплето реаговање, као одраз слабости оку- 
патора.

Окупаторске наде и планови да ће се овом новембарском опера- 
цијом ,,Рудолф“ дефинитивно обрачунати с партизанским одредима у 
рејону Лесковца и тиме спречити развој НОБ-а у Србији у току 
следеће године, доживели су потпун крах. Сама офанзива и ситуа- 
ција коју је она створила, као и однос снага, а поред тога и положај 
ПО у овој офанзиви, откривају многе особености нашег НОБ-а. Три 
партизанска одреда (Кукавички, Јабланичко-П асјачки и Јастребачки) 
јачине око 250 бораца, нашло се потпуно окружено у зимским усло- 
вима. У то време они немају међусобне везе (Кукавички с Јабланич- 
ким) нити везе са ОК, ПП, ПК и Главним штабом Србије. Прину- 
ђени су да сами одлучују и доносе одлуке о ситуацији када врло 
мало знају  о непријатељу, његовим снагама, намерама и времену 
трајањ а непријатељског дејства. У тим условима не дозвољ авају не- 
пријатељ у да им нанесе ни минималне губитке — 5 погинулих бораца 
за све време трајањ а офанзиве.142 И ако смо се на многе одлуке

133 И звеш тај О круж не команде СДС Лесковца од 15. X II 1942. године (А. 
Народни музеј Лесковац НОБ инв. бр. 1200).

130 И звеш тај на немачком од 11 и 14. X II 1942. године (А. Народни музеј 
Лесковац и НОБ Инв. бр. 1200). 

мо Н. Илић, н. д., стр. 161.
ш И звеш тај командира немачке чете од 14. X II 1942. године, на немачком. 

(А. Народног м узеја Лесковца, НОБ инв. бр. 1200).
142 36. НОР т. 1/4 док. бр. 62 (Извеш тај члана ОК Ниш а у коме се говори 

да су у борби код Трновог Л аза погинула 4, а код Ображде 1 борац).
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штабова одреда критички освртали и сматрали их слабим, с друге 
стране нужно је истаћи и признати дораслост војно-политичких ка- 
дрова одреда да то све исправе и да у овако тешким условима борбе 
са 30—50 пута јачим непријател>ем постигне изванредне успехе у 
очувања одреда.

У успех ове непријатељске операције „Рудолф " окупатор је 
полагао много наде, што се види из снага које је ангажовао и вре- 
мена трајањ а. У овој новембарској операцији непријатељ у није по- 
шло за руком да уништи ПО као основну снагу ИОБ-а, али је сво- 
јим одмаздама и хапшењима тежио да присили народ на лојалност и 
одвајање од НОБ-а. Руководство операције је у потпуности извршило 
наређење заповедника Србије генерала Бадера. Многе људе је постре- 
љало и пахапсило током саме операције.143 Нреко 200 невиних људи 
одведено је на стрелишта у Лесковцу и Нишу, па чак и на Бањицу. 
Крајем  новембра 1942. у току операције, да би присилио припаднике 
одреда на деморализацију и предају, по списку је похапсио борачке 
породице чији број износи око 400 људи, углавном жена, стараца, па 
и деце, Осим ових мера одмазде, окупатор је ради својих ратних 
потреба •— производње, похватао на нападнутој територији око 1.000 
људи и одвео на присилан рад у рудник Бор.

Обласни командант СДС Ниша издао је у вези с наређењем 
генерала Бадера, своју наредбу 18. XI 1942. о одмазди, хапшењима, 
пљачки, одвођењима у логоре и другим репресалијама.144 На основи 
ове наредбе изврш ењ у одмазде су пришли пуковник Радисав Меде- 
ница и Ф илип Димитријевић са својим потчињенима: Ђуром Перо- 
вићем, командантом XI добровољачког одреда из Лебана, четничким 
војводама Савом Миловановићем, Алексом Марковићем, Булатови- 
ћем, Рајичевићем, Стеваном Мрђановићем, мајором Остојом Мили- 
ћевићем, капетаном Новаком Стокасимовићем, капетаном Новаком 
Јовичићем, капетаном Алексом Зарчевићем, Вуком Вуковићем, ма- 
јором Ноповићем, Милутином Буквићем, војводом Душаном Бублич- 
ким, поручником Мирком С. Ж иж ићем , потпоручником Браниславом 
Мехмедовићем и многим другим руководиоцима квислинш ких снага.

За окупатора је од виталне, стратегијске важности било очувати 
Србију под својим утицајем, а то је ова оф анзива требало и да обез- 
беди. За  Недића и његову владу резултат офанзиве је био од огромне 
важности ради стабилизације квислинш ке власти у Србији и онемо- 
гућавања развоја НОБ-а у другим деловима Србије. Л иквидација ПО 
и НОБ-а у југоисточној Србији била је од стратегијске важности и 
за Д ражу М ихаиловића и његов контрареволуционарни покрет, јер 
на овој територији он још није имао чврсто организоване четничке 
снаге. Зато је и полагао наде у успех ове офанзиве после које би 
се створили услови као и у свим крајевима Србије за  организовање 
његових јаких четничких снага. У тадашњим његовим плановима ПО 
југоисточне Србије били су највећа препрека за стављање целе Ср-

1,3 О одмаздама, хапш ењима и  одвођењу људи у рудник на рад види: Д. 
Туровић — Гајтап у НОБ, Хроника, Београд 1975, стр. 240—246 и Н. Илић, 
п. д., етр. 185—492.

ш  А. Народног музеја Лесковца НОБ инв. бр. 1200.
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бије под утицај четничког покрета ДМ, па је  утолико више био заин- 
тересован за њихово уништење.

Партизански одреди у југоисточној Србији издрж али су велики 
број офанзива (фебруарску, мартовску, мајску, јунску, јулску, авгу- 
стовско-септембарску и новембарску) и других непријатељ ских сва- 
кодневних напада, у којима је окупатор ангажовао преко 80 хиљада 
до 12.000 војника и четника. Другим речима, издрж али су перма- 
нентне нападе непријатељ а током целе 1942. године. У тим офанзи- 
вама подлегли су многи одреди, али су се неки очували а други 
обновили и у последњој офанзиви, у  критичној 1942. години, постигли 
успех од стратегијске важности за даљи развој НО Б-а у Србији. То 
је и омогућило да дође до прекретнице у развоју НОБ-а, ПО и крајем
1942. и у 1943. години до стварањ а слободних територија.

ПО П РЕУЗИМ АЈУ ИНИЦИЈАТИВУ У ЈУГОИСТОЧНОЈ С РБИ ЈИ  
К РА ЈЕМ  1942. ГОДИНЕ

Према многим подацима који се могу наћи у доступној докумен- 
тацији ПК Србије и Главног ш таба (Радивоје Јовановић-Брадоња) 
може се закљ учити да они из извеш таја које су добијали нису от- 
крили да се у југоисточној Србији одиграва једна од последњих 
врло добро припремљених дуготрајних операција против ПО, непо- 
средно руковођена од Немаца. Овом су допринеле и слабе везе са ОК 
и ПО. ПК и ГШ нису реаговали на ситуацију у вези с неприј атељ- 
ском офанзивом ,,Рудолф “, у два маха ПК у овом месецу обавештава 
Ц К К П Ј да се ПО обнављају и да се Партија организује испочетка 
(6. XI 19 42),145 да се стварају „групне команде" за  ПО у Ш умадији 
(26. XI 19 4 2),146 док ни у једном извеш тају нема ни речи о врло оз- 
биљној офанзиви непријатељ а на ПО у југоисточној Србији с пре- 
тензијама да на почетку зиме, а на крају  1942. године одреди буду 
ликвидирани. Додуше и извеш таји из ОК и ПО су били штури, сем 
политичког комесара К укавичког одреда од 19. X I 1942,147 док у изве- 
ш тају члана ОК Ниша од 3. XII нема ни речи о тој новембарској 
операцији.148

Притисак окупатора у току 1942. године, а нарочито тактика 
коју је применио у операцијама, јула, августа и септембра 1942. го- 
дине, унела је код многих руководећих органа НО Б-а (ОК и штабова) 
бојазан од наилазеће зиме. У вези с тим ПК Србије је ОК Круш евца 
септембра 1942. написао: „Што се тиче питања зиме, то је посебан 
проблем којим се ми бавимо не само у вези са вашим одредом, већ и 
у вези са другим нашим одредима. Ми ћемо заједно са Главним ш та- 
бом учинити све да благовремено ово питање буде решено“.119 Само 
десетак дана касније и штаб Јастребачког одреда поставља Главном 
штабу озбиљно питање опстанка Одреда на Јастрепцу у току зиме,

145 А. Ц К С К Ј 1942/634.
140 Исто, 1942/688.
447 36. НОР т. 1/20 док. бр. 62.
148 Исто, 1/4 док. бр. 62.
140 Исто, док. бр. 33 (Писмо П К ОК К руш евца од 20. септембра 1942. год.).
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која је  почела тако рано — октобра 1942.150 „Код нас у одреду су се 
појавили извесни знаци бојазни од зиме. То се питање од стране пар- 
тизана све чешће понавља, а нарочито од другова из других покра- 
јина па и од наших руководећих другова, тим пре, јер је ових дана 
већ први снег пао по висовима планине. Ш та треба урадити ако 
известан број другова, међу њима и одговорних, траж е прелазак на 
слободну територију и при томе остану упорни? Ово је питање врло 
актуелно у вези са горњим подацима о снази непријатељ а која је 
далеко већа од наше, уз то први снег, рђаво одело итд.“

Проблем зиме за ПО постављао је и ОК Зајечара новембра 
1942.151 Што се зима више приближавала, ПК је био све забринутији, 
па је чак од ПО југоисточне Србије затраж ио мишљење: ,,да ли би 
одреди могли у тешкој ситуацији да се повуку према Македонији, 
Косову или Тимоку“?152 Очигледно је проблем зиме био преувелича- 
ван. Огромне тешкоће ПО из зиме 1941/1942. године на то су стално 
подсећале. О проблему на који начин сачувати одреде преко зиме, 
консултовао се ПК и с Радивојем Јовановићем, јединим чланом ГШ, 
па се на састанку код Болеча Благоја Неш ковића-М ихајла и Бра- 
доње, о томе дискутовало. Рекло би се да је ПК заступао мишљење 
да одреде у току зиме не треба повећавати, односно да не треба да 
буду већи од 30 до 50 бораца. Брадоњ а је био мишљења да се они 
повећавају, а поготову у западној Србији, ,,јер то налаж у стратегиј- 
ски и политички разлози11.153

Ш тавише, у писму ПК Србије он каж е да је предлагао и раније 
да се стварају нови одреди на територији Србије где их до сада није 
било, јер је то била „стратегијска слабост" НОП-а. Брадоњ а ово чини 
на основи процене ситуације у развоју НО Б-а у Југославији и војно- 
-политичке ситуације на Источном и Афричком фронту. Сматра да 
је ситуација повољна да ПО у Србији преузму иницијативу и ради 
бољег руковођења предлаж е формирање „групних команди“ за од- 
реде у југоисточној Србији.154

То је ПК Србије у прво време и прихватио, осим за Западну 
Србију, због поновног растурања сувоборске чете.155

П К је био озбиљно забринут за  опстанак одреда преко зиме, па 
му је писмо које је добио од Врховног штаба почетком децембра
1942. године донекле помогло, јер је ВШ прихватио став — мањи 
бројем а више одреда у Србији, што је и ПК заступао.

Врховни штаб је на основи података које је  добио од ПК у ne- 
риоду Аћимовићеве офанзиве закључио: „да је НОП у Србији непри- 
јатељ ским дејствима много ослабљен и д а . . . У Србији сада могу 
да егзистирају само мали многобројни партизански одреди или крупне

150 исто, 1/20 док. бр. 59 (писмо ш таба Јастребачког одреда ГШС и IIKC 
од 17. октобра од 7. XI 1942, када је  и послато).

151 36. НОР т. 1/20 док. бр. 66.
152 Исто, 1/4 док. бр. 56.
153 Исто, док. бр. 66.
1М Исто, 1/20 док. бр. 70.
155 А Ц К С К Ј 1942/634 и 36. НОР т. 1/4 док. бр. 62. (из писма 6. XI 42.

Лоли Рибару види се да П К  теж и да формира „групне команде").

255



партизанске војне формације од неколико десетина хиљ ада“.156 Када 
је IIK  почетком децембра 1942. године добио ово писмо, он је то 
саопштио Брадоњи као повољно решење за очување одреда преко 
зиме у Србији: „Могу те обавестити да се Врховни штаб слаж е са 
нашом оценом о могућности деловања на територији Србије тј. да 
они постоје и делују у већем броју, али у мањим групама, а за разби- 
јањ е реакције рачунају потребу већих наш их снага“ . У истом писму 
ПК баш због зиме скреће паж њ у Брадоњи око обнове сувоборског 
одреда“ . . . али ипак мислимо да треба добро да простудираш ствар 
јер нећемо никако дозволити да нам људи као прошле зиме, чим је 
мало теж е стање одмах се другови са терена нама о б р аћ ају . . . то 
спречава да сада шаљемо људе, али то стање и нама иамеће питање. 
да ли би увећањ е одреда, без обезбеђења отступнице или зимских 
база за толики број људи било у овом: моменту исправно".157

Очигледно је да због овог ПО у југоисточној Србији нису добили 
потребне одговоре, између осталог ни на своје извеш таје које је 
преко ПК Брадоњ а примио почетком децембра 1942. године. У то 
време нису упућена ни наређења за дејства у току децембра 1942. 
године, осим за онемогућавање рада општинских управа у пљачкању 
народа Србије.158

С друге стране П К је предузимао озбиљне мере око сређивања 
и организовања Партије на терену југоисточне Србије. Не само што 
је  тежио да се обнове ОК, а особито Ниша,159 него је појачавао ОК 
Лесковца одредивши Видоја Смилевског за секретара,100 Осим тога 
за бољи рад на терену, а особито у срезовима у којима су постојали 
ПО, као и за сигурније везе с М акедонијом и Косовом, ПК захтева 
да се формирају срески комитети (СК), и то:ш  у Јабланичком срезу 
на чијем челу треба привремено да буде Душан Пуђа-Сава, члан ОК 
Лесковца, а касније и у срезу Власотиначком (мисли на Црну Траву 
и Врање) од досадашњег партијског руководства. Након тога да ОК 
Лесковца теж и да формира СК у свим срезовима. 'У теж њ и да по- 
могне обнављање П артије и њено оспособљавање, ПК ставља задатак 
Недељку Караичићу-М илисаву да привремено преузме руковођење 
одредима Нишавским и Озренским (његовим остацима), док се ОК 
Ниша не формира.162 Сем тога ПК захтева од Караичића да пре- 
дузме све ради отклањ ањ а испољених слабоети у ОК и ПО током
1942. године, да ради на сређивању штабова ПО како не би чинили 
нове грешке и да, с друге стране, све припреми како би се истрага 
око учињених греш ака 1942. године окончала по доласку делегата 
из ПК.

150 36. НОР r. 11/6 док. бр. 104 (Врх. штаб •— ГШС од 23. октобра 1942. r,
157 Исто, 1/4 док. бр. 73 (документ није датиран, али се према садржини 

види да је  писан почетком децембра, јер се Брадоњ а на њ ега осврће у свом 
писму од 17. X II 1942. године (36. НОР т. 1/4 док. 66).

158 36. НОР т. 1/4 док. бр. 42 и 66; 1/20 док. бр. 42 и 59.
150 Исто, 1/4 док. бр. 49 (Писмо П К  ПП Ниш а од 18. X I 1942. године).
160 АС ПКС бр. 28.
161 36. НОР т. 1/4 док. бр. 49.
1(12 Исто.
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Један од задатака који је ПП, односно ОК Лесковца извршио у 
духу овог захтева је и сређивање стања у Јабланичко-пасјачком 
одреду о чему смо већ говорили.

У писму ПК упућеном Недељку Кораичићу-М илисаву поред 
осталих задатака тражено је да се изнесу детаљни подаци о стра- 
дањ у Врањског одреда „Симе Погачаревића" код Врбана на Кардагу 
„пошаљите нам детаљнији и опширнији извеш тај зашто се дозволило 
да Врањски одред онако страда и шта је све учињено да се он среди 
и о јача“.103 НК је о страдању Врањског ПО сазнао из писма Смаје- 
вића од 17. октобра 1942. године, које је упућено Недељку Караи- 
чићу. У њему се оптуживао штаб Одреда и тражило смењивање 
команданта. Истовремено се у том писму још теж е оптуживао и штаб 
Бабичког одреда који је до тада имао очигледне успехе. То је учи- 
њено иако се у то време није имало везе нити су добијени извеш таји 
од штабова одреда. Врањски одред био је у рејону К арадака и управо 
у то време с Косовским одредом Зејнел Алдини припремао напад 
на рудник Лојане. С друге стране без икаквих аргумената траж и се 
радикално смењивање група искусних руководилаца који су не само 
очували снаге Бабичког одреда него су у периоду кризе обновили 
и створили нови одред, бројно најјачи у Србији, и то на врло важној 
територији десне обале Јуж не Мораве од Ниша до Куманова.

Уместо ових предлаж у се за команданте Ратко Павловић-Ћићко 
и Вукадин Блечић-Вујадин — бивши руководиоци одреда на К ука- 
вици и у Топлици.164 Овакво понашање партијског руководиоца имало 
је штете по развој НОБ-а што ће се касније и одразити.165

У периоду када се постављао задатак утврђивањ а кривице због 
страдања, Врањски ПО „Сима Погачаревић" вратио се у црнотравски 
крај средином новембра 1942. године. По доласку поведена је истрага 
против чланова штаба Одреда преко партијске организације и бораца 
у Одреду. Пошто се партијска организација у Одреду и читав одред 
нису сложили с оптужбама,1®6 истрагу је преузео Недељко Караичић- 
-Милисав, секретар ПП. Од 1. до 13. XII 1942. године Врањски одред 
се због тога налазио на планини Кукавици — ту је Недељко Караи- 
чић лично водио истрагу. Караичић је као члан ПП и једини руко- 
водилац НОБ-а на територији југоисточне Србије био овлашћен да

103 I 4 C T 0 .

т  А. Народног музеја Врањ а — копија код аутора. Ратко П авловић-Ћ ићко 
због смањивања Топличког одреда (36. НОР т 1/3 док. 26, а Блечић због уни- 
штења чете К укавичког одреда на Соковини, (С. Николић, п.д.,  стр. 214.).

1(55 АС ОК Врање бр. 5 („али знамо како је  неправилно поступао друг 
Васа према друговима из ОК JI. прошле годи н е. . . те тражимо да се то не 
понавља више ни у којој форми у вашем руководству“).

*•« Ђ. Златковнћ, и. д., стр. 222—223; АС M ’OK Врање 58; Ђ. Златковић 
п, д., стр. 321, С. Николић, н.д.,  стр. 321—322 (У изјави  К араичића која је дели- 
мично цитирана у овом делу, а у вези с овим проблемом стоји: . . . ,,У то време 
када сам био на торсиу К укавице позвали смо другове нз Црне Траве и тако 
је дошао одред, дошли су партијски руководиоци (Караичнћ је заборавио, нису 
били партијеки руководиоци, већ само Врањски ПО — примедба аутора), и ми 
смо одрж али партијско саветовање са њиховим одредом и њиховим комуни- 
стима . . . и због такве ситуације која није била задовољавајућа на терену, код 
њих и у партијском руководству те је отишао Душан Пуђа за партијског 
руководиоца на терен Ц. Траве).
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у име ПК и ГШ доноси одлуке и у оваквим сдучајевима. Он је уста- 
новио да нема никакве кривице до команданта, па га је с обзиром 
на углед који је као руководилац уживао у Одреду и партијској ор- 
ганизацији поставио за команданта новог обједињеног Врањског од- 
реда (Врањског и Бабичког). Овакву одлуку Караичића одобрио је 
ПК Србије својим писмом од јануара 1943. године: „Добро је што сте 
спојили Бабички и Врањски одред и изврш или реорганизацију и 
створили боље војно и политичко руководство".107

Приликом повратка на свој терен сада новоформирани Врањски
110 срео се код села Љ утеж а с Добривојем Радосављевићем-Бобијсм, 
инструктором ЦК К П Ј код ПК Македоније, који је избегао хапшење, 
после пада чланова ПК М акедоније Страше Пинџура и Мирче Ацева 
у Скопју, дошао је у црнотравски крај.188 На састанку с Васом Смаје- 
вићем у селу Млачиште, Радосављевић и Пуђа наишли су на његово 
неслагање с одлуком Караичића у погледу формирања новог штаба 
Врањског одреда. Не само што се није слагао с тим да командант 
Одреда буде Николић, него је чак тражио сагласност од Радосавље- 
вића да ф изички ликвидира Ж ивојина Н иколића-Брку због поги- 
бије чланова К П Ј на Врбану. Наводно, да то траж и партијска орга- 
низација у Одреду и с терена.169

Боби Радосављевић и Пуђа се нису сложили с овим личним 
захтевом.

У овом периоду, од новембра до 14. децембра 1942. године, Ба- 
бички одред је у вези са захтевом ПК и наређењем ГШ вршио 
акције на Бабичкој гори и у рејону Власотинца на спречавању рекви- 
зиције кукуруза и других производа.170

Акције Бабичког одреда укљ учивале су се у нову ф азу, прекрет- 
ницу развоја НОБ-а у југоисточној Србији.

Врањски партизански ПО је после спајањ а 14. XII 1942. године 
с Бабичким ПО имао око 60 бораца.171

Током новембра 1942. године објављена је преко „Слободне Југо- 
славије“ промена имена Врховног штаба партизанских одреда и до-

187 36. НОР т. 1/20 док. бр. 76 (тада је за политичког комесара Врањског 
^дреда постављен А лександар Стојановић-Ратко, .иначе сви остали у штабу 
су били из старог штаба. За команданта је остао Ж ивојин Н иколић-Брка, за 
заменика команданта одређен Милош Диманић, командант Бабичког ПО, а за 
заменика политичког комесара Слободан Цекић-Радован).

1158 А Ц К  С К Ј 1942/643; АС M’OK Врање бр. 8; С. Николић, н. д., стр. 322, 
U svedočenjim a, Z. N ikolić-Brka, n. č., књ. 14 стр. 178; 36. HOP т. VH/1  док. бр. 53.

*•* Сећање Силе Милевског, курира IIK М акедоније који је  присуствовао 
састанку 14. децембра 1942. у селу М лачишту, а изнео да је  Антанасу Ивано- 
вићу-С рећку као и аутору 1974. године у Београду. Сећање М илевског потврдио 
је аутору и Добривоје Радосављ евић-Воби 1975. године у Београду. О негатив- 
ном понаш ању Васе Смајевића према саборцима говори и извеш тај М илије Ра- 
довановића од 9. XI 42. год. (АС ГШС бр. 26).

>70 А—V II н. д., кут. 21 ф . 1-1 док. 119, 120, 121, 122 и 123.
171 АС Врањ ски ПО бр. 1 (Одред је  имао две чете, једном је командовао 

Милош Диманић а другом Мирко Сотировић-Сотир. Од 101 борца, колико је 
Бабички ПО имао септембра, приликом реорганизације у Врањ ски и у Ба- 
бички, после погобије 15 бораца, једног заробљеног, два упућена у ПО М аке- 
донији, 9 у К укавички  ПО, а 12 дезертирало и 2 илегално ж ивела у Врању, 
остао је  горњи број.
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бровољачке војске у Врховни штаб НОВ и ПО Југославије и дато 
обавештење о формирању нових јединица НОВ.172 Осим овога одр- 
ж ано је у слободном Бихаћу Прво заседање АВНОЈ-а које ;је имало 
врло позитивног утицаја на рад новог Врањског одреда. Успеси код 
Стаљинграда довели су до прекретнице у рату између СССР-а и 
Немачке, чиме је Црвена армија преузела иницијативу у своје руке. 
То је давало посебан печат атмосфери на територији југоисточне 
Србије.

Победа Црвене армије код Стаљинграда дала је нов импулс 
антихитлеровским снагама у Европи. што је представљало гарантију 
њихове победе. С друге стране НОВЈ _је помогла Црвеној армији 
стварањем фронта на Балкану ангаж ујући преко 30 дивизија Хитле- 
ра, фаш истичке Италије и Бугарске, и то онда када је Црвеној армији 
било најтеже.

Јуспеси дрвене армиЈе дали су још већи подстрек НОВ за јаче 
ударе rio окупатору, јер је победа Црвене армије била гарант победе 
над фашизмом, којој је НОВ Југославије дала свој велики попринос, 
Деловање обновљених одреда у југоисточној Србији и постојање На- 
родноослободилачке војске Југославије још више је уверило народе 
југоисточне Србије у победу НОВ Југославије, а тиме га јаче вези- 
вало за НОБ, што је  он и манифестовао у помоћи одредима новембра 
и децембра.173 Ниједан борац Врањског и ЈТесковачког одреда који 
су се тада налазили у Црној Трави није остао без зимске одеће: 
пуловери, џемпери, чарапе, рукавице, шалови и друго, од вуне које 
је омладина Црне Траве добровољно плела и сакупљ ала за парти- 
зане. Осим тога само за два месеца у Врањски ПО доћи ће велики 
број омладинаца. Питање зиме за Врањски одред се није постављало 
јер је он деловао по селима и био заједно с народом.

Део Лесковачког ПО који се од 5. XI 1942. године налазио у 
црнотравском крају  учествовао је у селу Тодоровцу — Црна трава 
на величанственој прослави Октобарске револуције (7, XI 1942. го- 
дине).174 Повољна војно-политичка еитуација: НОБ у Југославији, а 
нарочито на Источном фронту, давала је Лесковачком одреду велике 
моралне и борбене снаге да још снажније пређе у офанзивне акције. 
У таквим условима он прелази на ликвидацију општинских власти 
које је окупатор у периоду новембарске офанзиве 1942. године успо- 
ставио (Стројковац, Трњане, М. Капашница, Доњи Буниброд). Осим 
тога, а у вези с директивом ПК и Главног штаба, К укавички ПО из- 
даје летак у коме захтева подношење оставки припадника општин- 
ских власти окупатора.175 Појединци који су се оглушили о ову на- 
редбу ликвидирани су. Кукавички ПО, иако је зима увелико завла- 
дала, није смањио своју делатност. Пред крај децембра 1942. године

172 Емисије „Слободне Југославије“ хватане cv преко радија и путем ра- 
дио-вести преношене. (А Ц К С К Ј микро ф илм  бр. 17/40 снимак 753—754, еми- 
сија бр. 352 и 353 снимак 706 до 715, Емисија 346 снимак 723 до 729. О раду 
технике у Црној Трави, изнео сећања Драгомир Ивић аутору.

173 Тако се борила Црна Трава, Црна Трава 1973, стр. 151. (даље: Цриа Тра-  
ea); С. Николић, п. д., стр. 339—346.

174 Исто.
175 36. НОР т. 1/20 док. бр. 71; С. Николић, н. д„ стр. 350—353.
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политичким и војним акцијама допро је до самог града Лесковца, где 
је  сачекивао окупаторске снаге и по селима одржавао политичке збо- 
рове и конференције.176 Активност Кукавичког одреда наговештава 
стварање слободне територије онаква каква је била од септембра
1941. до јануара 1942. године. Утицај Одреда је постојао све доми- 
нантнији, не само по селима већ и у граду Лесковцу, у коме је само 
пре месец дана деловала Специјална полиција из Београда.177 У 
активности Кукавичког одреда, која је била сва усмерена на Поречје 
и према Лесковцу, донекле је било запостављено деловање према 
Оруглици где су се четници Драже М ихаиловића почели учвршћи- 
вати. Кукавички одред имао је своју прву борбу са четницима ДМ 
(поред оне у Ратном Делу) почетком децембра 1942. године.178 Брзо 
се показало да је оцена политичког комесара Кукавичког одреда, 
изнета у писму ПК 19. XI 1942, била нереална и да ће четници ДМ 
с Оруглице представљати новог и врло опасног непријатељ а који ће 
онемогућавати ширење утицаја НО Б-а на Оруглици, Пољаници и у 
горњој Јабланици.

Очигледно је настала прекретница у дејству Кукавичког одреда 
ка успешнијем развоју НО борбе на територији Кукавице и Поречја, 
а, исто тако, и у стварању услова за омасовљење Одреда. То ће и 
омогућити да ту дође и први представник највиш ег форума НОП-а 
члан ЦК К П Ј и Врховног штаба Светозар Букмановић-Темпо почет- 
ком фебруара 1943. године.179

Јабланичко-П асјачки 110, који је победом над недићевцима 10.
XII 1942. године доживео своју прекретницу, наставио је дејства око 
Радана одрж авајући и: политичке конференције с културним про- 
грамом.180 Одред који је најдуж е преживљ авао кризу најзад се враћа 
у оној светлости у којој је био крајем 1941. године. И зврш авајући 
наређење Главног штаба и ПК о питањ у онемогућавања рада општин- 
ских окупаторских власти, штаб издаје 3 летка —■ наређења за под- 
ношење оставки и напуштање издајничког рада.ш  Осим тога на- 
ставио ;је с ликвидацијом општине и сеоских стража које је окупатор 
обновио у току новембарске офанзиве 1942.182 Због реномеа који je 
имао у 1941. и почетком 1942. године, окупатор и Фелдкоманда у 
Нишу поклањ ају овом одреду посебну пажњу. Они као одговор на 
ликвидације председника општина које врши овај одред спроводе 
јавне одмазде, како би заплаш или народ и присилили Одред да не 
врши акције.183

Карактеристично je да је Јабланичко-пасјачки одред и сада, кра- 
јем 1942. године, када је НОП у Југославији ојачао, када је било 
јасно да ће победу извојевати антихитлеровска коалиција, био при-

170 а —V II Н .Д . ,  кут. 22 фас. 11-1 док. бр. 5 и куг. 2 фас. 5-1 док. 23; С. 
Николић, 'П„ <)., стр. 350—351.

177 36. НОР т. 1/4 док, бр. 48 и 49; А—VII н. д., k v t . 21 фас. 71 док. бр. 7.
178 С. Николић, н. д., стр. 351.
m  36. НОР т. 1/5 док. бр. 15 (писмо Темпа ПК Србије од 11. II 1943. год.),
180 Д. Туровић, и, д., стр. 250—251.
181 А—VII Нд. кут. 51 фас. 5-1 док. бр. 58 и фас. 6-1 док. 2 и 7, као и ку- 

тија 21 фас. 1-1 док.бр. 128 н 129; Н. Илић, н, д., стр. 165.
182 и  Илић, н. д., стр. 151—165.
,S:i Исто, стр. 187—192; А—VII Нд. кут. 30 фас. 1 док. 16.
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сиљен да води борбу с оним снагама које су биле пред распадом — са 
четницима Косте Пећанца. Њ егови четници су, иако пред ликвидаци- 
јом, у Косаници и горњој Јабланици упорно водили борбу против 
НОБ-а и тиме спречавали укљ учењ е ових крајева у народноослобо- 
дилачки покрет. Тако је Јабланичко-пасјачки одред чак 22. XII 1942. 
године био присиљен да води борбу са њиме у Лецу.184 Они су били 
велика помоћ окупатору, јер је Јабланичко-пасјачки одред на тај 
начин био везан и онемогућен да своја дејства усмери у котлину 
Лесковца и Пусте реке, на комуникацији Ниш—Лесковац, и то у 
време када је био најјачи међу одредима југоисточне Србије. Имао 
је 100 бораца.183 Јака  зима, велики снег и четници из горње Јабла- 
нице и Косанице условили су да Јабланичко-пасјачки одред у току 
јануара 1943. није ишао на озбиљније акције. У таквим околностима 
је Одред дочекао одлуку Темпа да као други батаљон уђе у састав 
Првог јужноморавског партизанског одреда почетком фебруара 1943. 
године.180 Улога Јабланичко-пасјачког одреда била је и у томе што је 
омогућавао тактичко и оперативно садејство с Кукавичким и Јастре- 
бачким одредом, а поготову у новим повољнијим условима за  развој 
НОБ-а у југоисточној Србији.

Јастребачки 110, као најуспеш нији одред не само југоисточне 
Србије него и читаве Србије током кризе НО Б-а био је, крајем  1942. 
године у доста деликатном положају. Због тога је октобра и почетком 
новембра 1942. године штаб Одреда и писао ПК и ГШ о проблему 
зиме. Села у подножју Јастрепца углавном су била у рукама окупа- 
тора — бугарских јединица187 или недићеваца. Села која нису била 
поседнута окупатор је својим упадима свакодневно контролисао и 
тиме онемогућавао да се Јастребачки ПО у њима задрж ава. С друге 
стране није смео да се зими спушта у села Добрича где је имао несе- 
бичну подршку народа, јер се села налазе у котлини и на комуни- 
кацији Прокупље—Мерошино—Ниш. Због тога је штаб и донео неу- 
обичајену одлуку у Србији током НО Б-а — о подизању барака на 
Јастрепцу, ради смештаја и зимовања. У долини Лева река на Ја- 
стрепцу подигнуте су бараке у којима се Јастребачки одред осећао 
донекле заш тићен од зиже.188

Јануара и фебруара 1943. године Одред од 85 бораца био је 
смештен у тим баракама.189 Као сви одреди у Србији, тако је и Ја- 
стребачки у току децембра 1942. године усмерио своју активност на 
спречавање окупатора да отме кукуруз и друге прехрамбене про- 
изводе од народа. Издао је наредбу, а, исто тако, и летак у коме

ш  Д. Туровић, н. д., стр. 245.
185 36. НОР т. 1/20 док. бр. 71 (у t o k v  новембарске офанзиве Одред је  имао 

губитака, те се зато сматрало да је његов број око етотипу).
160 36. НОР т. 1/5, док. бр. 15 и 1/5 док. 25. (Извештај К араичића ПК 

Србије од 27. II 1943. године).
187 36. НОР т. 1/4 док. 52.
m  С. Савковић, и, рукопис,  стр. 442—443.
189 36. НОР т. 1/20, док. 59 (у овом извеш тају наводи се да Јастребачки 

одред има 106 бораца, али у Аћимовићевој офанзиви ногинуло је  8, заробљена 
су 3 и дезертирала 4; у новембарској офанзпви 2 погинула. У рукопису Сав- 
ковића тврди се да је тада било 150 бораца, што се не би могло прихватити 
с обзиром на извеш тај ш таба Јастребачког одреда из тог периода).
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позива народ Добрича, Мораве и Топлице да не даје реквизицију и 
да ступа у Одред.190

У летку се указује на успехе НОВ-а, Црвене Армије на Источном 
фронту и антихитлеровске коалиције, као и на победу која је на 
домаку. „Пропаст окупатора нам је очигледна“ пише у летку.

Штаб Јастребачког ПО јасно процењује ситуацију НОБ-а у Ју- 
гославији као и на осталим фронтовима антихитлеровске коалиције 
и прелази у децембру 1942. године на активније позивање народа да 
ступи у партизане, а то показује да је проблем зиме који је у по- 
четку озбиљно оптерећивао штаб новом повољном ситуацијом лако 
превазиђен. Очуван и ојачан Јастребачки ПО ће почетком фебруара
1943. године ући у састав II JMIIO, као трећи батаљон.191 Колико је 
активност Јастребачког ПО представљала проблем за окупатора види 
се по томе што је он у децембру 1942. године, немајући довољно 
снага а и деморалисан досадашњим неуспесима, предузео одмазду 
против народа који је безрезервно подржавао партизане.192

Као што се види одреди на левој обали Јуж не Мораве од К ука- 
вице до Јастрепца савладали су кризу 1942. године и пред сам крај 
ове године са преко 423 борца чине основу за успешан развој НОБ-а 
у југоисточној Србији у новим повољнијим условима. Одреди на 
овом терену заједно с Врањским, касније II ЈМПО и Расинским ПО 
не само што су се очували него су својом активнош ћу у другој по- 
ловини 1942. обезбедили развој НОБ-а, и сада у повољнијим усло- 
вима представљају стратегијски ослонац НОП-а у борби за Србију, 
а поготову с контрареволуционарним снагама Д раже Михаиловића,

Расински ПО деловао је у посебним условима. Он је имао не- 
посредну помоћ ОК К руш евца чији су неки чланови били стално уз 
Одред. Ослоњен на Јастребачки ПО скоро од свог оснивања, он је 
у садејству с њим имао запаж ене успехе, а нарочито крајем  1942. го- 
дине. Тако је упад у Круш евац и ослобођење неких затвореника из 
Казненог завода оставило посебан утисак не само на људе у граду 
већ и у долини западне и јуж не Мораве.

Рушењем пруге и мостова на путу наносио је осетне губитке 
окупатору.193 Таква активност Расинског одреда имала је утицаја 
на његово омасовљење. Новембра месеца Одред се реорганизује у
4 вода, с тим да они прерасту у одреде (Расински, Ж упски, Копао- 
нички и ударни вод) врш ећи акције на својим теренима по којима 
су и добили називе. Таквим својим деловањем Расински одред је 
крајем 1942. године нарастао на преко 115 бораца.194 Тиме он поетаје

,!W 36. НОР т. 1/4 док. бр. 75 (Проглас штаба Јастребачког одреда од де- 
цембра 1942. године).

>»> Исто, 1/5 док. 15 и 25.
m Исто, 1/4 док. 75 иапомена 2; А—VII Нд. к. 22 ф. 1-1 док. 5 и 36.). 

(Окружни иачслиик Лесковца обавеш тава да због појачане активности парти-
заиа .......  бугарске војне власти на терспу извршле су низ стрељања станов-
н и ш тва . . . због сарадње са партизаштма у срезу Добричком ;је стре.љано; у 
Девчи 22, К рајковцу 19, Лепаји  12, Раж ини 6, Азбресници 6, Мрамору 16, 
укупно 85 лица).

109 зб, Н О Р  Тџ i / 4 S o k . бр. 154 и 1/20 док. бр. 44; М. Перовић, Јужна Срвија,  
стр. 230.

m  В. Глишић, п.д.,  стр. 214 и 215; М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 210, 
(код Глишића се наводи да одред има 115, а код Перовића 135, те се може као 
тачно узети горе наведена цифра.).
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иајјачи  ПО у југоисточној Србији у овом периоду и својим акцијама 
представља озбиљну сметњу окупатору који he у току јануара 1943. 
године због тога предузети врло опсежне мере за ликвидацију пар- 
тијеке организације у Круш евцу као јаког упоришта Одреда.

Интересантно је да се окупатор у овом периоду, новембра 1942. 
године, ослања на четнике у рејону Круш евца чије cv снаге износиле 
преко 1.400 људи.105

У рејону Крушевца, Ж упе и Копаоника налази се у то време 
ранији војвода а сада Дражин мајор Кесеровић, који у овом периоду 
постаје највећи и најопаснији непријатељ Расинског одреда, што ће 
се у току јануара 1943. у првој борби са њим и открити.190 Појава. 
мајора Кесеровића и његових снага онемогућила је водовима Ра~ 
синског одреда освајање Ж упе и Копаоника, па ће се зато ови огра- 
ничити на деловање у Расини, на Јастрепцу и око Мораве. Расински 
одред уз помоћ ОК Круш евца и Јастребачког одреда, као и ПК Ср- 
бије, не само што је очувао своје снаге него је у току прекретнице 
био један од најјачих одреда југоисточне Србије, што употпуњава 
улогу партизанских одреда југоисточне Србије у развоју НО Б-а у 
Србији.

К акве су биле теш ке последице Аћимовићеве офанзиве говори 
податак да се Нишавски и Озренски одред ни крајем 1942. године 
нису обновили. Међусобно неповезане групе Озренског одреда су и у 
овом периоду деловале као такве и нису због тога могле да поврате 
утицај који је Одред раније имао.137

Окупатор и његове слуге користе ту околност и учврш ћују 
своју власт у том рејону. Почетком 1943. године униш тавају још 
једну, Алексиначку групу у којој ће страдати два еминентна руко- 
водиоца НО Б-а у том рејону.198 14ако су ове групе и групе Нишавског 
одреда изводиле акције, оне нису могле да остваре прекретницу у 
развоју Н О Б-а у рејону Ниш— Сврљиг—Озрен у овим повољним 
условима.199

Овако обновљени партизански одреди постали су снага за спро- 
вођење директива ЦК К П Ј и Врховног штаба ПО и ДВ Југославије 
и за успешнији развој НОБ-а у Србији. С друге стране ови парти- 
зански одреди представл^али су солидан ослонац Главном штабу 
Србије за  јаче ударе по окупатору и стварање слободне територије 
као и формирање НОВ-а у Србији.

Д олазак Светозара Вукмановића-Темпа крајем 1942. године у 
Београд, као и његово једномесечно задржавањ е, допринело је да 
дође до става о формирањ у новог Главног штаба Србије, чиме би се 
створили услови за  решење проблема руковођења партизанским од~ 
редима у Србији.200

зб. НОР r. X I I / 2 док. бр. 186.
130 М. Перовић, Јужпа Србија,  стр. 270.
197 36. НОР т. 1/20 док. бр. 66 (Извеш тај ОК Зајечара од новембра 1942 год.).
108 36. НОР т. 1/5 док. 190 (поред -оеам бораца код Суботинца убијени су 

Момчило Поповић и Драгче М иловановић, 3. фебруара 1942. године).
m  36. НОР т. 1/21 док. бр. 44 (Акцију изврш ила Р аж ањ ска и А лексиначка 

група); 36. НОР r 1/4 док. бр. 153 (акцију изврш ила Н иш ка rpvna Ниш авског 
одреда, Горњи Барбеш ); 36. НОР r. 1 / 4  док. бр. 135, 136, 141, 144, 153, 156 и 157).

200 36. НОР т. 1/4 док. бр. 2, 7 и 24; S. V ukm anović-Tem po, п. memoari,  
књ, I, стр. 298—302,
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ЈБиљана Чаловска, члап  ПК СКОЈ-а  
Македоније 1942. године

f ш
Др Стојадин Станковић, политички  
комесар у обновљеном Бабичком ПО 
и најсигурнија веза Црие Траве с 
Врањем и ПК Македоније од 1941. 

до 1943. године

Добрмеоје Радосављевић-Боби, ин-  
структор Ц К К П Ј npu  П К  К П Ј Ма- 

кедоније од августа 1942. године

Драгољуб Петковић-Столе, курир  ОК 
и Бабичког ПО 1942, командант ба- 
таљона 1943. и командапт X I I  бри- 
гаде 1944. годние, умро после рата



Мома Марковић, члап  ПК и поли-  
тички колесар Главпог  ш таба Cp6wje 

од јануара 1943. године

Светозар Вукмановић-Телто, делегат 
Врховног ш таба и  Ц К  К П Ј n p u  ПК  

и Главном штабу Македоније

i  ■ ;

Порцшеп мост на путу Ниш— Скопје у  Грделичкој к лисури  код Момен Камена
14. 1 1943. године



Живојгш Николић-Брка , командант 
Врањског ПО од децембра 1942. до
17. фебруара 1943. године, а од cen- 

тембра 1943. командант II ЈМПО

Ратко Павловић-Ћ  аћко, начелник  
штаба I ЈМ  ПО од 8. II до 10. Ш  
1943. и командант II  JM llO  до поги- 

бије 26. IV  1943. године

Алгксандар Стојановић-Ратко, поли-  
тички комесар Врањског ПО од де- 
цембра 1942. до фебруара 1943. (умро
18. марта 1943. od задобијених рана)

В ладилир  Вујовић-Вуја ,  политички  
комесар II ЈМПО од 21. фебруара.

1943. године



Сииадин М иленовић, замепик комап- 
дапта П  ЈМПО од фебруара до no-  

гибије 13. октобра 1943. године

1

&
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f
! ш
»
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Генерал Васил Бојдев, командант V бугарске окупаторске армије до јуна 1944, 
врши смотру десрилеа 1941. у Скопју)



Четири бугарска окупаторска поли - 
цајца поред побијених Срба у рејону  

Сурдулице, фебруара 1943. године

1

ш ш

Разбацани легиеви Срба у рејону Владичнног Хана, које је пострељала бу- 
гарска војска  и полицнја у периоду јаиуар—март 1943. године



Гомила лобања Срба у рејоиу села Стубла (Грделичка клисура) побијепих  
од бугарских окупаторских једииица и полиције у 1943. и  1944. години

Асен Богдамов (у средини, седи наслоњеи на колено левом руком) с eojnu-  
цима, полицијом и  контрачетиигшма приликом вргиења злочина  у рејопу Вра-  

њ а и  Сурдулице, фебруара и марта 1943. године



Радош Јоваповић-Сеља, члап  ОК 
Лесковца и заменик политичког ко-  
месара I ЈМПО фебруара 1943. годгше

»шшашшшкшкшиишшшшшмтшшшшшштшшша к шшатташшмг-1 ■< <» *  <

Недељко Караичић-М илисав (први с лева), ч лан  П К  и руководилац НОБ у 
југоисточној Србији, Душ ан Пуђа-Сава (други с лева), секретар новоформи- 
раног ОК Врања, М илија  Радовановић (у средигш), секретар ОК Крушевца,  
Аранђел  М ладеновић-Корчагин (други  с десна) и  Нада К араичић (прва с дес- 

на), скојевски руководиоци na терену ОК Лесковца



Bife

ш т

Чеда Стајић-Плави, секретар М К  
Врања од јуна  1942, члан  О К  Вра- 
к>а od фебруара 1943, погинуо cen- 

тембра 1943. годиие

Видео Смилевски-иата, акрста%) ОК  
Лесковца од јануара 1943, а од марта

1944. секретар О К Пирота

Цеснмир Јововић-Чича, секретар но-  
аоформраног ОК Нигиа, фебруара  

1943. године

№ - Ж |м к . -  '

i
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Душап Таковић-Срећко, члан  ОК  Hw- 
ша, погинуо априла 194.4, годнне



ФОРМ ИРАЊ Е НОВОГ ГЛАВНОГ Ш ТАБА С РБИ ЈЕ  И ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА 
ПАРТИЗА НСКЕ ОДРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ С РБИ ЈИ

Почетком децембра. 1942. године у Београд је дошао и Мома 
Марковић, па је тако на окупу био цео ПК, сви чланови П К Србије.201 
Крајем  1942. године стиже у Београд и Светозар Вукмановић-Темпо, 
члан Ц К К П Ј и Врховног штаба, на путу за ПК М акедоније.202 При- 
ликом задрж авањ а у Београду Темпо је имао могућности да пренесе 
ПК Србије најновије ставове ЦК К П Ј и Врховног штаба о питању 
развоја НОБ~а и НОВ-а, што је било од огромног значаја за НОБ.208 
Окупљен на једном месту ПК Србије је могао успешније и брже да 
реш ава многе проблеме ОК и партизанских одреда. У то време су се 
на. терену налазили: Милош Минић, као инструктор код ОК Баљ е- 
ва,204 а Радивоје Јовановић, предвиђен за  команданта Главног штаба, 
у Ш умадији код одреда.205 Код ОК П ожаревца и Пожаревачког ПО 
налазио се као инструктор Андрија Кабуш ,201’ док је ОК и ПО у 
југоисточној Србији руководио Недељко Караичић-М илисав, секре- 
тар ПП.207

Приликом анализе стања НОБ-а у Србији као и ПО, дошло се 
до закљ учка да би било најбоље да се формира Главни штаб Србије 
за руковођење одредима.208 Предложено је да ПК заједно с Главним 
штабом оде на терен, одакле би лакш е и успешније руководио 
НОБ-ом. У овог питањ а није дошло до сагласности.209 Тада је одлу- 
чено да Главни штаб Србије као војно-политички форум НОБ-а у 
Србији руководи из Ш умадије, где треба да буде и тежиш те развоја 
НОБ-а, ПО и НОВ-а.210

Процена ситуације развоја НОБ-а у Србији заснивала се на 
стању ПО. Тада су у Србији били ови одреди: Бабички са 55 бораца, 
Лесковачки са 44, Јабланичко-пасјачки са 113, Расински са 120, Ја- 
стребачки са 100 и групе Нишавског и Озренског одреда са 50, што 
укупно у југоисточној Србији износи 482 партизана; Пожаревачки 
има 45, Зајечарски 40 и Ш умадијски 58 бораца.211 Према томе, у оста- 
лим деловима Србије има: 143 борца.212 На основи ових података, а

201 Тада су у П К били: Благоје Н еш ковић-М ихајло, секретар; Василије 
Буха, организациони секретар; Мома М арковић, Мирко Томић, чланови ПК, као 
и Предраг-Драги Стаменковић, као секретар 'ПК СК О Ј-а (В. Глишпћ, п. д., 
стр. 236)'

2112 S. Vukm anović-Tem po, п. memoari,  књ. 1, стр. 299.
203 Темпо је пре иего је  пошао за М акедоиију дуж е боравио у Врховном 

штабу и лично се упознао с најновијим ставовима у развоју НОП-а, а пого- 
t o b v  у развоју  НОВ-а. Он је знао за формиране дивизије и корпусе (његови 
мемоари књ. I, стр. 291, 294).

2М В. Глишић, н. d., стр. 250.
205 36. НОР, т. 1/5 док, бр. 6 и 20.
•20Г> АС ОК М ладеновац бр. 25 и В. Глишић, п. д., стр. 150.
207 зб . НОР т. 1/20, док, бр. 76 и 1/5 док. бр. 25.
268 Исто, 1/5 док. бр. 2, 6 и 7.
21)0 S. Vukm anović-Tem po, п. memoari,  књ. I, стр. 301; В. Глишић, и. д., стр.

237 напомена 32.
2,11 36. НОР т. 1/5 док, бр. 2 (Писмо Моме М арковића од 22. I 1943. год. ко- 

манданту Главног штаба Р. Јовановић-Брадоњ и).
211 Исто, док. бр. 2 и 1/20 док. бр. 71.
212 Исто, 1/5 док. бр. 2, 4 и 5.
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са њима је ПК располагао преко добијених извеш таја из одреда, мо- 
гла се донети реална одлука где ће бити ГШ Србије. Ови подаци 
јасно су говорили где су одреди најјачи и где је ИОБ имао јако 
упориште. То је била југоисточна Србија. Према томе, нужно је било 
оријентисати у ове рејоне не само Главпи штаб него и сам ПК, као 
што је Темпо и предлагао. Ову процену фебруара 1943. године потвр- 
дила су и њигова два извештаја. Он не само што је тада изнео ја- 
чину одреда него је био мишљења да ће тамо доћи до брзог форми- 
рањ а ,,прве српске бригаде".213

Б ез обзира на ово, ПК је одлучио да тежиш те његовог деловања 
буду Ш умадија и западна Србија. Оваква одлука се заснивала на 
процени Радивоја Јовановића-Брадоњ е још из августа 1942. године. 
Према његовој процени западна Србија има највећи значај за развој 
НОБ-а у Србији: „Прво, — због централног полож аја у Југославији;
— Друго, — због офанзиве српске реакције у Босни и Санџаку; Тре- 
ће, — због тога што је и Дражина база; Четврто, — ЗБО Г БРЗО Г 
ДИЗАЊ А УСТАНКА (подвукао Ж . Н.) . . .

Зато сматрам да би Главни штаб направио најбољи маневар ја- 
чањем одреда у з. Србији, тј., да у овој етапи борбе баш ту да падне 
тежиш те његовог рада“ .214

Очигледно је у ПК усвојена ова процена за  рад Главног штаба 
и развој НОБ-а у Србији. То потврђује и писмо Моме М арковића од 
22. јануара 1943. упућено Јовановићу као команданту Главног шта- 
ба.215 У њему се јасно прецизира да Главни штаб треба да буде у 
Ш умадији, јер она ће „бити ж и ж а Н О Б“, а одатле ће се најбоље 
руководити одредима, обезбеђујући чврсту везу.

На темељу ових процена формиран је Главни штаб у коме је 
одређен Радивоје Јовановић-Брадоња за  команданта, Мома Марковић 
за политичког комесара, а Миодраг М арковић-Алимпије за начелника 
штаба.210 Нема података због чега се ПК Србије одлучио на овакво 
одређивање стратегије развоја НО Б-а у Србији. Елементи на којима 
се заснивала оваква оцена, који се могу наћи у писмима Јовановића 
и Марковића, нису били реални. Почетком јануара у Ш умадији је 
постојао само један одред са две чете и 58 бораца.217 То није била 
снага на којој се могла засновати одлука о теж иш ту развоја НОВ-а. 
а поготову што је ту била и „база Драже М ихаиловића".218 Уосталом, 
то ће се брзо и показати али, на жалост, ПК и тада неће одустати 
од те одлуке, већ ће се, напротив, оријентисати још упорније на тај 
рејон, па чак и на стварање бригаде. О томе ће касније бити више 
речи.

НК на основи процене ситуације у Србији, развоја НО Б-а у Југо- 
славији као и на. осталим деловима фронта другог светског рата,

213 36. НОР г. 1/5 док. бр. 15 (Писмо Темпа од 11. 2. 1943. године).
211 Исто, 1/4 док. бр. 25 (Писмо Брадоњ е Гл. ш табу и ПК од 26. VIII).
-21» исто, 1/5 док. бр. 2.
210 Исто, 1/5 док. бр. 2 и 7.
217 36. НОР т. 1/5 док. бр. 4 (Извештај Ш умздијског НОПО од 14. I 1943. 

године).
218 Исто, 1/4 док. бр. 25 (Писмо Р. Јовановића Брадоњ е од 26. VIII 1942. 

године).
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врши прекретницу у свом раду и активности. Успеси Црвене армије 
код Стаљинграда, као и савезника у Африци, довели су Хитлера у 
неповољап положај. Развој НОВЈ претворио је Б алкан  у посебан 
фронт за Немачку, где је она ангажовала јаке снаге. Б алкан  је по- 
стајао све важнији, НОВЈ све опаснија, због очекивања да се други 
фронт отвори у Средоземљу. У вези с тим је немачки окупатор и 
предузео офанзиву Вајс I (IV непријатељска) оф анзиву јануара 1943. 
године.219 Ради тога он концентрише све своје расположиве снаге и 
ангаж ује се за уништење НОВЈ у рејону Неретве. У том циљу упу- 
ћује у офанзиву 7.SS „Принц Еуген“ дивизију из рејона Краљева. 
За  преузимање окупационе територије ове дивизије одређена је 
9. бугарска дивизија из састава I окупационог корпуса. Смена је извр- 
шена од 6. до 16. јануара 1943. године, због чега и сам Хитлер захва- 
љ ује министру војске Бугарске генералу Михову 5. I 1943.220

У вези с прекретницом у раду ПК и формирањем Главног штаба 
долази до упућивањ а наређења почетком јануара 1943. партизанским 
одредима, у којима се постављају и овакви задаци:

„Пред нама стоје велики задаци, прошла година, година повла- 
чења, година слабости, година ситних окрш аја је за  нама. Пред вама 
је година победе, година наступања, година крупних окршаја, година 
победе. Нред вама је да још чвршће, још  силније, него јула 1941. го- 
дине пређете у офанзиву против непријатељ а и поведете цео наш 
народ у бој до победе . . ,“221

Осим овог наређења Мома М арковић је упутио јануара 1943. и 
упутство штабовима одреда за подношење извеш таја које је Ради- 
воје Јовановић концептирао децембра 1942. године.222 Захваљ ујући 
овом формулару-упутству, данас имамо обиман материјал из малог 
броја, али зато опширних извеш таја о дејствима ПО у југоисточној 
Србији, о географским условима, ставу народа према НОБ-у и др. 
Али, на жалост, ови извеш таји углавном су остали без одговора 
Главног штаба Србије.223 Према неким подацима ово упутство је врло 
касно стигло до I и П ЈМПО. Оно je примљено код II ЈМПО почетком 
маја, а код I ЈМПО негде почетком јула 1943.
Окупљање руководилаца Штаба, у вези с одлуком ПК да Главни 
штаб буде у Ш умадији, трајало је преко два месеца, што је имало 
утицаја на рад овог форума у периоду када је требало прекретницу 
оживотворити. М арковић је дошао у Ш умадију почетком марта 1943. 
године. Колико је био компликован процес окупљ ањ а и заједничког 
рада Главног штаба говори и податак да Јовановић, после обавештења 
да је постављен за команданта почетком јануара, није до 20. II знао

210 Oslobodilački rat narocla Jugoslavije,  Beograd 1963, књ. I, стр. 369—400 
(Oslobođilački rat).

220 a —VII HAB-H-T-501, 251/59; A—V II Б. кут. 3 рег. бр. 28/5.
221 36. НОР т. 1/5 д о к . бр. 1.
222 36. НОР т. 1/4 док . 63 и 1/5 док. бр. 1, 2, 3, 4, 5, 7. (из документације 

објављене и необјављ ене фонда ГШС нема ни једног одговора на било који 
извеш тај II ЈМПО од м аја 1943. до ф ебруара 1944. године).

223 36. НОР т. 1/5 д о к . бр. 56 и 36. НОР т. 1/5 док . бр. 93 (По овом упут- 
ству, II JMI'IO је  ночео подносити извеш таје 20. маја 1943. године, док је  I 
ЈМПО први извеш тај написао 12. јула 1943. године).
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какве су директиве Врховног штаба посреди, које су допринеле да 
дође до прекретнице у гледањима на развој Н О Б-а у Србији.224 У то 
време НОП у Југославији доживљ ава врло важ не —■ пресудне мо- 
менте — IV непријатељ ску офанзиву.

Чланови Главног штаба обавештавали су се у вези с наређењем 
Врховног ш таба издатог преко „Слободне Југославије“ , путем пи- 
сама о мерама које треба предузети. Политички комесар је сам у 
име Главног штаба издао наређење ПО 12. II 1943. године.225 И овв 
тако важно наређење није примљено ни код II ЈМПО ни код
I ЈМПО. Први ЈМПО је у то време био ангажован борбама с непри- 
јатељем, о којима говори Темпо у својим извештајима. Да наређење
I ЈМПО није примио говори и штаб Одреда у свом извеш тају од 
22. јуна 1943. године.226

Без обзира на дуж у подвојеност команданта и политичког коме- 
сара Главног штаба, ипак је политички комесар у име Ш таба реаго- 
вао на поједине ситуације и слао добијене извеш таје из одреда ко- 
мандаиту Главног штаба. Одласком политичког комесара на терен 
Ш умадије дошло је до још већег удаљ авањ а од одреда а, с друге 
стране, и до одвајања Главног штаба од ПК Србије.

У периоду прекретнице рада и руковођења НОБ-ом у Србији, 
одвајање П К од Главног штаба ;је други промашај. Интереси НОБ-а 
у Србији и сама ситуација почетком и у току 1943. године захтевала 
је да ова два форума НОП-а у Србији буду заједно. Проблеми ОК и 
ПО били су углавном заједнички те их је требало заједнички и ре- 
шавати. Сама оружана борба изискивала је да П К и Главни штаб 
буду заједно, како би свакодневно, па и сваког часа, могли реаговати 
на ситуацију коју је  наметала борба. Ту предлози Темпа у том 
смислу нису били прихваћени.227 То се убрзо показало, када је ПК 
поново дошао у ситуацију да преузме руковођење одредима. Прима 
извеш таје из одреда и шаље их Главном штабу. Значи јопг један 
ланац веза више. Не само то него је сада ПК морао да води преписку 
и са ГШ и да доноси одлуке сам, без консудтације с Главним штабом 
о реорганизацији одреда у Ш умадији, као и о формирањ у батаљона 
и бригада.228 Овим је елиминисао Главни штаб који је требало да 
помогне ПК у развоју ПО и НОБ-а, а он је, у ствари, постао само 
руководилац малих одреда у Ш умадији. Рад команданта и политич- 
ког комесара у Ш умадији био је пун теш коћа јер су се и они одва- 
јали одлазећи по одредима и тако дуж е времена били без међусобне 
везе. Стога нису били у ситуацији да прате деловање одреда у југо- 
источној Србији и другим деловима, нити да предузимају мере, па 
чак нису могли да реализују  свој план одласка у друге одреде Ср~

221 36. НОР т. 1/5 док. бр. 20 и 24.
225 И С Т О ј д 0 к . бр. 16.
226 Исто, док. бр. 67.
227 S. Vukmanović-Tempo, п. memoari књига I, стр. 300 („Рскао сам да би 

П окрајински комитет за Србију могао да се пресели у Топлицу и Јабланицу 
јер ту по свим знацима постоје најповољ нији услови да се развију  ради ору- 
ж ане борбе).

228 36. НОР т. 1/5 док. бр. 49 (Писмо П К политичком комесару Главног 
ш таба од 6. V 1943. године).
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бије. Зато је и дошло до тога да на предлоге одреда из југоисточк^ 
Србије и ОК Лесковца, о формирању бригаде, средином јуна 194b, 
одговор даје ПК у име Главног штаба, и то не да се формира бри- 
гада него ударни батаљони, иако је ПК 9. ;јуна подсећао ОК Лесковца 
на обећање о формирањ у бригаде.229 До сада није разјаш њ ено од куд 
је дошао став за формирање ударних батаљона, када је још прили- 
ком проласка Темпа донет закљ учак да треба јачати одреде и ства- 
рати бригаде, а он сам је већ за време бављења у југоисточној Србији 
формирао батаљоне по одредима.

Образовање Главног штаба Србије није имала много утицаја на 
ПО одреду у југоисточној Србији, Овде се мора истаћи да је пролазак 
Темпа преко ових крајева и мере које је предузео у погледу реорга- 
низације одреда и ОК на основи овлаш ћења ПК надокнадило од- 
суство утицаја Главног штаба. И не само то него ће то имати одраза 
и на касније деловање ПО. Такав задатак је утолико био олакшан 
јер се активност ПО пре доласка Темпа већ одигравала у фази 
прекретнице развоја НОБ.

БОРВЕНА АКТИВНОСТ ПО У РЕЈОНУ ЛЕСКОВЦА, КРУШ ЕВЦА И НИША 
У ЈАНУАРУ 1943. ГОДИНЕ, ПРЕ ДОЛАСКА ТЕМПА

У ранијим поглављима навели смо да су ПО у југоисточној Ср- 
бији искористили новонасталу ситуацију и прешли сами у офанзивне 
акције, вршећи на тај начин преокрет у развоју НОБ-а на овом те- 
рену.

Партизанским одредима у југоисточној Србији није било једно- 
ставно преузети иницијативу у своју корист, јер им је бројно стање 
у односу на непријатељ а било премало.230

Почетком 1943. године Врањски ПО имао је 55 бораца, Кука- 
вички 44, Јабланичко-П асјачки 113, Јастребачки 100, Расински 120 и 
Озренско-Нишавски око 50 (разбацаних по групама без мађусобне 
везе). Укупна јачина ових одреда је према томе износила: 482 борца.

Овим одредима су у то време командовали ови руководиоци:231 
Врањским одредом Ж ивојин Николић-Брка, командант, Александар 
Стојановић-Ратко, политички комесар, Милорад Диманић-Милош, за- 
меник команданта и у исто време командир чете, и Слободан Цекић- 
-Радован, заменик политичког комесара; Кукавачким: Светозар Кр- 
стић-Замфир, командант, Радован Ковачевић-М аксим, политички ко- 
месар, заменик команданта Милош Јовановић-Ставра, заменик поли- 
тичког комесара Милорад Костадиновић-Неша; Јабланичко-Пасјач- 
ким: Милош Манојловић, командант, Бошко Крстић, политички ко- 
месар, Стојан Љ убић-Вујановски, заменик политичког комесара, и 
Ратко Павловић-Ћићко, начелник штаба; Јастребачким: Димитрије 
Писковић-Трнавац, командант, Милић Ракић-М ића, политички коме-

229 Исто, док. бр. 70 и 71 и АС ОК Лесковац бр. 16.
230 Исто, док. бр. 2 (Писмо П К од 22. јануара 1943. године).
231 Исто, 1/4 док. бр. 62; АС ГШС бр. 38 (За К укавички  и Јабланичко-па- 

сјачки и Јастребачки ПО); за Врањ ски ПО (АС Врањ ски ПО бр. 1). За Расин- 
ски ПО 36. НОР т. 1/5 док. бр. 13; М. Перовић, Јужна Србија, стр. 270.
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сар, и Бранко Пауновић-Новица, заменик политичког комесара, и Ра- 
синским: Драгољуб Петровић-Горски, командант, Миша Годић, поли- 
тички комесар кога је почетком јануара 1943. заменио Борислав Сте- 
фановић-Вуле, и заменик политичког комесара Добрица Ћосић-Геџа. 
Групама Озренско-Нишавског одреда руководили су:232 Конрад Ж ил- 
ник-Слободан, Момчило Ноповић-Озрен, Елисије Поповски-Марко 
Шпанац, Ратомир Војиновић-Наход и Драгче Миловановић.

У то време ови руководиоци су усмеравали CBOje одреде на преузи- 
мање иницијативе ради успешнијег развоја НОБ-а. Они су се у 
изврш авањ у тог задатка морали сукобити с јаким снагама неприја- 
тељ а распоређеним свуда око база одреда, спремним да се супрот- 
ставе свакој акцији партизанских одреда. О непријатељским снагама, 
будући да су се ови одреди налазили у окупационој зони I бугарског 
окупационог корпуса, има мало података. Из малобројних докуме- 
ната овог корпуса не може се утврдити тачно бројно стање јединица 
у зони дејства одреда.

Ради тога смо присиљени да користимо само извеш таје одреда, 
а они су оскудни, несређени, непотпуни те стога не одраж авају праву 
слику непријатељ ских снага. Из ранијег излагањ а видели смо да је 
окупатор у току 1942. године предузимао многобројне добро органи- 
зоване нападе уз ангажовање врло јаких јединица. Непријатељске 
офанзиве трајале су дуго, с намером да се тотално униште партизан- 
ски одреди у овом делу Србије, Сада, у новонасталој ситуацији за 
окупатора, због помањкања снага он примењује другу тактику ради 
онемогућавања развоја ПО и самог НОБ-а. Та тактика је била сле- 
дећа:

— поседање села на бившим слободним територијама — чиме 
се стварао обруч око планина на којима су се партизани налазили 
са циљем да им се онемогуће акције у стварању слободних тери- 
торија;

— непријатељске посаде по селима, уз помоћ снага из градова, 
активирају се на сваку и најмању акцију партизана;

— сталним па и ноћним кретањима у зони свога рејона тежило 
се да се спрече напади — односно да се ПО натерају на пасивност, и

— покушај да се народ заплаш и и тиме онемогући подршка 
Н О Б-а сталним и систематским одмаздама за сваког убијеног или 
рањепог припадника нсмачких окупаторских снага, бугарских, псди- 
ћевских и љотићевских јединица као и припадника окупаторских 
власти ■— грађана Србије, као и за  материјалне штете.283

Сталне одмазде биле су последице немоћи окупатора да ,,емири“ 
подручје југоисточне Србије. То све окупатор чини да би Србију као 
стратегијску територију претворио у сигурну базу, а поготову југо- 
источну Србију, због обезбеђења комуникација. Ради изврш ењ а овог 
задатка у овако постављеној тактици дејстава распоред окупаторских 
снага и њихових слугу био је јануара 1943. године у рејону Расин-

232 36. НОР г. 1/4 док. бр. 42, 48 и 49; М. Перовић, Јужна Србија, стр. 282.
233 36. НОР т. 1/3 док. бр. 135, 156, 160, 162, 163 и 175; М. Перовић Јужна  

Србија, стр. 268 и  36. НОР т. Х П/ 2  — Прилози стр. 1038—1039 док. бр. 24—44, 
36. НОР т. 1/4 док. бр. 83 и 84.
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ског ПО: 250 Немаца, 1.200 бугарских војника и 1.100 припадника 
СДС.234 Ови подаци сведоче да је у том периоду у рејону Круш евца 
и самог Круш евца окупатор ангажовао доста јаке снаге и за преду- 
зимање мера против ПО. Снага непријатељ а у рејону К руш евца 
стално се мењала, што нам говори и извеш тај ш таба Расинског од- 
реда од 14. маја 1943. године.233

У Круш евцу је било 100 немачких и 100 бугарских војника (тада 
су бугарске снаге биле на Сутјесци (V офанзива) и .150 припадника 
СДС. Само неколико дана пре тога био је у Круш евцу III љотићев- 
ски батаљон са 500— 600 војника, који је у то време упућен на 
Дрину. Даље, у Великом Ш иљеговцу било је 50 војника СДС, у 
Купцима 25, Разбојни 20, Ратаји  (Ж упа) 30, у Александовцу 60 при- 
падника СДС и 200 Немаца, у Брусу 70— 80 СДС и 200 Немаца, а у 
Дупцу и Лепенцу по 200 Немаца,

Осим ових окупаторских снага и СДС у овом рејону почетком
1943. годиие постојале су и снаге мајора Кесеровића са око 200 чет- 
ника Драже М ихаиловића.236 Према извеш тају ПК Србије упућеном 
Ц К К П Ј јуна месеца 1943. године у рејону К руш евца налазило се око 
2.700 бугарских војника.287 Сви ови подаци не могу се узети као пот- 
пуни и тачни, али се на основи овог може рећи да су у том рејону 
увек биле јаке окупаторске јединице. Однос снага у овом случају 
је био врло неповолзан за Расински ПО. Он се стално налазио у 
обручу и свака његова појава, ма где се то догодило, наилазила је на 
брзо реаговање разасутих непријатељ ских снага дуж  реке Расине и 
око Великог Јастрепца и Ј. Мораве.

Иста је ситуација и с осталим одредима у еливу Ј. Мораве. 
Јастребачки ПО који је деловао на Јастрепцу према Ј. Морави и 
Топлици био је заједно с Раеинским опкољен јаким окупаторским 
гарнизонима:238 Велика Плана 250 бугарских војника, Прокупл^е 
600 бугарских и 120 војника СДС, Блаце 250 бугарских и 150 војника 
СДС, К урш ум лија 150 бугарских и 150 војника СДС, Рибарска Бањ а 
250 бугарских војника, Облачина и Александрово по 80 и Морава 
120 СДС. Сем ових непријатељ ских јединица у рејону Копаоника и 
Јанкове клисуре налазила се јака  група четника ДМ — око 400.

Као што се види распоред непријатељ ских снага приковао је 
Јастребачки ПО на самом Јастрепцу. Теж њ а непријатељ а да присили 
Јастребачки ПО на пасивизацију, деморализацију и смањење бројног 
стања, а тиме и његовог утицаја, била је очигледна. Због тога непри- 
јатељ  неће оставити Јастребачки ПО на миру и у току зиме, односно 
реаговаће на сваку и најмањ у акцију одреда у току јануара и ф е- 
бруара 1943. године.

234 36. ИОР т. 1/5 док, бр. 13 (извештај ш таба Расинеког одреда од 8. II 
1943 године).

235 36. НОР т. 1/20 док. бр. 84.
236 Исто, док. 84, напомена 107.
237 Исто, 1/5 док. бр. 93 (Из овог извеш таја се види да су неки подаци 

добијеии из добрих извора, а неки су произаш ли из слабих обавештења у 
периоду у коме је извеш тај писан. Тада је I бугарски окупациони корпус про- 
ширио своју окупациону територију до Дрине, па су спаге и у Круш евцу мо- 
рале бити мање).

238 36. НОР т. 1/4 док. бр. 62; 1/20 док. бр. 93.
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Преко реке Топлице настављ а се обруч око Јабланичко-пасјач- 
ког одреда. Ту су биле јаке и густо распоређене СДС јединице и 
четници Косте Пећанца, као сеоске страже, касније преображене у 
ДМ четнике. .Поседањем Пусте реке и села на падинама Радана и 
'Петрове горе окупатор је тежио да сабије Јабланичко-пасјачки одред 
на сам Радан и да ra тамо изолује од народа и присили на распа- 
дање, као што је то учинио у марту 1942. године.

Распоред непријатељских снага око овог одреда почетком и сре- 
дином 1943. године изгледао је овако: у Лебану је било 350 бугарских 
и 50 војника СДС, у Ж итном Потоку 250 бугарских војника, Добро- 
тићу 40, Ж иторађи 80, Дољевцу, Пуковцу и Печењевцу око 300 бу- 
гарских војника. Према томе само бугарских војника је било око
1.020. У Медвеђи је било 40, Бучумету 50, Тулару 40, Боровцу 20, 
Сијаринској Бањ и 40, Добром Долу 40, Курш умлијској Рачи 20 вој- 
ника СДС и СГС (Српска гранична стража), што укупно износи око 
400 војника СДС.239

Четника К. Пећанца било је: Врабачки одред 150 (избеглице 
с Косова), Туларски одред Алексе М арковића 100, Реткоцерски Саве 
М иловановића око 100 и у Косаници око самог Косте Пећанца као 
његова пратња око 300 четника — што укупно износи око 650 чет- 
ника. Ови четници ће у току априла и маја прећи на страну Драже 
Михаиловића. Они ће под командом Горског штаба бр. 110 бити једна 
од најопаснијих снага за НОП у овом рејону средином 1943. године.240 
Из распореда ових непријатељ ских јединица види се да је обруч око 
Јабланичко-пасјачког одреда на почетку и средином 1943. године био 
врло јак  и опасан. У таквим околностима требало је руководству 
Одреда доста снаге и способности да избори иницијативу и обезбеди 
развој НОБ-а стварајући услове да се на левој обали од свих одреда 
формира прва јужноморавскаа бригада.

Најмањи ПО, Кукавички, био је у још тежем обручу. Сабијен 
на Кукавици у рејону села Калуђерица, Новков Рид и Ш иљегарник 
на Кукавици, он је деловао у посебно тешким условима. Неприја- 
тељске снаге дуж  корита реке Ветернице и у селима у самом под- 
нож ју  планине Кукавице затвориле су приступ Поречју. Н ајјаче 
непријатељско упориште је Вучје, ранији центар слободне терито- 
рије. У њему је у почетку био лоциран I љотићевски одред, а сада 
150 бутарских' војгшка, 100 припадника СДС и 20 немачких војника. 
У М ирошевцу је било 20 припадника СДС, Тумби и Студени 50 СГС, 
у Г. Оруглици 60 СГС и К озјачки четнички одред, сада ДМ, од 60 и 
више четника, у Чукљ енику 40, Копашници 40, и Грделици 60 СГС.241

Сем ових, као резерва за дејство у овом рејону је бугарски пук у 
Лесковцу с једним батаљоном и посадама на железничким стани- 
цама од Грделице до Лесковца. Посебан проблем за овај одред била 
је демаркациона линија с караулама на самом венцу планине К ука- 
вице од Грделице до Беле земље, демаркационе линије с Италијом.

239 36. НОР т. 1/20 док. бр. 93.
210 Исто.
211 Исто, док. бр. 62. (Извеш тај ш таба Лесковачког ПО од 19. XI 1942. го- 

дине), и 1/20 док. бр. 93 (Извештај ш таба I ЈМПО од 13. јула 1943.
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Очигледна је ствар да су одреди у југоисточној Србији били. 
стално у јаком окружењ у.

Ако се узме да је обруч око ПО сачињавало скоро 10 хиљада 
војника и четника, а у обручу се стално налазило око 500 наоружа- 
них партизана, онда је активност ПО у јануару, фебруару и марту 
била изузетно добра, јер су стално водили бор',,-з, како у нападима, 
тако у одбрани када је окупатор предузимао нападе, Без обзира на 
зиму и велики снег, при том блокиран јаким снагама непријатеља, 
Расински одред после борбе код Рлице 5. I 1943. године врши реорга- 
низацију.242 У њему су дотле била 4 вода, а сада формира 3 чете. 
Прва за дејства у рејону Круш евца, друга за дејство Ж упа —■ Ко- 
паоник и трећа за  дејство у рејону Гоча —• В рњ ачка Бања. После 
реорганизација чете су упућене на своје терене ради акција. Прва 
чета истог дана преко својих диверзаната врши акцију код села 
Трубарева на прузи Сталаћ—Ниш, а друга група исте чете упада у 
Крушевац. Друга чета се у продору на свој терен спаја с једном 
четом Јастребачког одреда и под командом заједничког штаба разбија 
четнике ДМ — Кесеровића код Разбојне 18. I 1943. године и наноси 
им велике губитке. Убијено је и заробљено 20 четника. То је била 
прва борба Расинског и Јастребачког одреда са четницима ДМ на 
овој територији. Трећа чета у походу на свој терен наиш ла је нг 
најјачи отпор окупатора и његових слугу. У борбама код села Пољне, 
Превишта, Дубаје и Надрле чета постиже ванредне успехе противу 
СДС и четника ДМ. Продор чете и порази које су доживели непри- 
јатељ и у рејону Гоча, В. Бањ е и 3. Мораве узнемирио је окупатора. 
Због тога, а ради спречавања даљег продора ове чете, СДС и четници 
се концентришу у рејон дејства треће чете. Трећа чета, изнурена 
сталним борбама и маршевима по зими и великом снегу заноћила је 
18. јануара 1943. године у селу Стубла. Непријатељ, крећући се 
стално за четом и пратећи њен покрет помоћу извиђача, 19. јануара 
је опкољава у овом селу и у борби јој наноси теж ак пораз. Од чете 
са 37 бораца у Одред се вратило само 14. Погинули су сви из команде 
чете, а тешко рањени политички комесар одреда Бора Стефановић- 
-Вуле заробљен је. Пораз треће чете Раеинског одреда, сада већ 
одреда „М ирка Томића“243 није деморалисао ни пасивизирао Одред, 
већ је он прешао у још оштрије нападе.244

Делом својих снага врши други упад у Круш евац 6. фебруара
1943. године и том приликом ликвидира неколико окупаторских аге~ 
ната, 7. фебруара напада на рудник Гаре, а 12. ф ебруара врши акцију 
на прузи Сталаћ—Ђунис.

Оваква активност Расинског одреда изазвала је брзо и озбиљно 
ангажовање окупатора и његових слугу. Бугарска обавештајна 
служба, преко провале Мише Обрадовића, открива припаднике 
НОБ-а у Круш евцу. Почетком ф ебруара врше масовно хапшење, ме- 
ђу којима и два члана ОК К руш евца — Глигорија Д иклића-Ж арка и

212 36. НОР т. 1/5 док. бр. 25; М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 269 и 278.
243 Мирко Томић, члан П К и ГШ Србије, погинуо је  17. I 1943. године у

Београду. Наредбом ГШ од 17. I 1943 године Расински ПО носи његово име) 
36. НОР т. 1/5 док. бр. 9.

36. НОР т. 1/5, док. бр. 25; М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 269 и 272.
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Перицу Цакића-Бату, секретара ОК СКОЈ-а, и многе чланове K IIJ.2,S 
Осим тога окупатор покреће своје снаге ради проналаж ењ а Расин- 
ског одреда. Тако је једна немачка јединица 16. II 1943. године у селу 
Слатина наиш ла на Расински одред. У борби с немачким војницима 
Одред има велике губитке —■ 7 погинулих.246 Губици не заустављ ају 
деловање Одреда и он 28. II 1943. године врш и нову акцију, сада на 
прузи Сталаћ—Краљево и ж елезничку станицу Дедина. С ове ста- 
нице упућене су према Круш евцу две локомотиве које су нанеле 
велике штете ж елезничкој станици у К руш евцу.247

О фанзивна активност Расинског одреда развијала се и пре и 
после писма Главног штаба о прекретници у деловању ПО у Србији.218

Сем ове борбене активности Расински одред је одржавао и јавне 
политичке зборове и конференције на својој територији, на којима 
је упознавао народ с прекретницом на источном и афричком фронту 
и о великим успесима НОВ-а.249 Свуда је подвлачена издајничка лу~ 
кава и подмукла борба Драже М ихаиловића против народноослобо- 
дилачког покрета и српског народа.

Према извеш тају окружног начелника из Крушевца, опште ста- 
ње јавне безбедности је веома забрињ авајуће због активности Расин- 
ског одреда у јануару и ф ебруару 1943. године.'230

С друге стране ово потврђује колико су акције Расинског одреда 
имале утицаја на понашање окупатора у овом округу. Даље, окружни 
начелник извеш тава да „партизанско комунистичке банде показују 
сталну и не смањену активност и невероватну дрскост у спровођењу 
акција . . .“

У то време с јуж не стране Јастрепца деловао је Јастребачки ПО. 
Њ егове акције чине једну целину с деловањем Расинског ПО. Јастре- 
бачки одред иако блокиран јаким окупаторским посадама са свих 
страна сем са севера, где је Расински одред, теж и да у јануару под 
врло неповољним условима продужи офанзивне акције.251

Будући да се Одред налазио у логору на самом Јастрепцу, његова 
дејства у доњој Топлици манифестују се у спречавању рада општина, 
ликвидацији општинских фуикционера, акцијама на прузи и одржа- 
вањ у политичких зборова који су озбиљно узнемирили окружног 
начелника Лесковца, па и саму Недићеву владу, о чему речито говори 
њихов ,,Билтен“.

У овој активности Јастребачки одред је имао у два маха теж ак 
сукоб с непријатељем, и то: 18. јануара заједно с другом четом Расин- 
ског одреда код села Разбојне са четницима Кесеровића ДМ, о чему

215 М. Перовић, Јужпа  Србија, стр. ‘264—265 (ухапшени Миша Обрадовић 
издао је  много чланова С К О Ј-а у Нишу, а преко њ ега су Бугари у Круш евцу 
ухватили многе припаднике НОП-а),

246 36. НОР т. 1/21 док. бр. 51; М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 272.
*-«7 36. НОР т. 1/21 док. бр. 51 и 1/5 док. бр. 10.
218 36 НОР т. 1/5 док. бр. 25 (Недељко К араичић дошао је  на Јастребац 

17. II 1943. год. и пренео задатке које је поставио Темпо).
2,9 36. НОР т. 1/5 док. бр. 13 (извештај штаба Расинског ПО од 8. II  1943: 

36. НОР т. 1/21 док. бр. 51.
250 36. НОР т. 1/21 док. бр. 45.
251 A -V II н. д. кут. 22 ф. 1 док. 49 и фас. 2-1 док. 27 (извеш тај окружног 

начелника Лесковац).
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смо већ говорили, и други, крајем јануара 1943. са четницима Косте 
Пећанца у долини реке Топлице.'252

Активност Јастребачког одреда забрињавала је и немачког оку- 
патора, па је зато једна полицијска група упућена из Круш евца за 
напад на Јастребац. Ова немачка јединица је на путу за Јастребац 
водила борбу с Расинским одредом у селу Слатина а после тога 
напала Јастребачки одред 17. фебруара у логору на Јастрепцу. Ја - 
стребачки одред, који се налазио у баракама, прихватио је борбу и 
присилио нападаче на повлачење. У борби је погинуо политички 
комесар одреда Милић Ракић, који је био предвиђен за члана ОК 
Ниша, са још једним борцем.253 У то време ради преношења директиве 
Темпа на Јастрепцу се налазио Недељко Караичић, члан ПК Србије.

Јастребачки ПО је евојим акцијама и политичком делатношћу на 
падинама Јастрепца, Топлице, Добрича и Ј. Мораве употпуњавао ак- 
тивност Расинског одреда и тиме развлачио окупаторске снаге и 
стварао веће просторе за маневар и офанзивне акције оба одреда.

Борбе Расинског и Јастребачког одреда подстрекавале су групе 
бившег Озренског и Нишавског одреда на активност за одржање ути- 
цаја НОБ-а у рејону Алексинца, Раж њ а и Сокобање, Сврљига и 
Ниша. У једној акцији Алексиначка група, њих 12, откривена је, 
опкољена и цела ликвидирана заједно с руководиоцима Момчилом 
Поповићем и Драгчетом Миловановићем. Спасли су само Елисије По- 
повски-М арко Ш панац и још  један борац.254 То је и утицало да К а- 
раичић не иде на Озрен ради формирања ОК Ниша и ПО.

Уништење ове групе Озренског одреда имало је далекосежне по- 
следице. Непријатељ ће овај пораз партизана користити за слабљење 
поверења у НОБ и отежавати обнову партизанских одреда у овом 
рејону, што нам потврђују извеш таји секретара ОК Лесковца.255 На- 
пад на рудник Соко 28. фебруара као и покушај да се улију  нове 
снаге у обнови НОБ-а, активност Одреда у рејону Топлице, Пусте ре- 
ке, Ј. Мораве и Расине помогли су да се у рејону Ниша очува утицај 
НОБ-а. Јабланичко-пасјачки одред настављ а активност на Радану 
и у Пустој реци започету победом код села Ображде 12. XII 1942. 
године. Њ егове акције на спречавању рада општина, ликвидације 
општинских службеника и одржавањ е свакодневних политичких 
зборова, озбиљно забрињ авају окупатора и зато он на сваку акцију 
Одреда предузима нове противакције с одмаздама.

Јачањ е и активност одреда на левој обали Ј. Мораве утицало је 
на слабљење борбености четника Косте Пећанца и изазвало њихову 
колебљивост пре преласка на страну ДМ. Ту околност Јабланичко- 
-П асјачки ПО није искористио. Уз друге разлоге овде је извесна 
неактивност ПО утицала да се четници К. Пећанца не разбију и да се 
не спречи учврш ћење новог, још опаснијег непријатељ а у лицу орга- 
низације ДМ у овом рејону.

2Л2 Исто.
253 3 6. НОР т. 1/5 док. бр. 25 (извештај К араичића од 27. II 1943. године).
231 36. НОР т. 1/5 док. бр. 25 и 1/5 док. бр. 190 ((„Билтен" Недићеве владе 

бр. 1).
255 Исто, док, бр. 82 („Реакција је подигла главу, народ тога краја  не осећа 

рад партизана, говори да су уништени" — пиш е ОК Лесковца П К Србије).
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У најјуж нијем  делу Недићеве Србије Кукавички одред, бројно 
најслабији, а по својој активности међу најбољим, задавао је окупа- 
тору доста мука и створио је, заједно с осталим одредима, утисак о 
тешком стањ у по окупатора у лесковачког округу.

Њ егове акције до саме периферије ЈТесковца уносиле су несигур- 
ност код окупатора и његових слугу, а код народа повећавале углед 
IIO. Окружни начелник Лесковца због акција ових одреда (Јастре- 
бачког, Јабланичко-пасјачког и Кукавичког) на његовој територији 
у јануару 1943, оцењује да је стање јавне безбедности неповољно, да 
су партизани „безобзирни“, „бескруполозни у даљим акцијама".236

Из докумената НОБ-а може се закљ учити да су одреди југо- 
источне Србије били неактивни, као што их је онда и оцењивао Глав- 
ни штаб, а што се види и из Мемоара Светозара Вукмановића-Тем- 
Па.257 Чињенице, пак, говоре друкчије. Министар унутраш њ их дела 
Недићеве владе овако оцењује активност одреда у Србији:

„Исто тако њихова делатност није на целој територији Србије 
подједнаке јачине. Тако: 1) у окрузима Шабачком, Ужичком, Ваљев- 
ском, Краљ евачком (који су 1941. били најугроженији) уопште нема 
никакве комунистичке партизанске делатности; 2) у окрузима Бео- 
градском, Крагујевачком, Моравском, Зајечарском, Нишком и Пожа- 
ревачком раде поједине заостале групе партизана, али њихове акције 
нису великог обима; 3) у окрузима: Круш евачком и Лесковачком у 
којима својевремено није извршено радикално и енергично чишћење 
терена од комуниста постоје још увек бројно доста јаке комунистичке 
банде које јавну безбедност угрож авају у већој мери“ .238

Супротна овом закљ учку квислинга, који мора да одражава ути- 
цај акција ПО на окупатора, је оцена политичког комесара и коман- 
данта Главног штаба Србије за исти месец о активности ПО у југо- 
источној Србији.239 До ових оцена у ПК и Главном штабу, а које су 
пренете и Темпу, долази од самих извеш таја о активности 110 у 
југоисточној Србији. Ако погледамо извеш таје из југоисточне Србије 
све до маја, односно јуна 1943. године, којих има мало, можемо закљ у- 
чити да су непотпуни, невојнички, написани без анализе стања непри- 
јатељ а и својих снага, без јасних предлога и посебних захтева. Према 
томе су и руководиоци НО Б-а из југоисточне Србије својим извеш та- 
јима допринели да се не сагледају право стање и акције ПО у овом 
периоду.

Својим наређењем и директивама Мирко Томић је 1942. почео да 
ствара нормалне везе између штабова ПО и Главног штаба, али је то 
било кратког даха.260

“>(i A-VII I I .  д. кут. 22 фас. 2-1 док. 26.
«57 g Vukmanović-Tempo, п, memoari књ. I, стр. 300 (»ali svi ti ođredi i grupe 

su u stvari životarile, n ijesu  vođile akcije da ne bi izazvali reakciju  okupatora i 
četn ika; nijesu prim ali ni nove borce iz gradova i iz sela jer, navodno, nijesu mogli 
da p rehrane ni postojeće borce«),

2r,s 36. HOP т. 1/21 док, бр. 25 („Билтен“ Недићеве владе за јануар 1943).
36. НОР т. 1/5 đoK. бр. 12 (писмо Брадоњ е Моми Марковићу).

2is<> и ст0| i / 4  док. бр. 3, 5, '7, 15 и 16. О слабостима организације командо-
вањ а ПО у Србији имао је податке и окунатор ....... недостак војне организације
командовања потчињеним јединицама још  пе допуштају испољ авање у већем 
обим,у“ пише генерал-ф елд м арш ал В ајкс 1. XI 1943. године (36. НОР т. ХП/ З  
док. бр. 156).
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Веза ПО у југоисточној Србији са Главним штабом није била 
добра и неће се променити ни онда када IIO буду подносили редовне 
извеш таје на основи наређења ГШ од јануара 1943. године. Према 
томе биће отклоњено подношење слабих извеш таја, али неће бити 
обезбеђено реш авање проблема IIO и добијање одговора на постав- 
љена питања. Неке проблеме односа између штабова одреда и ОК 
решавао је ПК а то је било од велике помоћи за нормални развој НОБ.

„Однос између штаба одреда и ОК се овако поставља, заменик 
политичког комесара одреда је и члан ОК. Дужност заменика поли- 
тичког комесара је да руководи партијском организацијом у одреду 
и остварује руководећу улогу партије у њему. Заменик руководиоца 
. . . а не командује он (заменик политиком.) већ то ради командант и 
политком.

Штаб одреда одговара за свој рад ГШ — сарађује са ОК, сваки 
други однос био би командантски“, пише НК ОК Врања јуна 1943. 
године.261

Врањски одред деловао је преко демаркационе линије у посеб- 
ним условима о којима смо већ говорили, а поготову у погледу везе 
са ПК и ГШ Србије које се нису измениле ни почетком 1943. године.

БОРБЕНА АКТИВНОСТ ВРАЊ СКОГ ОДРЕДА У ЈАНУАРУ И Ф ЕБРУАРУ
1943. ГОДИНЕ ДО ДОЛАСКА СВЕТОЗАРА ВУКМ АНОВИЋА-ТЕМ ПА У

Ц РНОТРАВСКИ К Р А Ј

Доласком Душана Пуђе-Саве за секретара партијске организације 
у црнотравски крај (СК Власотинце) настаје нов период бољег односа 
између партијског руководства и партизанског одреда. Краткотрајно 
сређивање обједињених одреда Врањског „Сима Погачаревић" и Ба- 
бичког завршено је 12. јануара, хсада су од две чете формиране три 
неки их зову водови.262 Штаб Одреда уз непосредну помоћ Душана 
Пуђе-Саве још у децембру планира прелаз на акције већег обима, 
Пре тога нужно је било ликвидирати једног од најопаснијих и отво- 
рених сарадника бугарског окупатора у Сурдулици Војислава Ми- 
тића, riona. Он је представљао озбиљну препреку у раду К П Ј и органа 
НОП-а у овом крају  — (Масуричком и Белом Пољу и руднику Мач- 
катици). Зато је и донета одлука да се он ликвидира. Крајем  1942. 
године (24. децембра) у Сурдулици је усред дана група партизана 
(Драгољуб Петровић-Столе, Ђура Цекић-Ива и Тома Ивановић-Пера) 
насред улице убила попа Воју.203 Овај упад партизана по дану у 
Сурдулицу изненадио је Вугаре и унео панику у њихове редове.

Одмазда над српским народом коју су Бугари већ сутра дан извр- 
шили била је не само одговор на удар него и теж њ а да се умањи

201 АС ОК Врањ е док. бр. 5 (о овим проблемима Мома М арковић у писму 
Р. Јовановићу пише јануара 1943. године (36. НОР т. 1/20 док. бр. 74).

202 АС M’OK Врањ е бр. 5 и 64 (командир I чете М ирко Сотировић-Сотир, 
пол. комесар Драгомир Н иколић-А ца; командир II чете је М илорад Диманић- 
-Милош, а политички комесар Ж ивко К оцић-П редраг и командир III чете је 
Бојан М омчилов-Бенковски, а пол. комесар Бранко П авловић-У ча.

283 Ј. Манасијевић и А. Трајковић, Хронологија Сурдулице,  Сурдулица 
1974, стр. 56 (Даље: Хропологија  Сурдулице).
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позитиван утисак који је акција произвела у рејону Сурдулице, В. 
Хана и Црне Траве."2'04

Л иквидација попа М итића имала је циљ да наговести обрачун 
са свима онима који служе окупатору, и тиме онемогући окупатора 
да нађе нове сараднике. Циљ је остварен, што се из непријатељ ских 
докумената и види. Он није имао сарадника који би му обезбедили 
тачне податке о ПО, па је о Врањском, односно II ЈМПО, имао сасвим 
оскудне податке. У таквим условима Врањски одред прелази у офан- 
зиву. Одлука штаба и Душана Пуђе-Саве донета је када није било 
веза са П К и ГШ, нити су биле познате њихове мере предузете у 
вези с новонасталом ситуацијом. Ово потврђује и податак да су изве- 
ш таји ,,Радована“ и „Б рке“ од 9. фебруара 1942. године21*5 писани на 
стари начин, а не по формулару ГШ послатом одредима 1. јануара
1943. године.200

Ш таб Врањског одреда дејствовао је на основи директива Врхов- 
ног штаба ухваћених преко „Слободне Југославије“ и упутстава К а- 
раичића секретара ПП. Ова чињеница не изненађује када је познато 
да у црнотравском крају  и на територији Лужнице од маја 1942. године 
постоји радио-пријемник и техника за објављивање радио-вести и 
другог материјала из НОБ-а. Штаб Одреда и партијски руководилац 
пратили су развој догађаја и према томе предузимали одговарајуће 
мере. Тако је Врањски ПО на темељу овог прешао у акције већег 
обима, и то по виталним објектима за окупатора — на комуникацији 
у Грделичкој клисури.

Да се руководство Одреда правилно оријентисало у својим деј- 
ствима говори и извештај војног аташеа НДХ у Софији од 12. XII
1942. године: „Да ;је Немцима од великог интереса сигурност жељ ез- 
ничког промета на Б алкану а нарочито оног који се одвија . . . и води 
преко Београда и Солуна на југ за Грчку“,2в7 наводи су војног аташеа 
НДХ после разговора с бугарским пуковником Костовим, начелником 
Обавештајног одељења бугарског Генералштаба.

Одлука штаба за напад на Момин Камен у Грделичкој клисури 
донета је из два разлога:

— на железничкој станици налазили су се магацини експлозива, 
који је нуж ан за рушење мостова и пруге, и

— рушењем великог гвозденог моста на путу преко Ј. Мораве 
у Грделичкој клисури код самог Момин Камена био би прекинут за 
дуж е време саобраћај на том једином путу од Ниша и Лесковца ка 
Скопју и Солуну.

На основи овакве одлуке пггаба и Пуђе изврш ен је напад на 
Момин Камен 15. I 1943. године у 22,00 часа.208 У нанаду ;је постигнуто 
потпуно изненађење иако је Врањски одред уочи напада данио у селу 
Дупиљеву. Убијена су 3 немачка војника и 12 заробљено, међу којима 
и ш офер и административно особље код магацина рудника М ачака- 
тица у Момином Камену.2’19 Брзо је ликвидирана и посада бугарске

2(i! Исто.
265 А ЦК С К Ј МФ 206/763 сним. 160—172.
208 36. НОР т. 1/5 док. бр. 1.
21П A -V II НДХ кут. 89 фас. 9 док. 29.
2(18 Архив Историјског иационалног института Скопје, досије бр. 58 прилог 

3 (даље: АИНИ).
289 Исто.
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војске на самој ж елезничкој станици Момин Камен, али уз велики 
губитак. У нападу је погинуо командир 3. чете Бојан Момчилов Бен- 
ковски, али су убијена и три бугарска војника, пет је заробл>ено.270

Минерска група је заплењеним експлозивом под руководством 
Драгомира Станковића-Нишавца порушила гвоздени мост аутомобил- 
ског пута преко Ј. Мораве. Због руш ења овог моста сва возила окупа- 
тора морала су ићи Ибарском клисуром преко Косова — Ciconja за 
Солун. Бугарски окупатор је могао да користи пут: Софија—Ћустен- 
дил—Крива Паланка— Скопје. Након руш ења моста саобраћај на овом 
путу био је обустављен преко 10 дана.271 Напад на ж елезничку ста- 
ницу Момин Камен и магацина рудника изврш ен је много брже и 
лакш е него што је претпостављао штаб одреда. Због тога је донета 
одлука да се поруши и тунел на нрузи према Владичином Хану.

Удаљеност тунела и борба око ликвидације обезбеђења омогу- 
ћила је окупатору да композицијом воза и камионима избије у рејон 
Моминог Камена баш када је минирање тунела требало да се изврши. 
Такав развој ситуације принудио ,је Врањски одред на брзо повла- 
чехве.

У нападу на Момин Камен заплењено је 13 пушака, 5 пиштоља, 
доста муниције и друге опреме, а, такође, 2,000.000 бугарских лева и 
300.000 албанских лека.272 Овим је умногоме решен проблем новчаних 
средстава ПК М акедоније, ОК Лесковца, касније ОК Врања, доста се 
помогло ПК Србије као и Обласном комитету Косова.

Успешан напад на Момин Камен, рушење тако важног обје1ста 
на магистрали која води за Скопје и Грчку озлоједило је бугарског 
окупатора. Он због тога врши зверства онаква каква је и у првом 
светском рату вршио у овом рејону: Сурдулици, Момином Камену, 
Руж ићу, Гузевљу, Јастрепцу, Мртвици, Дупиљеву и другим. Сутра- 
дан, 16. I 1943. године, Бугари масовно стрељ ају преко 200 невиних 
људи и пале на стотине кућа.273

Само три дана касније Бугари ангаж ују јаче снаге против Врањ- 
ског ПО и упућују их у рејон Чобанца из два правца; Предејана и 
Крушевице, према селу Рупљ е и Брод где врши стрељања и паљења 
кућа.'274

Бугарски окупатор се не задрж ава само на одмаздама и паљењи- 
ма, него теж и да ликвидира Одред. 'У другој половини јануара бу- 
гарски генералштаб формира специјалан војно-полицијски одред под 
командом пуковника Константина Н. Атанасова у рејону Трна—Пи- 
рота—Круш евице— Предејана—Владичиног Хана и Сурдулице, који 
има задатак да води борбу против партизанских одреда у црнотрав- 
ском и лужничхсом крају.273

270 Исто и А ЦК С К Ј Микро филм  Р. 206/763 сн. 160—172 (извештај штабз 
Врањског одреда од 9. II 1943. године).

271 А Ц К С К Ј М ф 206/763 сн. 160—172.
272 Исто.
273 Ж . Николић-Брка, и .д . 22 дивизија, стр. 58, напомена 130; АС. M’OK 

Врање бр. 5, 18, 20 и 58 и Евиденција СУБНОР-а Општине Владичин Хан.
274 Стрељани су чланови НОО села Рупља, м ахале Банковци, Острозуб и 

Ћосине и села Црвеног Брега.
275 Заповест команданта војно-полицијског одреда пуковника Димитрова 

од 29. IV 1943. године — фотокопија код аутора.
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Одмах по формирању војно-полицијског одреда његови делови, 
а поготову полиција, поседају поједина села у Лужници и Црној 
трави.

Осим тога бугарски окупатор предузима хапш ења људи осумњи- 
чених за сарадњу с партизанима. Крајем  јануара или почетком ф е- 
бруара 1943. ухапшена је 16-тогодишња кћи Синадина Миленовића. 
угледног сарадника НОБ-а. Поред ње из Црне Траве ухапшено је још 
17 људи.

„Васа Смајевић и ја  стајали смо изненађени веш ћу о упаду не- 
пријатељ а на нашу територију, а још више чињеницом да је девој- 
чица одведена . . . Радило се о ухапшеној девојчици, за коју је окупа- 
тор тражио предају њеног оца — активисту. Партијски руководиоци 
доносе одлуку да затраж е од одреда, да он ослободи Ирену, нападом 
на Црну Траву . . .“ пише Славол^уб Петровић-Ђера.276

Штаб Врањског ПО и Пуђа, који су се вратили у Добро Поље, 
по пријему обавештења о хапшењима доносе одлуку да нападну Црну 
Траву — окупаторску општину и ослободе ухапшене. Напад на Црну 
Траву изврш ен је по дану 3. II 1943.277 Ухапшени су ослобођени, по- 
лиција протерана за Стрезимировац, а штаб је организовао први јавни 
збор у самој Црној Трави. Овим је и почела ликвидација окупаторске 
власти у црнотравском и лужничком крају. Ликвидирана је општин- 
ска окупаторска власт, заплењ ена архива, протеран бугарски кмет 
(председник општине) и заплењ ен докуменат у коме су откривена 
имена сарадника окупатора.278 Као што је за НОБ ослобођење Црне 
Траве, било од великог значаја ради мобилизације народа у борбу, та- 
ко је и за  окупатора то био почетак руш ења његове власти што он 
никако није хтео да допусти.

Обавештен о нападу партизана на Црну Траву окупатор одмах 
покреће не само војно-полицијски одред него и све расположиве сна- 
ге из рејона Трна, Сурдулице, Владичиног Хана, Предејана, К руш е- 
вице, а можда чак и из Софије. Покренуо је и коњички ескадрон из 
Брезника.279

Четвртог II 1943. године у селу М лачишту, где се Одред у току 
ноћи 3. и 4. II 1943. повукао, долази до сукоба с бугарском четом ја- 
чине преко 200 војника.'280 У борби је убијено према неким подацима 
14 бугарских војника и много рањено. На страни Одреда тешко је 
рањен политички комесар одреда Александар Стојановић-Ратко.281

Борба је открила положај и место Одреда, па је окупатор све 
своје снаге оријентиеао да га опколи и уништи. Тежио ;је да буде 
стално у додиру с Одредом крећући се са свих страна према Црној

2715 Цра Трава, стр. 175—178.
277 А Ц К С К Ј Мф. 206/763 сн. 160—172; А рхив V II Мф. СУП Скопље 

филм 2/433.
2,8 Тада је установљено да су окупаторски сарадници: Мика Младеновић- 

-Молер, Душан М ладеновић-Писар, Тренча Бош ковић, Витомир Момчиловић, 
Витко Радосављевић, Методнје Секираревић и други. Већина њих је  ухваћена 
каеније и суђена.

279 A-VII Мф. Суп Скопје 2/433, АС M’OK Врањ е бр. 58 и 64 и A-VII кут.
1980 ф. 6-1 док. бр. 57.

280 Ист0.
281 А ЦК С К Ј Мф. 206/763 сн. 160—172 и АС M’OK Врањ е бр. 5, 8, 64.
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Трави. Повлачење Врањског одреда из рејона М лачиш та било је 
услед великог снега criopo. Сутрадан, 5. II 1943. године, у  селу Дрнда- 
ри и Полому (Власина) бугарека полиција је открила Одред. Врањски 
ПО се тада нашао у још критичнијој ситуацији јер су се само који 
километар од Полома налазиле стациониране снаге окупатора које 
стежу обруч око њега. У току дана Одред се извукао на планину 
Плану, непокривену шумом, већ дубоким снегом што омогућава не- 
пријатељу да прати правац покрета и стеже обруч. Током ноћи 5/6.
II 1943. године Одред је успео, користећи ноћ, да изврш и маневар 
преко села Градско и Гара, чиме је избегао удар непријатеља.282

Два дана 5. и 6. II 1943. године, окупаторске снаге вршиле су 
претрес терена на којем су се налазиле, али Одред је и ако у врло 
тешким условима остао неоткривен.283

Нападом на Момин Камен, рушењем моста, нападом на Црну 
Траву као и борбом код М лачишта Одред је нанео окупатору тешке 
ударе. У вези с дејством Врањског ПО из Скопја и Владичиног Хана 
долази обласни полицијски начелник Асен Богданов са шефом агена- 
та Константином Балканским и полицијским инспектором Стоило- 
вим.284 Након њиховог доласка у рејон Владичиног Хана и Грделичке 
клисуре и Црне Траве настаје систематско убијање људи, почев од 
7. II 1943. године.285

Акције Врањског одреда у Грделичкој клисури не само што су 
бугарског окупатора довеле у теш ку ситуацију већ су имале великог 
утицаја и на понашање непријатељ а и у немачкој окупационој зони 
Недићеве Србије. Тако је окружни начелник Лесковца после напада 
на Момин Камен оценио да се из црнотравског краја припрема напад 
на Власотинце са 500 партизана.280 У вези са тим Специјана поли- 
ција је у Власотинцу 16. I 1943. године похапсила преко 70 људи, од 
којих је немачком окупатору предато 50.287

Александар Стојановић-Ратко умро је  18. III  1943. године од задобије- 
них рана. (АС M’OK Врање бр. 5, 8, 64).

283 А ЦК С К Ј Мф. 206/763 снимак 160—172 АС M’OK Врањ е 5, 8, 64 и Ђ. 
Златковић, н. д., стр. 238.

2s-i a -V II  СУП Скопје, 2/433 (изјава Асена Богданова обласног полициј- 
ског иачелника).

2S5 A -V II кут. 3 ф. 5-1 док. 15 и ф. 12-3 док. 157 (списак ратних злочинаца
комисије за утврђивањ е ратних злочина Југоелавије) и A-VII СУП Скгмгхје 
2/433; АИНИ Скопје, досије 58, прилог 3), под руководством Асена Богданова и 
Балканског врш ена су стрељ ања од 7. II 1943. год. у селима: Белиш еву, Бела- 
новцу, Кацапуну, Јовцу, Равној Реци, Лепеицу, Прекадину, Прибоју, Јабуковцу, 
Дупљанима, Калиманцу, Полому, Осмакову и другим. Ове злочине изврш или 
су под непосредним руководством Богданова и Балканског и пуковника Ивана 
Попова — Попов Цане, Стојанов Васил, Јаичев Петар, Лебедев Иван, Киро 
Маринов, Киро Денков, Маринов полицајац, Васил Георгијев, Георги Лазарев, 
И лија Базов, поручник Нићифор Петров, В лајко Ђуров, Станимир Попов, офи- 
цир Бојан Иванов, Серафимов Асен и многи други припадници бугарске војске, 
полиције и снаге безбедности; АС M’OK Врање, док. бр. 5, 6, 8, и 64; 36. НОР т. 
1/5 док. бр. 56 и 59, 1/20 док. 82; Ж . Николић-Врка, 22 дивизи ја  стр. 58 и 59, 
нап. 130; Ђ. Златковић, п. д., стр. 243—253.

28В 36. НОР т. 1/21 док. бр. 49.
**» I А Веограда, IV-141/132 и IV-107/78 и 36. НОР т. Х П /3 док. бр. 21 (ко- 

мандант Југоистока наредио је команданту Србије „да коначно смири позадину" 
нарочито обезбеди саобраћај на прузи Београд—Ниш—Солун. Ова наредба
дош ла је као последица напада на Моминкамен).
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Синхронизовано с акцијама бугарског окупатора у Грделичкој 
клисури, у Грделици (Недићева Србија) непријатељ хапси 28. II 1943. 
године многе активисте који су били врло важ ни за НОБ у овом 
рејону.288

Заједничким акцијама у рејону Грделичке клисуре, Власотинца 
и Црне Траве окупатор на првом месту теж и да спречи развој НОБ-а 
и. друго, да обезбеди сигурност саобраћаја у Грделичкој клисури. 
Непријатељ је хтео да искористи зиму да уништи Одред у јануару и 
ф ебруару 1943. године уз ангажовање врло јаких снага. Неостварење 
његовог план потврђује да је Одред врло способна борбена јединица 
и да су дејства ПО могућа по зими.

„Зима данас нема неки већи значај . . .  А ситуација је данас таква 
да одреди скоро на целој територији могу да дејствују па чак и без 
помоћи парт. орг. односно тамо где она не постоји . . ,“289 пише Бра- 
доња ПК Србије. Из акција Врањског одреда као и напада окупатора 
види се да је развој НОБ-а преко демаркационе линије почео да буја, 
уз огромне жртве које су пале у одмаздама ненријатеља.

Извеш тај о акцијама Врањског ПО писан је 9. II 1943. године, и 
то у периоду када се Светозар Вукмановић-Темпо већ налазио у ре- 
јону Лесковца где је формирао I ЈМПО, као и ОК Лесковца.290 И звеш - 
тај није послат ни пре ни после проласка Темпа, него је у торби за- 
меника политичког комесара остао до 25. априла 1943. године када га 
је запленила бугарска полиција.2а1

Ф О РМ И РА Њ Е I ЈУЖ НОМ ОРАВСКОГ ГТАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА (ЈМПО)
ФЕВРУАРА 1943. ГОДИНЕ

У периоду када се Светозар Вукмановић-Темпо задрж авао код 
ПК Србије у Београду очекујући везу за одлазак у М акедонију и 
када су ПО у југоисточној Србији деловали против окупатора кори- 
стећи новонасталу ситуацију, ЦК КП Ј и Врховни штаб су с великим 
одушевљењем и интересовањем пратили развој НОБ-а у Србији.292

Када су ЦК КП Ј и Врховни штаб сазнали из писма ПК, упућеног 
крајем  1942. године,2!К! о стању НОБ-а и ПО у Србији и њиховим акци- 
јама, били су више него задовољни, што се види из одговора:

„5. Ваши успеси у обнављању и стварањ у нових партизанских 
одреда у Србији, веома су обрадовали и нас и све борце из српских

žs* Тада су ухапш ени Бора Нешић, Ђорђе Величковић-Сированац чланови 
КПЈ, Момир Николић, Никола Стаменковић и Ранђел Стоичић, сви су они стре- 
.љани 14. V 1943. сем Стоичића (А. Ристић, Грдељица у п л а л е п у  револуције,  
Лесковац 1963, стр. 100—101.

2S» 36. НОР т. 1/5 док. бр. 6.
21,0 Исто, бр. 15 (писмо Темпа М ихајлу од 11. II 1943. године).
291 А ЦК СКЈ Мф 206/763 сн. 160—172 (После борбе код Црие Траве курира 

штаба II ЈМО с торбом Слободана Цекића Радоваиа, у којој су били извеш таји,
заробила је у рејону Стрезимироваца скопска бугарска полиција. Препис овог 
документа нашао се после рата у Архиви ЦК Б К П  у Софији, који је  микро-
филмован и налази се у Архиву ЦК С К Ј Београд.

21,2 36. НОР т. 2/7 док. бр. 122.
m  А ИК С К Ј 1942/688 (Писмо М ихајла Лоли Рибару од 26. X I 1942. г.).
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бригада. Уверени смо да ћете свим снагама радити на њиховом јача- 
њ у  и да ћете их .ПАМЕТНО ВОДИТИ КРО З ОВЕ TEIIIKE ЗИМ СКЕ 
ДАНЕ ПРИПРЕМ АЈУЋИ ИХ ЗА НАСТУПАЈУЋЕ ДОГАЂАЈЕ (под- 
вукао Ж . Н.) који се всћ муњевитом брзином развијају и у евакоас 
погледу повољно за нас“.294

Осим овога Врховни штаб одобрава предлоге ПК Србије да у 
Главни штаб Србије уђу поред Радивоја Јовановића-Врадоње још и 
Петар Стамболић и Милош Минић, али задрж ава за собе право да 
поставља чланове Главног штаба Србије. Ово пиемо ЦК КП Ј и Врхов- 
ног штаба није било стигло у IIK до одласка Темпа за Македонију, 
па ни до 20. II 1942. године када Мома Марковић обавештава Радивоја 
Јовановића-Брадоњу да од Врховног штаба није примљена никаква 
писмена директива о чему смо већ говорили.

Раније смо изнели да је Светозар Вукмановић-Темпо као делегат 
Ц К  КП Ј и Врховног штаба на путу за М акедонију крајем 1942. го- 
дине стигао у Београд. У ПК Србије он се задрж ао преко месец дана 
(25. XII 1942. до 29. I 1943. године). У току задрж авањ а он је пренео^ 
IIK директиве у вези са стварањем НОВ у Србији, што се види из пи- 
саних докумената ПК.2-5 Не само то него је ПК овластио Темпа, кори- 
стећи његов пролазак преко југоисточне Србије, да пружи прву кон- 
кретну помоћ ОК и ПО као члан вишег форума НОП Југославије. О 
овоме је  ПК обавестио и Недељка Караичића-М илисава 29. I 1943 го- 
дине и наложио да се руководство и снаге ПО окупе на једном месту 
ради преношења директиве.2!Ш

У вези с овим Недељко Караичић је преко ОК Лесковца концен- 
трисао Кукавички и Јабланичко-пасјачки одред на Кукавици, код 
Новковог Рида, а из Јастребачког одрсда, с обзиром на краткоћу впо- 
мена, на састанак с Темпом дошли су само штаб Одреда и члан ОК 
Ниша Радош Јовановић-Сеља.

Окупљање ПО и руководства с терена у рејону Кукавице извр- 
шено је већ 4. II 1943. године, а саветовање је почело 5. II и трајало 
до 8. II 1943. године.2517 На овом саветовању Темпо је пренео директиве 
и по овлаш ћењу ПК Србије извршио реорганизацију ОК и формира- 
н>е нових партијских организација. Долазак Темпа на ову територију 
представл^ао је крупан догађај, јер је он први руководилац из виших 
форума НОПЈ који долази у овај рејон од почетка НОБ-а 1941. године. 
Неоспорно је да је за све руководиоце, почев од инструктора ПК Не- 
дељ ка Караичића-М илисава до чланова ОК Лесковца, штабова одрсда 
и свих партијских руководилаца сусрет с овако високим функционе- 
ром био посебно користан.2 8 И не само то него и усамљеност одреда у 
току скоро двогодишњег ратовањ а учинила је да ставови и друга

21,4 36. НОР т. 2/7, док. бр. 122.
293 36. НОР г. 1/5 док. бр. 24.
296 36. ПОР т. 1/20 док. бр. 74 („за пар дана долази вам на јавку  на коју 

је  дошао Б анкар  (Видоје Смилевски — Ж . Н.) друг Александар (Светозар- 
Вукмановић Темпо — Ж . Н.) који има најш ира овлаш ћењ а, и он ће вам изнети 
усмено и опширно директиве од нас по свим питањима и про5лемима“).

« 7 Исто 1/5 док. бр. 15 и бр. 25 и 2/10 док. 55 (Писмо Темпа П К К П Ј од 
8. VHI 1943. године).

8,8 Трагом II јужноморавског одреда, Београд 1955, чланак Ж . Николића. 
Б р ке  — Сусрет са Темпом, стр. 122—127.
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саопштења тако високог руководиоца у првом сусрету буду схваћена 
и прихваћена с великим интересовањем, а посебно када је  Темпо 
јавно открио своју улогу. „Међутим, с д р у г е  стране оценио сам да би 
ипак много значило за партизане и за народ овог краја што је члан 
Врховног штаба дошао овамо. На крају сам се открио и рекао у говору 
да сам члан Врховног ш таба.“.2'н

Само саветовање као и његова д у ж и н а  п р у ж и л о  је прилику Тем- 
пу да изнесе достигнућа развоја НОБ-а. и НОВ Југоолавије, као и 
многа искуства из борби бригада и дивизија у Босни.300 Партијском 
кадру из оба одреда и с терена ОК Лесковца омогућено је да на саве- 
товању које ;је трајало два дана, 6. и 7. II, стекну нова сазнања за 
свој партијски рад.

В о јн о -п о л и т и ч к и м  руководиоцима на једнодневном саветовању 
ТТ 1943. године пренета су многа искуства из борби 110 и бригада у 

. ч а о  и задаци у вези с развојем НОБ-а на терену н о в о ф о р м и -  
ранол "TIO и стварања бригаде НОВ. Стицајем околности дошло је 
сутрадан, Ч 1943, да борбе у којој су руководиоци и борци показали 
какве су 6t "ене способнссти, а с друге стране Темпо је на лицу 
мсета имао г. чику да провери сн аге и способности војно-политичких 
руководилац^ бораца у изврш ењ у постављених задатака.

Осим caBi вања на Кукавици, код Новковог Рида, Темпо је из- 
вршио нову пс пу територија између ОК Лесковца и Ниша. Тако су 
у надлежност i. ^мираног ОК Лесковца укљ учене и територије Топ- 
лице, Добрича и осанице, које су раније потпадале под ОК Ниша.:Ш 
За ову обједиње територију формирао је ОК Лесковца у који су 
уш ли Видоје См. вски, за  секретара, Радмила Обрадовић, Бошко 
Крстић, Радош Јо. овић и Ж ива Чиклован, за чланове. Такође су 
формирана три СК ПЈ —■ за Лесковац, Пусту реку и Топлицу.3(К 
Недељко Караичић-i тисав добио је задатак да но завш нетку саве- 
товања на Кукавици у рејон Ниша и формира ОК Ниш а у чији 
састав улазе Десимир ,. овић-Чича, сокретар. Мића Ракић-М ирко и 
Благоје Пауновић-Новиг 43 Територија ОК Ниша обухвата срезове 
Раж ањ , Алексинац, C ok o l а, Сврљиг, Ниш, Б ела Планка, Пирот и 
Цариброд (сада Димитровгј, \

При формирању I ЈМГК "емпо је одредио и нову територију у 
захвату планине Јастребац, p t Ј. Морава, Врање, демаркациона ли~ 
нија Италије, руководећи се ка географским условима, тако и бо- 
л,им могућностима за руковођењ ч садејства између батаљона Од- 
реда.

Оллуком Темпа je донекле реалк >ан став Врховног штаба изнет 
у директиви Главног штаба Србије од 'ануара 19 4 2.304 Том директи- 
вом Врхивни штаб теж и да територију еђу реке Ибра, Западке и

2!HI Лесковачка Hauta Реч  бр. 1, 1. I 1961. i, "е (СећагБе Темпа "teTO 
приликом боравка у Лесковцу 1960. године).

:!Ш1 36. НОР r. 1/5 док. бр. 15 и 25 као и 11/10 док.
s'" 36. ИОР r. 1/5 док. бр. 25.
3"'~ М. Перовић, Јужна Србија, стр. 248.
Ml'i 36. ПОР т. 1/5 док. бр. 25 и 36. НОР т. ХП/ 3  док. бр. 60. * ранзиви

узела су учсш ћа 61 и 63 бугарски пеш адијски пукови — чије су једи. стигла 
чак  па Дурмитор (36. НОР т. ХИ/ З  док. бр. 103).

36. НОР т. 11/2 док. бр. 92.
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Јуж не Flopaue све до Врања, укљ учујући и Копаоник, обухвати јед- 
ним оперативним руководством. Одлука Темпа није задирала у тери- 
торију ОК Круш евца и Расинског одреда, па је развој НОБ-а на њој 
био директно под утицајем ОК Круш евац и Расинског ПО.

Први ЈМПО формиран је од три батаљона: Први, кукавички, 
чиниле су две чете из Кукавичког одреда, други, Јабланички, 3 чете 
из Јабланичко-пасјачког и, трећи, Јастребачки, две чете из Јастребач- 
ког ПО. Бројно стање Одреда у то време било је 257 бораца.305

У штаб Одреда ушли су: Димитрије Писковић-Трнавац, као ко- 
мандант, ранији командант Јастребачког, за нолитичког комесара Ра- 
дован Ковачевић-М аксим, ранији нолитички комесар Кукавичког од- 
реда, за заменика команданта Милош Манојловић, ранији командант 
Јабланичко-пасјачког одреда, за заменика политичког комесара Ра- 
дош Јовановић-Сеља, члан ОК Лесковца, ранији члан ОК Ниша, и за 
начелника штаба Ратко Павловић-Ћићко, члан ш таба Јабланичко- 
-пасјачког ПО.308

За штабове батаљона одређени су: Стојан ЈБубић-Вујановски за 
команданта I батаљона — ранији партијски руководилац Јабланичко- 
-пасјачког одреда, за политичког комесара I батаљона Светозар Кр- 
стић-Тоза, ранији командант Кукавичког одреда, а за заменика 
политичког комссара батаљона Милорад Костандиновић-Неша, пар- 
тијски руководилац Кукавичког одреда. За  команданта II батаљона 
Воја Ристић, командир чете из Јабланичко-пасјачког одреда, за по- 
литичког комесара Влајко Букелић, Поп-Мића, политички комесар 
чете Јабланичког одреда, и за заменика политичког комесара бата- 
љона Риста А нтуновић-Баја, за команданта III батљона Ћ ира М ихај- 
ловић (М ихајловски ■— Ж . Н.), командир М алојастребачке чете, за 
политичког комесара Милош Стојановић-Принцип, за заменика ко~ 
манданта Миодраг Новаковић-Џуџа, а за заменика политичког коме- 
сара Ж ива Чиклован-Тоза.

Приликом формирањ а I ЈМПО одређени су конкретни задаци и 
план рада, закључено је да се пређе на офанзивније акције.307 Међу 
најваж нијим  задацима које је Темно поставио били су удар rio кому- 
никацијама које служ е окупатору, а затим обрачун са четницима ДМ 
који се учврш ћују у Оруглици, горњој Јабланици, Косаници и на Ко- 
паонику.308

Темпо је на саветовању стекао повољан утисак о квалитету вој- 
но-политичког кадра новоформираног I ЈМПО, а та његова оцена се 
већ 9. II потврдила у борби с недићевцима, одмах по формирањ у 
Одреда. На основи тога он у свом писму ПК неколико дана носле 
овако пише ,, . .. предвиђено формирање бригаде . . . Другови говоре 
да морају они формирати „Прву бригаду“ . . . Морам код наших да 
дођем ускоро, можда кроз 20 дана имаћемо бригаду на овом терену“ .309

305 Исто 1/5 док. 5 и 25 (Бројно стање Одреда из јануара јер  из овог периода 
нема података).

308 Исто 1/5 док. бр. 25.
307 Исто, 1/5 док. бр. 15.
308 Исто, II/8  док. бр. 69 и 11/10 док. бр. 65 Шисмо Темпа П К Србије од 21. 

II  1943. године и ЦК К П Ј од 8. V III 1943. године).
309 Исто 1/5 док. бр. 15.
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Након краткотрајног задрж авањ а са I ЈМПО, коме је  ггружио 
изванредну помоћ, Темпо је прешао у рејон Црне Траве. Тада је у  
црнотравеком крају, као што смо напред навели, бугарски окупатор 
предузео ванредне мере ради ликвидације Врањског ПО, па је  веза 
са ОК Лесковца била у кратком прекиду.310 Док је Темпо чекао на 
везу за одлазак у Црну Траву, штаб Врањског одреда је укинут.

ПРЕИМЕНОВАЊЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЈА ВРАЊСКОГ ПО У II ЈМПО 
ФЕБРУАРА 1943. ГОДИНЕ

Партијско руководство на терену је очекујући Темпа тежило да 
пре његовог доласка изврши замену руководства Одреда. Тако оно 
укида штаб Врањског одреда који је поставио секретар ПП Недељко 
К араичић средином децембра. Формирају се две чете без штаба, а то 
зато да Темпо треба да обезбеди постављање новог штаба. За  овакав 
свој поступак партијско руководство изабрало је један неуобичајен 
начин. Васа Смајевић је наредио заменику политичког комесара Сло- 
бодану Цекићу-Радовану да напише извеш тај ПК и Главном штабу 
Србије о акцијама Одреда и у исто време да предложи реорганиза- 
ци;ју.:ш Један извештај, судећи rio садржини, упућен ;је ПК Србије, а 
потписао га је заменик политичког комесара Радован, а други је упу- 
ћен Главном штабу а потгшсао га је наводно Брка, команданту Одреда. 
Будући да је реч о неубичајеним поступцима, то ћемо извесне делове 
ових извеш таја цитирати:

„17. Ш таб се је консултовао са другом Савом, да одред поделимо на два 
дела и сваки од њмх да добије свој терен. Друг Сава се сложио са тим. Значи 
једна чета ће отићи на југ према Прешеву, а лруга ће остати на овом терену. 
Парти.јско руководство и штаб предложили су ПК и Главном штабу да с-е одред 
назове именом Симе Погачаревића из Врањ а одговорите нам“. Овај извеш тај 
потнисао је  „Радован".

У другом извеш тају који је потписан са ,.Брка“ пише:

„16. Пошто се одред све више омасовљава оп љ уди  који не ж еле да чекају 
реакцију у својим к.ућама (то су већина наши јатаци и симпатизери) кретање 
одреда је теже. К ретањ е одреда постаје све опасније. К ако изгледа непријатељ  
сада оставља у појединим селима своје војне јединице, то смо решили да се 
одред подели на две јсдинице и да прошири терсн. Прва чета остала би на 
терену: Црне Траве—Луж нице—Бабичко а друга чета од Сурдулице преко Пре-

310 Исто, („Ја сам се морао повући јер веза не постоји са Васом, а тамо 
су пот.јере, сада смо предузели поновно да се повежемо из 2 правца. Мислимо да 
ћемо .успети, „пише Темпо ПК Србије. 36. НОР т. ХП/ З  dок. ђр. 19 (Генерал 
Бадер овако извеш тава о тим борбама. „У југоисточној Србији су у току опе~ 
рације против тамошњих комунистичких банди с обе стране демаркационе ли- 
није које изводе бугарске јединице, немачка полиција и СДС.“).

3,1 Постојање овог извеш таја установљено је када су га неки руководиоци 
издавачког завода „Братство“ из Ниша пронашли у Архиву ЦК БК П  у Софи.ји, 
Пошто је један извеш тај био потписан у име Брке, то је аутор, знајући да 
никад није написао такав извеш тај, консултовао Слободана Цекића Радована, 
потписника извеш таја ПК. Ц екић је изјавио да је оба извешта.ја писао он, по 
захтеву  Васе Смајевића. И зјава усмено дата аутору 1974. године у кући Це- 
кићв)
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шева десном страном Мораве, нарочито на К озјак, где има К имићевих четника 
и истовремено повезивање са Македонским одредом.

17. Штаб прве чзте: командир друг Врка, заменик командира друг Дева, 
политички комесар друг Ратко, заменик друг Стева. Ш таб дру^е чете: командир 
друг Сотир, заменик друг Стева, нолитички комесар друг Ж и ка

СФ — СН
С другарским поздравом Б р к а“.3,г

У партијском извеш тају о политичком комесару Александру Сто- 
јановићу-Ратку пише „врло слаб за партијско руководство и за пол, 
ком.“ Док су у извеш тају Брке изостављени — и нису узети у обзир 
за руководиоце у Одреду, Милорад Диманић-Милош, командир чете, 
и Ж ивко Коцић-Предраг, политички комесар чете. Б рка у свом изве- 
ш тају самог себе предлаже за командира чете, што значи смењује 
себе као команданта Одреда.

Пред дилемом смо јер се не може јасно утврдити који су разлози 
били да се ликвидира штаб Врањског одреда управо онда када је 
уснешно руководио Одредом и био неопходан у овом значајном пе- 
риоду.

Донекле нам ову дилему разјаш њ ава чланак Славољуба Петро-
вића-Ђере Ратне дилеме у Црној Трави, у књизи Тако се борила Црна 
Трава.

„Чврсто сам решио (каже Ђера Ж . Н.) да на састанку комитета 
предложим да почнемо са још масовнијом мобилизацијом нових бора- 
ца. Васа je такође уверен у потребу и хитност окупљања нових бора- 
ца. Заједно набрајамо све оне које би требало да ЧИНЕ ПРВУ ГРУПУ 
и у исто време размишљамо КО ЈИ БИ МОГЛИ ДА ПРЕУЗМУ РУКО- 
ВОДЕЋЕ Ф УНКЦ ИЈЕ У ОДРЕДУ (све подвукао Ж . H.).*,s Овако 
су размишљали Ђера и Васа Смајевић у селу М лачишту 1. фебруара 
1948. године на састанку Комитета на коме није присутан Душан 
Пуђа-Сава, секретар Комитета. Комитет размишља о људима ,,ко'и 
би могли да преузму озбиљне руководеће ф ункције у одреду“, а Не- 
дељко Караичић-М илисав је као овлашћено лице ПК и Главног штаба 
пре непуна два месеца то питање решио узимајући у обзир војничке 
и политичке разлоге и квалитет кадра нри постављању штаба Врањ- 
ског одреда, што је одобрио и ПК Србије у свом писму М илисаву од 
22. јануара 1943. године.

Као што се види одлука о укидањ у штаба и реорганизација Одре- 
да није била случајна и без нлана. Јасно се види да су смењени ко- 
мандант Одреда, ранији командант Врањског одреда „Сима Погача- 
ревић", као и штаб Бабичког одреда, тј. они које је Смајевић предла- 
гао за смењивање још октобра 1942. године.

Да би се то постигло, укида се једна чета Врањског ПО којом су 
командовали Диманић и Коцић. Укидању штаба Одреда и команда 
чете пришло се када ови руководиоци постижу запаж ене успехе у 
акцијама у том периоду.

Даље, у време када је писан извеш тај, преко демаркационе линије 
је  стигло обавештење да ускоро на тај терен стиже Светозар Вукма-

:1,г А ЦК CKJ М ф 206/763 сн. 172 снимљено 1975 године у Соф ији у А рхи- 
ву Ц К БКП  ф. бр. 187.

313 Црна Трава,  стр. 175—-183.
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новић-Темпо. То је вероватно утицало да извеш тај није послат, па је 
тако остао код заменика политичког комесара. Користећи време до 
доласка Темпа, руководство је укинуло штаб и извршило реорганиза- 
цију Одреда без ичијег овлаш ћења и одобрења.

Реорганизација Одреда изврш ена је 17. II 1943. године у селу 
Рупљ у, махала Пажар. Тек тада је командант Одреда (политички ко- 
месар био на лечењ у  — због рањавања) сазнао за мере око реоргани- 
зације. Таквој одлуци се супротставио јер је сматрао да је штетна по 
Одред и HOB,su али је без обзира на то реорганизација извршена.

ПК је наредио да се при бавл>ењу Темпа на терену југоисточне 
Србије прикупе одреди и партијека руководства како би могао пру- 
жити што ефикаснију помоћ партији и ПО. То наређење је у рејону 
Лесковца, као што смо видели, потпуно спроведсно док руководство- 
преко демаркационе линије поступа супротно. Оно укида штаб Одреда 
и чете удал>ује из рејона Црне Траве. То другим речима значи да се 
не дозволзава контакт ПО с руководиоцем из Врховног штаба.

Друга чета је у најтежим условима, по великој мећави и невре- 
мену, упућена за продор на југ преко Чемерника, Стрешера и Бесне 
кобиле непролазних у ово доба.315

У Војиновом Риду, испод самог гребена Стрешера чета је наиш да 
на испражњене куће. Љ уди су, из страха од полиције побсгли остав- 
љ ајући отворене и незаштићене куће и стоку. Чету је 21. ф ебруара
1943. године напала полиција у Војиновом Риду. Након дуж е борбе, 
под тешким условима, уз губитке, чета се извукла из окруж ењ а и 
вратила у црнотравски крај.

Прва чета, у којој је био политички комесар Драгомир Николић- 
-Аца и ранији командант Ж ивојин Н иколић-Брка, добила је задатак 
да оде из рејона Црне Траве према Лужници и Пироту.

Сутрадан по реорганизацији одреда, 18. II 1943. године, Васа Сма- 
јевић је у Дејићевој махали села Брод саопштио команди чете да 
чете не смеју да долазе у Црну Траву без његовог одобрења, а да се 
веза са њим може имати само преко његовог курира Сретена Ристића- 
~Слободана.: т  Долазак у Црну Траву забрањен је у вези с доласком 
Темпа. Случајно је 20. II 1943. године преко извиђача дошло до успо- 
стављ ањ а везе 1. чете са Светозаром Вукмановићем-Темпом, који је  
ноћу 19/20 II стигао у село Равна Гора.317 Команда чете је са целом 
четом на позив Темпа дошла у Равну Гору. У пратњи Темпа налазили 
су се Бранко Шотра, Милица Стругар-Каћа, Воја Ристић, командант 
батаљона, I ЈМПО Благоје Костић-М арко, и Светислав Стојановић- 
-Бизон командири чета I ЈМПО. После сусрета с командом и изврш ене 
смотре чете Темпо је написао први део свога извеш таја ПК Србије. 
У том првом делу извеш таја мало се шта позитивно каж е о Врањском 
ПО, који већ годину дана делује преко демаркационе линије, и то 
успешно, а поготову у јануару и фебруару 1943. године.

Уосталом ево шта пише у извеш тају.

314 Сећање Драгомира Н иколића-А це и самог аутора.
3,5 АС M’OK Врање бр. 5, 8, 15, 16 и Л рхив СУП Скопје 2/Д бр. 3290/10%

копија код аутора (извештај обласне полиције Скопја за 1943. годину).
318 Сећање Драгомира Н иколића-А це и аутора,
317 Трагом II ЈМПО, стр. 122; Црпа Трава,  стр. 121—123.
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„Ситуација на Врањском терену је јако слаба у погледу стања 
партијске организације на терену и у одреду. Стање у одреду је јако 
слабо. Одред у ствари не постоји као организован одред. Постоје само 
двије чете, које самостално делују без заједничке команде. Ја  сам се 
састао само са једном четом, јер се друга налази ниже Врања. Чета 
војнички и политички јако слаба. Народ у овом крају  јако је запла- 
шен после реакције коју су изазвале ОНЕ АКЦ И ЈЕ (мисли на Момин 
Камену, Црну Траву, М лачиште — Ж . Н.), али ипак одред расте rio- 
слије ових акција. ВЕЋ СЕ ПОПЕО НА ПРЕКО 80 А КРО З НЕКО- 
ЛИКО ДАНА ПОПЕЋЕ СЕ И НА ПРЕКО 120 БОРАЦА. ОВДЕ СЕ 
СТРАХОВИТО ОСЕЋА НЕДОСТАТАК КАДРОВА ВО ЈНИЧКИХ И 
ПОЛИТИЧКИХ (све подвукао Ж . Н.).“318 На темељу оваквих закљ у- 
чака Темпо је још истог дана из Равне Горе послао писмо Неде.љку 
Караичићу, члану ПК, да одмах упути у Врањски одред за командан- 
та Максима Ђуровића-Солунца, а за политичког комесара одреда 
Владимира Вујовића.319

У тој ситуацији Темпо се оријентише на кадар из I ЈМПО, а не 
траж и решење у самом Врањском одреду. Вероватно је био оптерећен 
негативним оценама о кадру још од Београда и Лесковца.

Сутрадан, 21. II 1943. године, у селу Стрешковац, Темпо се са- 
стао с Душаном Пуђом-Савом секретаром партијског руководства и 
чланом ОК Лесковца, и Васом Смајевићем, чланом руководства пар- 
тије преко демаркационе линије.:!-" С овим руководиоцима Темпо је 
одржао једнодневни састанак, без учешћа осталих чланова руковод- 
ства, ранијег команданта одреда као и партијске организације из од- 
реда и чланова КП Ј из чете која се налазила у еамом селу као обез- 
беђење. Темпо није применио метод рада на терену Црне 'Граве као 
што је то урадио на Кукавици, пошто није одржао саветовање с пар- 
тијским, а каеније и с војно-политичким руководиоцима Одреда, одно- 
сно чете. Према томе план да се изолује руководство Одреда и партиј- 
ска организација у Одреду и да се спречи њихов контакт с Темпом 
делимично је успео, што се види и из другог дела извешта.ја Темпа 
написаног после састанка с Пуђом и Васом.

„Одржао сам састанак са парт. руководиоцима и претресао стање 
Партије на овом терену. У том погледу. као и у погледу војно поли- 
тичког руководећег кадра СТАЊЕ ЈЕ  ОЧАЈНО А ОДРЕД ПОСТАЈЕ 
МАСОВАН. ЗА ОВА ТРИ ДАНА ОДРЕД СЕ ВЕЋ ПОВЕЋАО НА 
ПРЕКО 120 БОРАЦА ПРИЈШ В ЈЕ  СВЕ ВЕЋИ. ЛзУДСТВО СИРОВО. 
РУКОВОДЕЋЕГ КАДРА НЕМА“ (све подвукао Ж . Н.).32<

О кадру једног одреда се стално говори негативно, а тај одред 
као и остали постиже добре резултате у јануару и фебруару о којима 
смо већ говорили. С друге стране тај кадар је обновио Одред, омасо- 
вио га. развио НОБ на новој територији и у току зиме отпочео акције 
већег обима.322

3,8 36. НОР т. 11/8 док. бр. 69 (Писмо Темпа ПК Србије од 21. II 1943).
S1» 36 IIGP r. 11/8 док. бр. 69.
820 piCT0 и сећањ е аутора.
821 Исто
S22 36. НОР т. 11/7 док. бр. 122 (Писмо Ц К  К П Ј  П К  С рби је  од 16. I 1943).
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Сви елементи позитивне оцене које је ЦК К П Ј дао ПК у вези са  
јачањ ем ПО у Србији, налазе се управо у раду Врањског одреда: 
обновљен је и створен нов одред; ради се на његовом јачањ у; Одред 
за три дана нараста на 120 бораца, да се добро води, показује и неус- 
пех у покушајима окупатора да га уништи.

Партијско руководство преко демаркационе линије у црнотрав- 
ском крају  дало је при сусрету с Темпом негативну оцену о стању у 
Одреду, као и о кадру, што се види из извеш таја.;ш Темпо је на са- 
станку у Стрешковцу био у многим питањима обманут. Углед Одреда 
је  заснован на његовим успесима у борби, што је и био случај с Врањ- 
ским ПО, чиме је и обезбедио прилив, и то управо у току зиме.

Темпо је донео одлуку о реорганизацији Одреда и о његовом пре- 
именовању у II ЈМ ПО/ш  Према овој одлуци II ЈМПО формиран је у 
три батаљона, сада још чета, с одређеним територијама дејства.

У штаб Одреда поставл^ени су: Ратко Павловић-Ћићко, за коман- 
данта, Владимир Вујовић-Вуја, за политичког комесара, за заменика 
команданта Синадин Миленовић Дева, борац из Врањског одреда, за  
заменика политичког комесара Риста Антуновић-Баја и за лекара од- 
реда Јован Цекић, студент медицине, сви из I ЈМП.О сем Миленовића.

За штабове батаљона одређени су:
I батаљон, командант Мирко Сотировић-Сотир, а политички ко- 

месар Душан Д евеџић-Ж ика;
II батаљон, командант Добривоје Дикић, учитељ к о ј и  ј о ш  није 

био ступио у Одред, а за политичког комесара Бранко Павловић- 
-Стева, и

III батаљон, командант Ж ивојин Николић-Брка, а политички ко- 
месар Драгомир Николић-Аца.

У самом распореду кадра уочавају се нелогичне ствари. Милорада 
Диманића-М илоша, командира чете још од 1941. године, касније ко- 
манданта Бабичког одреда и командира чете у Врањском одреду, 
нема међу руководиоцима II ЈМПО. Такође нема ни Ж ивка Коцића- 
-Предрага, заменика командира чете из 1941. године и политичког ко- 
месара Бабичког ПО од 1942. и, до 17. II 1943. политичког комесара 
чете у Врањском одреду. Искусни и проверени руководиоци у момен- 
ту када се траж е кадрови са стране, због „очајног стањ а“ код Врањ- 
ског ПО, одбачени су. Насупрот овоме, за команданта батаљоиа по- 
стављ јау се они који још нису били дошли у Одред. Учињено је су- 
протно од онога што је си т у а ц и ја  налагала. Јачањ е В р ањ ск ог, сада 
већ II ЈМПО, кадром из I ЈМПО, била је добра и корисна мера. Али 
корисно није било и радикално смењивање кадра који је имао своју 
теж ину руководећи НОБ-ом на терену Црне Траве и Лужнице. Темпо 
је  поставл>ајући Ратка П авловића-Ћ ићка сматрао обавезним да оба- 
вести ПК да ће га контролисати, будући да је он због испољених сла- 
бости као руководилац у Топличком одреду од ПК био кажњ ен и 
смењен. „Друг Ратко биће ближе мени и моћи ћу га држ ати под 
чврстом контролом“.825

“'23 Сећања Темпа изнета аутору августа 1977. у Режевићима. 
36. НОР т. П/8 док. бр. 69 и сећање аутора.
36. НОР т. 11/8 док. бр. 69.
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Одређујући нов штаб Одреда, Темпо је поставио врло значајне и 
тешке задатке: продор према К озјаку — Скопској Црној гори, Бабич- 
кој гори, Сувој планини, ч повезивање са ПО М акедоније и Косова. 
Осим тога, поставио је задатак да се пружи помоћ у формирањ у ПО 
у суседним покрајинама, па и бугарском антифашистичком покрету.

Батаљони (тада још чете) деловали су на својим територијама 
самостално и имали оперативни значај за развој НОБ-а. Они су све за- 
датке које је Темпо поставио приликом свог боравка у селу Стреш- 
ковцу у потпуности извршили.

Без обзира што је изостао састанак и саветовање Темпа с руко- 
водиоцима Одреда, његов пролазак кроз црнотравски крај био је од 
велике користи.32" Кадар Врањског одреда добро је схватио и при- 
хватио његову директиву, ,,офанзива‘ акције, напади на окупатора, 
јачањ е одреда и стварање војске“. О изврш ењ у тих задатака само 
кроз 5 месеци Темпо овако пише:

„Врањски партизаиски одред (назива га по ранијем имену Ж . Н.) одмах 
је  прешао па пзврш ење задатака, које сам му поставио. РАЗВИЈХЕ СУ СЕ 
ВЕЛИКЕ БОРБЕ СА БУГЛРСКИМ ОКУПАТОРОМ, УНИШ ТЕНА СУ ДВА 
РУДНИКА, ПОРУШ ЕН ЈЕ  ВЕЈ1ИКИ Ж ЕД ЕЗН И ЧК И  МОСТ НА МОРАВИ КОД 
ПРИ ВОЈА (ВРАЊ СКА БАЊ А) Бројчано одред се утростручио и почео проди- 
рати у свим правцима које сам им одредио.“:127

Успеси II ЈМПО пријатно су изненадили Темпа. А одред не само 
што је продро до Скопске Црне горе него је створио и слободне тери- 
торије Пчиња—К озјак и Црна Трава—Лужница, што је било од 
стратегијске важнссти. Обезбедио је и формирање Кумановског ма- 
кедонског одреда и бугарског — Трнског одреда, као и прихват бораца 
с Косова. То с друге стране показује колико је била корисна и мини- 
мална помоћ кадровском саставу Одреда на територији преко демар- 
кационе линије да би постигао добре успехе.

Приликом бављења Темпа у Црној трави решен је  један од акут- 
них проблема стварањем партијског руководства.

Формиран је ОК Врања.3-’8 Од преласка Одреда у овом рејону 
није постојало партијско руководство, које би успешно руководило 
Одредом и НОБ-ом. Доласком Душана Пуђе-Саве у руководство стање 
се умногоме побољшало, али се нису могле отклонити слабости поје- 
диних чланова руководства о којима смо већ говорили. Доласком 
Темпа пруж ила се могућност да се постојећи проблем за НОБ преко 
демаркационе линије реши формирањем ОК Врања. Развој и рад овог 
ф орума неће бити онакав какав је очекиван при формирању, па ће 
октобра 1943. године при бављењу Б лагоја Нешковића, секретара 
ПК, неки чланови ОК да буду каж њ ени због неактивности.

Темпо је с обзиром на овлаш ћења која му је дао ПК формирао 
ОК Врања у саставу: Душан П уђа-Ж ине, секретар и одговоран за

:,-h А ЦК СКЈ Мф 206/763 снимак 160—172 (према овим документима при 
проласку Темпа преко рејона Црне Траве у Одреду је било 20 чланова КПЈ и 
кондидата и преко ?0 чланова СКОЈ-а, што је у оним условима представљало 
солидну снагу Одреда).

325 36. НОР т. 11/10 док. бр. 93.
,28 И сто , 2/8 док. бр. 69.
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А Ф Ж , Васа Смајевић (одговоран за агитпроп), Риста А нтуновић-Баја 
(одговоран за партијску организацију у војсци), Славољуб Петровић- 
-Ђ ера (одговоран за омладину) и Чеда Стајић-Плави (одговоран за 
НОО).829

Овом приликом срески комитети нису формирани, али су били 
у плану.

Реорганизација Одреда и формирање ОК Врања вршили су се у 
периоду непријатељске офанзиве „Вајс П “ и „Вајс-М оетар“ (IV не- 
пријатељ ска офанзива), ria је реорганизација допринела да Одред 
продужи ефикасне акције успешније у вези с наређењем Врховног 
ш таба пренетим преко „Слободне Југославије“.

БОРБЕНЕ АКТИВНОСТИ II ЈМПО (ВРАЊСКОГ) У ПЕРИОДУ IV 
НЕПРИЈАТЕЉ СКЕ ОФАНЗИВЕ НА НОВ И НОЈ (ВАЈС II И ВАЈС—МОСТАР)

У периоду реорганизације Врањског одреда npe доласка Темпа на 
црнотравски терен, преко „Слободне Југославије“ објављена је наред- 
ба Врховног штаба НОВ и ПОЈ у којој се каж е:

„Услед јаке офанзиве уједињених непријатељ а: Немаца, Талијана, усташа 
и четника на нашу ослобођену територију у Боени и Лици, наређујем евим 
партизанским одредима и бригадама у Славонији, Словенији, Србији, Црној 
Гори, Херцеговини и Источној Босни да одмах отпочну офанзиву против оелаб- 
љених гарнизона неприЈатеља, да уништавалу ж елезнички саобраћај. војка 
слагалиш та. цесте, телефонске и телеграф ске везе и друге објекте".530

Ова наредба објављена преко „Слободне Југославијс“ ухваћена 
је у Црно] Трави преко радио-пријемника. Наредба је понављана не- 
колико дана узастопце (11. II до 15. II 1943. године).

Ово наређење врховног команданта ухватио је и ПК у Београду, 
па је у вези с тим политички комесар Мома Марковић сутрадан, 12.
II 1943. године, упутио наређење одредима за извршење овог за- 
датка.331

Он о томе обавештава и Радивоја Јовановића-Брадоњ у, коман- 
данта Главног штаба, чиме му скреће паж њ у на ово наређење ради 
његове оријентације у раду.:ш

У наређењу Моме, које је издао у име Главног штаба Србије, 
поред осталог стоји:“ . .  .

1. Да сви штабови народно ослободилачких партизанских одреда одмах 
израде конкретан план за акпш е и свр оружане тединице ОЛМАХ ОТПОЧНУ 
ОФАНЗИВУ . .

в) да се уништаваЈу транспорти, разарају  комуникациЈе друмови, ж елез- 
нице, мостови, телефонске и телеграфске везе и други објекти који служе 
окупатору . ..

д) да се паралиш е сва окупаторска власт" . . .

32»  J / J C T 0 .

А Ц К С К Ј Мф. 17—41 332—330 и 361—366 (Емисије „СлоЗодне Југосла- 
ви је“). 36. НОР т. IV /9 док. бр. 213 (Заповест за офанзиву ,,Ва.јс“); IV/10 док. бр.
206 (заповест за „Вајс II“); Х П /3 док. бр. 1 (заповест команданта немачких
трупр ШТХ ча операци.ју ,,Вајс“).

3S1 36. НОР т. 1/5 док. бр. 16.
332 Исто, док. бр. 14.
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Према документацији којом се располаже, II ЈМПО (Врањски); 
није примио ово наређење ГШ,333 а исто тако, ни I ЈМ ПО.334 Захваљ у- 
јући радио-пријемнику преко којег се од маја 1942. године Бабички, 
Врањски и сада II ЈМПО углавном оријентише на задатке ПО, II 
ЈМПО и сада прилази изврш ењ у наређења врховног команданта. Пу- 
ђа је, као секретар ОК и врш илац дужности заменика политичког 
комесара Одреда, с новим политичким комесаром Владимиром Вује- 
вићем-Вујом, који је стигао у Острозуб крајем ф ебруара 1943. године, 
као и са замеником команданта Синадином Миленовићем, а у дого- 
вору с осталим руководиоцима, извршио реорганизацију Врањског 
одреда према одлуци Темпа у Зеленчију 1. марта 1943. године.335 
Овом приликом Пуђа исправља грешку од 21. II 1943. године и за ко- 
манданта II баталзона поставља Милорада Диманића-М илоша, пошто- 
Добривоје Дикић још није био дошао у Одред. За политичког коме- 
сара одређен је Динко Деновски, ранији курир ПК, односно ПП Ниша, 
који је стигао заједно с политичким комесаром Вујовићем из Јастре- 
бачког батаљона.

Тада су од две чете формирана три батаљона. Иако су то према> 
бројном стању биле чете, с обзиром на то што су изврш авале задатке 
и оперативног значаја, и ми ћемо их називати баталзонима — што> 
чини и Темпо.331’ После извршене реорганизације Одреда и нужне 
припреме за напад, на рудник ,,Јерма“ пошло се из махале Вус села 
Добро Пол^е. Према раније добијеним подацима од извиђачке групе, 
напад на рудник извршен је из махале Кошарци, села Црвеиа Јабука- 
ноћу 6/7. марта 1943. године. Ликвидирано је обезбеђење и заплењено- 
око 120 kg експлозива, што је и био главни циљ напада.33'

А кција II ЈМПО на самој етничкој граници између Југославије и 
Бугарске, на 70 km од Софије, имала је позитиван утицај на развој 
партизанске борбе у овом рејону Бугарске. У село Црвена Јабука уочге 
самог напада стигао је у одред М ладен-Денча Ђуров Знепољски из" 
села Јарловца из Знепоље (Бугарска). То је био први човек који ће 
ући у Трнски бугарски одред формиран у овом рејону.338

Напад II ЈМПО у близини Трна имао је посебан значај за развој 
партизанске борбе дубље у Бугарској. После стаљинградске победе- 
Црвене армије Антифашистички покрет (АФП) у Бугарској прелази 
из дефанзиве у офанзиву и борбене групе које су до тада вршиле са- 
ботаже, прерастају у партизанске одреде.339 Акција југословенских. 
партизана на домаку Софије пруж ала је шансу многим припадници- 
ма БРП(к) и РМСА да пређу у рејон Ц. Траве и прикљ уче се парти-

■ш  Исто, док. бр. 56 (извештај Штаба II ЈМПО Главном штабу).
33-i Исто, 1/20 док. бр. 93 (Извеш тај штаба I ЈМПО у коме пише „овај одред; 

од впших шта. ова шгје д о ј и о  ии једпо пмсмо“).
зз5 xiCTOi 1/5 док. 6p. 56 (Извештај ш таба II ЈМПО од 20. V 1943. год.).
338 Исто, 11/8 док. бр. 69.
337 Исто. 1/5 док. бр. 56 и С. Тр-внски, Пеотдавно, 1942—1943—1944 СофиН' 

1957, стр. 136—139.
зза Исто.
339 Н. Горненски, BbopbDicenara борба 1941—1944, Софил 1971, стр. 89—98. И: 

99 (ЦК БКП(к) је  после стаљпнградске битке домео одлуку да формира опера- 
тивне зоне и да приступи оружаној борби у Бугарској).
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занекој борби. То се и остварује у друго] половини 1943. године, тиме 
што се формира Трнски ПО.3"1 Након успешне акције батаљони II 
ЈМ ПО настављ ају своје борбене задатке према унапред одређеним 
правцима. Трећи батаљон упућује се према Бабушници и Пироту, а 
други према власотиначком и бабичком крају .341

По унапред припремљеном плану I батаљон је са својим коман- 
дантом Мирком Сотировићем-Сотиром и политичким комесаром Ду- 
шаном Девеџићем Ж иком после извршеног напада на рудник Јерма, 
са заплењеним експлозивом, кренуо у рејон Врање—Прибој. После 
неколико ноћи марша по великом снегу I батаљон је уз јаке мере 
о п р е з а  стигао у рејон Превалца и Паневја тек 15. марта 1943. године. 
Након извиђања извршен је напад на мост на прузи ноћу између 16. 
и 17. марта 1943. године.34'- Брзо је савладано обезбеђење, а мост je 
минирао заменик команданта батал^она Драгомир Станковић-Ниша- 
вац. Руш ење железничког моста на прузи код Прибоја изазвало је 
у саобраћају прекид од преко 10 дана.343 Прекид рада на балканској 
трансверзали нанео је огромне штете окупатору. С друге стране, ру- 
шење моста дошло је баш у периоду када је наша војска водила теш ке 
заврш не борбе на реци Неретви у IV непријатељској офанзиви 
(„Вајс П “ и „Вајс Мостар“) против 6 италијанских и 7 немачких ди- 
визија, Павелићевих усташа и домобрана и 11 четничких бригада.344

Рушење моста на прузи Београд—Ниш—Солун била ;је једна од 
највећих акција у Србији после повлачења Врховног штаба 1941. го- 
дине. То je  био велики успех II јужноморавског одреда у изврш ењу 
задатака које је поставио Врховни штаб НОВ Југославије. После овог 
успеха II ЈМПО бугарска окупаторска власт продужава да врши од- 
мазде над становништвом у рејону руш ењ а моста и рудника ,,Јерма“ 
(Поморавље, Црна трава и Лужница).

Под руководством команданта 52. бугарског пешадијског пука у
Врању пуковника Ивана Попова, команданта граничног батаљона 
(участка) у Владичином Хану потпуковника Александра Апостолова, 
обласног полицијског начелника из Скопја Асена Богданова и шефа 
полицијских агената из Скопја Константина Балканског извршени 
су теш ки злочини над народом у долини Ј. Мораве.345 Од 18. па до
24. III 1943. године под њиховим руководством извршена су масовна 
стрељањ а у селима: Врбову, Богошеву, Прибоју, Стубли, Петлишту, 
Дикаву, Јелаш ници, Селачкој Стени, Руж ићу, а у селу Козарници стре- 
љане су и спаљене читаве породице Ристића.348 У Масуричком пољу

8111 С. TpnbHCKH, н.д., стр. 136—139.
341 ИАБ, IV-141/129, 36. НОР r. 1/5 док. бр. 56, АС M’OK Врањ е 35.
812 Ј 4 С Т 0 .

313 А ЦК С К Ј Мф. 17 ролна 41 сн. 500—600 (Емисија „Слободне Југославије"
бр. 81—89 од 13. до 20. III 1943. године).

зн Oslobodilački rat, књ. I, стр. 379—413.
3,5 A-V II Б кут. 3 фас. 5-1 и док. 15 и фас. 2-3 док. 157. А СУП Сконје 

3/Д бр. 3298; Х р ополоШјп Сурдулице,  стр. 66—68, 36. НОР т. 1/5 док. бр. 5, 6, 
59 и 1/20 док. бр. 82.

ЗЈП A-VII Б кут. 3 фас. 5-1 док. 15 и фас. 2-3 док. 157 (Изјава Асена Богда- 
иова и саслуш ање Балканског); Хронологија Сурдулице,  стр. 35—68, Ж . Нико-
лић-Б рка, 22 дивизија,  стр. 58—59; М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 288—292.
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такође су вршена стрељања, у селима: Биновцу, Алакинцу, Масурици, 
Битврђи, Мачкатици и др. Одмазда је вршена и у другим селима дуж  
пруге од Врања до Грделице.

Осим стрељања невиних људи, бугарски окупатор је спаљивао 
миоге куће и друге привредне објекте у долини Јуж не Мораве и у 
Масуричком пољу.:Ш

Током фебруара и марта у овом делу спаљено је преко хиљаду 
објеката, опљачкана имовина и тиме је нанета огромна штета наро- 
ду М48 Бугарски окупатор истовремено због напада на рудник ,,Јерма“ 
у Ракити врши одмазде и у рејону Лужнице и Црне Траве.зи'

Полиција и војска, организоване у војно-полицијски одред под 
командом пуковника Константина Н. Атанасова, већ 12. марта отпо- 
чињу с терором над народом у Црвсној Јабуци. Коњички ескадрон 
из Брезника под командом капетана Славова стрељао је 7 људи, по- 
хансио преко две стотине и малтретирао их. Пре тога запалио је све 
зграде на Баћов Долу, а у Црвеној Јабуци запаљене су и порушсне 
многе зграде. Пред окупљеним народом Славов је стрељао Станчу Ле- 
појевића, а од народа опљачкао 500 хиљ ада лева и 50 наполеона у 
злату .:Ш

Друга колона војске и полиције под командом поручника Стоја- 
нова из Пирота, преко Бабушнице и ЈБуберађе, упала je у села Дз- 
бровиш и Страњево, где је похапсила велики број људи и одвела 
у затвор у Бабуш ницу.:ш

Трећа колона полиције под командом полицијског начелника из 
Трна Дикова, преко села Калне и Градског продрла је у село Дарко- 
вац 15. марта 1943. шдине, где се еастала с групом поручника Сто- 
јанова. Ова непријатељ ска колона у Дарковцу стреља 11 људи, међу 
којима и Марка Тодоровића, члана НОО.352 Иста група Дикова у 
засеоку Тодоровцу села Црне Траве пали све куће и стреља деду 
сина и унука (Јону, Ставру и Бору Миленковића).

Ова убиства извршио је по наређењу Дикова Младен Богојев 358 
Преко села Брода непријатељ ска група под командом Дикова 17. мар- 
та избија у села Вус и Козило. У овим селима врши претрзс, хапси 
припаднике НОО,3'4 али, обавештена да се у близини налазе счаге 
II ЈМПО, напушта територију повлачећи се преко Јаковљ ева и Свођа 
за Пирот.

Осим врш ења репресалија окупатор је продро јачим снагама 
војске и полиције на партизанску територију ради постављања упо- 
риш та у неким насељима. Тако су марта месеца поред всћ посто-

Хропољогија Сурдулице,  стр, 67—68, Ж . Н иколић-Брка, 22 дивизија,  
стр, 58—59.

,JR АС M’OK Врање 4, 5. 35, 16, 18, 21, 22, 52, 64, 36. НОР т. 1/20, док. бр. 82.
S4!1 Ђ. Златковић, н. д„ стр. 24 и 253.
350 Исто, стр. 242, 244.
351 Исто, стр. 243 (тада је  било ухапш ено преко 40 људи, 10 је  осуђено па 

затвор са принудним радом, а остали пуштени кући).
352 Трагом II ЈМПО. стр. 22. АС M’OK Врање бр. 35.
s3!i Р. Костадиновић, Црна Трава и Цриотравци, Лесковац 1963, стр. 185.
зг’-’ Тада је  ухапш ен и малтретиран нлан НОО Радивоје Стаменковчћ и од

кадобијених повреда био је  неспособан за ма какав рад преко годину дана.
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јећих у Кални и Црвеној Јабуци, постављена полицијска упоришта 
у селима Дарковцу, Добром Пољу, Црној Трави (Црвенковци), Битвр- 
ђи и Г. Романовцу, а ојачано у селу Власини. Један полициј ски 
одред доведен у село Црвени Ерег.355

Овако постављена упоришта окупатора имала су за циљ да оне- 
могуће дзловање Одреда на прузи и одржање на територији Црне 
Траве и Лужнице, а самим тим својим приеуством слречи подршку 
II ЈМПО. У зимским данима ова мера окупатора прсдстављала је 
теш ку препреку и била је опасна за II ЈМПО. Извештај штаба Од- 
реда од 20. маја показује да је јачина полицијских снага за дејства 
против II ЈМПО износила око 700 полицајаца.3"'6 Снаге су оријенти- 
сане на обезбеђење окупаторске власти, пруге и за борбу против 
Одреда и биле су 6 пута јаче од Одреда. Као што смо напред изнели, 
поред полиције у борбу против II ЈМПО укљ учивала се и бугарска 
окупаторска војска. Према процени штаба Одреда од 20. маја 1943. 
године у гариизонима окупатора (Пирот, Врање, Владичин Хан, 
Сурдулица, Бујановац, Сливница, Софија, Лесковац, Ниш). мећ^- 
собно удаљеним од 60 до 80 km, налазило се око 3.000 војника.337 
Ш таб је узимао у обзир само непосредне гарнизоне. Взћи дзо ових 
снага увек је био ангажован против II ЈМПО. У овим условима 
опстанак Одреда зависио је само од умешности и одлучности војно- 
-политичког кадра као и борбене спссобности Одреда, а и од подршке 
народа. Без обзира на мере окупатора у овом периоду, снага Одреда 
се сваким даном повећавала доласком нових бораца.3'*8 Само у једчом 
дану из села Брода стигло је у Одред 8 бораца, а покушај 7 Впања- 
наца да дођу пропао је, док је Биљ ачка група настрадала код Врањ- 
ске Бањ е на путу за Одред. Тих дана, 18. III 1943. године, стигао 
је и нови командант Одреда Ратко Павловић-Ћ ићко.339 Саставши се 
са II батаљоном Одреда у Острозубу отпочео је руковођење Одредом 
предавањем о војно-политичкој ситуацији. Тога дана, 18. марта. одр- 
ж ана је и комеморација умрлом политичком комесару Врањског ПО 
Александру Стојановићу-Ратку.300

Управо када је окупатор напрезао све снаге да га ликвидира 
формирањ ем чак и посебног вој но-полициј ског одреда под командом 
пуковника Константина X. Атанасова301 II ЈМПО налази у себи 
снаге да продужи офанзивне акције започете јануара 1943. У то 
време је I ЈМПО у вези с одлукама Темпа учвршћивао и сређивао 
своје редове и прелазио на изврш ењ е постављених задатака.

36. НОР т. 1/5 док. бр. 56, Ђ. Златковић, н. d., стр. 254—253, Р. Костади« 
новић, н. д., стр. 183— 184, АС M’OK Врањ е бр. 35.

358 36. НОР т. 1/5 док. бр. 56.
357 Исто.

Исто; и сећање М илета Станковића, Драгана Петровића, Љубе М ихај- 
ловића, а о страдању Биљ ачке групе и непријатељ ски документи — Архив 
СУП Скопје 3/Д док. 3298.

33» АС M’OK Врање бр. 35.
ш, И с т
381 Заповест команданта бугарског војно-полицијског одреда бр. 1 од 29. IV 

1943. год., фотокопија код аутора.
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БОРБЕН Е АКТИВНОСТИ I ЈМПО У ПЕРИОДУ IV НЕПРИ ЈА ТЕЉ СКЕ 
ОФАНЗИВЕ НА НОВ И ПОЈ („ВАЈС“ I и „ВАЈС—МОСТАР“)

Из извеш таја Темпа362 и Недељка Караичића368 видимо да је 
саветовање с партијским руководиоцима Одреда и с терена било 
врло успешно. Носле интензивног рада на тродневном саветовању 
дошло и до културно-забавне приредбе на којој се Темпо одушевио 
атмосфером која влада код припадника НОБ-а у рејону Лесковца.

Утисак који је стекао о борбености Одреда и о способности војно- 
-политичког кадра током борбе с недићевцима 9. и 10. II 1943. го- 
дине, Темпо је евоцирао у изјави Лесковачком листу ,.Наша Реч“ 
1961.:,,u Борбеност припадника I ЈМПО упоредио је  с пролетерским 

јединицама НОВ-а. То је за борце партизанских одреда југоисточне 
Србије било велико признање. Признање за чврстину, доследност, 
упорност, храброст и истрајност у току НОБ-а од 1941. године.

За време боравка Темпа код I ЈМПО непријатељ је, откривши 
концентрацију снага на Кукавици, тежио да их разбије, а тиме оне- 
могући да у пролеће обнове акције од којих је он зазирао. Према 
неким подацима у нападу на Кукавици је поред недићеваца требало 
да учествују и бугарске јединице, о којима немачки командант го- 
вори у свом извеш тају. Из непознатог разлога оне нису узеле уче- 
ш ћа. О кружни начелник Лесковца се у свом извеш тају министру 
унутраш њ их послова ж али због тога и сматра да је то један од 
узрока неуспеха подухвата тј. напада на Лесковачки партизански 
одред фебруара 1943. године.305

С друге стране о овом непријатељском нападу немачки коман- 
дант Србије обавештава команданта Југоистока и констатује да је 
успех постигнут и да су партизани протерани с Кукавице.36® Ово 
потврђује какав је значај придаван подухвату противу ПО на пла- 
нини Кукавици.

Из писма Темпа ПК видимо да је приликом његовог боравка у 
рејону Лесковца донета одлука да се формира Прва српска бригада 
НОВ у Србији и да је руководство I ЈМПО са своје стране обећало 
да ће оно формирати ,,Прву српску бригаду“.:ш С друге стране у 
периоду боравка Темпа у рејону Лесковца пренета је наредба Вр- 
ховног штаба преко „Слободне Југославије". Из извеш таја штаба 
I ЈМПО од 22. јуна 1943. године, по чијој се садржини може закљ у- 
чити да је то први извеш тај који је примио Главни штаб Србије 
после формирања Одреда, види се да штаб није ништа предузео 
у вези с овом наредом Врховног ш таба.31® Сем тога према подацима 
се види да штаб I ЈМПО није добио ни наређење ГШ Србије од 
12. II 1943. године издато поводом захтева Врховног штаба за акције

36. НОР т. 1/5 док. бр. 15 и П /8  док. бр. 69.
363 Исто 1/5 док. бр. 25.

Наша рсч  бр. 1 Лесковац, 1. I 1961. године.
565 36. НОР т. 1/21 док. бр. 49.
siHi i - I c t o ,  i / 5  док. бр. 102.
367 Исто, док. бр. 15.
808 Исто, 1/20 док. бр. 93.

304



ПО ради растерећења НОВ захваћене непријатељском офанзивом 
„Вајс П “ и ,,Вајс-М остар“, названом IV офанзивом.369

На жолост, у овом тако важном периоду за активност I ЈМПО 
проблем веза између ГШ и ПО који је постојао и даље је остао. Тада 
су настале провале у партијској организацији (Нишу — МК КПЈ), а 
у вези са тим дошло је до провале и у Крушевцу, гдг су изврш ена 
велика хапшења, па чак и у Грделици и Лесковцу.370 Према томе у 
овом периоду изостала је активност I ЈМПО на комуникације и гар- 
низоне како је Врховни штаб захтевао. Иако штаб није примио 
наређење Главног штаба Србије од 12. II 1943. у вези с тим, постоји 
вероватноћа да је ипак нешто знао о наређењима изнетим преко 
„Слободне Југославије" од 11. до 15. II 1943. године. То нам у извес- 
ном смислу потврђује и писмо ОК Лесковца од 14. VI 1943. године, 
у коме се јасно прецизира наређење Врховног штаба.371 Из тога 
можемо извући закључак да је и штаб Одреда морао знати за тако 
важно наређење Врховног штаба. Међутим, активност I ЈМПО то 
не потврђује.

После реорганизације одреда, односно формирања I ЈМПО, ство- 
рени су сви услови за активирање Одреда управо на оним задацима 
које одређује Врховни штаб. Према извеш тају штаба од јуна 1943, 
године Одред је изводио мање акције.372 Фебруара месеца Расински 
ПО ноћу 12/13. II 1943. године врши акције на прузи Сталаћ—Ђ у- 
нис,373 а Јастребачки батаљон исте ноћи на прузи Дољевац— Про- 
купље.374 Због ових акција окупатор врши одмазде над невиним 
становништвом.373 Први батаљон је по повратку на Кукавицу ф е- 
бруара 1943. у два наврата напао на бутарске граничне карауле. али 
без видног успеха.

Једна од крупнијих акција која је изазвала врло оштре против- 
акције окупатора је напад и ликвидација рудника ,,Леце“, 13. марта 
1943. године.371* Сутрадан, 14. марта 1943. године, на напад I ЈМПО 
реаговала је једна бугарска чета „ловна рота“. Сва три батаљона 
I ЈМПО, која су учествовала у нападу, дочекала су ову чету у рејону 
Гајтана и нанела јој велике губитке.377 У борби је пошнуо политички 
комесар I ЈМ ПО одреда Радован Ковачевић-М аксим. Теж ак пораз 
ловне роте изазвао је још ж еш ћу реакцију окупатора. Од 16. до 
26. марта у борбама са I ЈМ ПО ангаж ују се јаче снаге бугарске и

Исто, 1/5 док. бр. 66. 36. НОР т. IV /9 док. бр. 203 и IV/10 док. бр. 206.
3,11 36. НОР т. 1/20 док. бр. 84 и група аутора, Ниш  у вихору НОБ, Нови 

Сад 1969, стр. 380—390; М. Перовић, Лесковац у рату, стр. 329.
371 36. НОР т. 1/5 док. бр. 65.
372 Исто, 1/5 док. бр. 67 (Извештај штаба I ЈМПО од 22. VI 1943. год.).
873 Исто, 1/20 док. бр. 84 и 1/5 док. бр. 160.
S74 и сто> i / g  д 0 К . б р ,  67  и  162.

svs Исто, 1/5 док. бр. 160 и 162.
378 Исто, 1/20 док. бр, 84 и 1/5 док. бр, 55 (Извештај ОК Лесковца Н К 

Србије); A-VII нд. кут. 22 фасц, 5-1 док. бр. 4 и фас. 6-1 док. бр. 58.
377 М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 240 (у овој се тврди да ,је погинуло 

50 непријатељ ских војника), а у књ изи Д. Туровића, Гајтап у НОБ, стр. 271 
тврди се да је  убијено 129 и 5 заробљено. Н ије утврђен тачан број погинулих 
непријатељ ских војника.
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немачке, као и недићевци. Следећих дана непријател> концентрише 
много јаче снаге, али I ЈМПО не прихвата борбу и напушта Радан.

Одред делом прелази на планину Кукавицу, а делом на Јастре- 
бац.’*78 Озлојеђен због напада на рудник ,,Леце“, а још више поразом 
„ловне роте“, окупатор је безобзиран према селима Гајтан, Леце и 
Дренце. Бугарски војници, недићевци, као и Немци (2. чета 3. не- 
мачког полицијског батаљона), пале ова села.

Из извештаја ПК Србије ЦК КПЈ од јуна 1943. видимо да је  
у Гајтану, Лецу и Дренцима спаљено 125 домова, 132 штале и 135 
помоћних зграда.379

Народ ових села је због драстичног поступка окупатора остао 
без крова над главом, хране и кућних потреба у месецу марту по 
тешкој и хладној зими. Многи које је окупатор ухватио стрељани 
су.38" Ова застрашујућа одмазда трајала је од 14. III до 24. III 1943. 
године, а по неким подацима и 12. дана.381

Борба I ЈМПО на Јововића ливади код села Гајтана још више 
је подигла углед Одреду. Из овог се види да су батаљони I ЈМПО 
били способни за акције већих обима.382

ОК Лесковца у свом извештају од априла 1943. оштрије реагује 
на недовољно деловање I ЈМПО:

„Наше јединице нису борбене јединице. Не воде аквдге. Оне још  
организују и извршавају акције на шпијунима, али оне пролазе крт] 
читавог низа других објеката, акција на шпијуне и саботажа нијг 
предмет акција наших јединица. Морамо учинити да се јединице 
упознају на свом сектору са свим оним објектима који могу бити 
предмет акција, да израде план о извршењу акција“.383

Оваква оцена ОК Лесковца долази и после врло успешних борби
I ЈМПО с окупаторским јединицама које га нападају у „походима“ 
на Одред. Први јужноморавски партизански одред врло се успешно 
носи у одбрани с окупатором који му стално то и намеће.

Карактеристике дејства I ЈМПО у априлу 1943. године могу се 
јасно видети и из извештаја недићевског окружног начелника Ле- 
сковца „ . . . о начину и правцу у коме се испољава акција комунисти- 
чко партизанских група у овом месецу запажа се јача безскрупулоз- 
ност која се огледа у све чешћем убијању општинских четника м 
службеника . .  .

s7k ј̂ ј Перовић, Јужна Србија, стр. 241.
379 36. НОР т. 1/5 док. бр. 73, стр. 221.

Тачне податке о стрељањмма људи у овој непријатељ ској огтмазди н--ма. 
Према, Јужна Србија. стр. 241, стрељаио 100, а у логоре и затворе одведепо 600, 
у књизи В. M itrovskog Glišića и Ristovskog, Bugarska vojska u Jugoslaviji,  
1941— 1945, Beograđ 1971. стр. 106, сто.ји да je  спаљено 635 домова и стрељано и 
похапшено близу 800 људи, док у књизи Д. Туровића, Гајтан у НОБ-у,  изпоси 
се на стр. 257 до 282 да нема погинулих да је ухапш ено око 250, али наводи да 
су одведени у логор и затворе.

36. НОР  т. V 5  док. бр. 67 (Извештај штаба I ЈМ ПО од 26. јуна 1943.
године).

S8S Исто, 1/20 док. бр. 82 (Писмо ОК Лесковца од 23. IV 1943. године).
**3 Исто, 1/5 док. бр. 55 (Писмо ОК Лесковца П К од 20. маја 1943. год.).
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Поред тога од стране партизана вршена је потрага за неким 
представницима, старешинама села и општинским службеницима. . .  
Нису поштеђени ни раније четовође сеоских милиција. .  ,“:Ш

Оваква активност I ЈМПО била је условљена са више чинилаца: 
непостојање везе с Главним штабом, погибија политичког комесара
I ЈМПО 13. марта 1943. године; одлазак начелника штаба за коман- 
данта II ЈМПО почетком марта; одсуство команданта I ЈМПО Ди- 
митрија Писковића из штаба због болести, а почетком маја одлазак 
заменика команданта I ЈМПО за привременог вршиоца дужности 
команданта II ЈМПО.385 Практично од марта и у току априла Одое- 
дом су руководили заменик команданта до одласка на црнотравски 
терен, односно сам заменик политичког комесара одреда Радош Јова- 
новић-Сеља, члан ОК Лесковца. Осим тога у априлу 1943. вршене 
су акције мањег значаја и зато што је члан ПК Недељко Караичић- 
-Милисав у то време био на Озрену ради формирања ОК Ниша и 
Озренског одреда.:!кн Даље, у априлу и мају 1943. године љотићевски
II батаљон у јачини преко 800 добровољаца са 100 бицикла и 30 мо- 
тоцикла предузео је акције ,,чишћења“ планине Кукавице средином 
априла 1943. године.а87 Операција чишћења трајала је 5 дана. Непри- 
јатељ није постигао успех али је принудио батаљон на повлачење. 
Зсог активности Јастребачког батаљона II батаљон љотићеваца по- 
четком маја 1943. године упућен је у напад на Јастребац/*88 Јастре- 
бачки (III батаљон) I ЈМПО организује заседе ЈБотићевим снагама 
и наноси им велике губитке. Нападу љотићеваца на М. Јастрепцу 
садејствују јаке снаге бугарских окупаторских јединица.:!Н-' Према 
документацији која је заплењена код једног недићевског официра, 
види се да су за овакве подухвате сачињени врло добри планови. 
У првом ешалону налазе се недићевци и љотићевци који откривају 
партизане, прихватају борбу и везују их за себе, а други ешалон 
служи за стезање обруча, док у трећем, уништавајућем обручу 
узима учешће ешалон бугарске војске.М0

Види се да окупатор иде у напад по појединим објектима —- 
деловима, јер није имао снаге да обухвати целу територију Лесковца, 
Топлице и Радана, како је то раније чинио. Зато средином маја и 
преноси свој напад у рејон Пасјаче, Видојевшде и Радана.:ш У нападу 
је поново ангажовао II љотићевски батаљон с недићевцима и доста 
јаким бугарским окупаторским јединицама. Овај подухват неприја- 
теља траје 10 дана, али се завршава без успеха јер је II батаљон
1 ЈМПО после наношења губитака непријатељу (његовим предњим 
деловима) прешао на Кукавицу код I батаљона.

зм A-VII Нд. кут. 22 ф . 8-1 док. 24.
•’"* 36. НОР r. 1/5 док. бр. 57 (Писмо ОК Лесковца од 27. маја 1943. год.) а 

док. бр. 51 (Писмо ОК Лесковца од 9. V 1943, у коме стоји: „к-нт. нашег одрсда 
је  сада болестан, има процес на плућима“.

зчл 36. НОР т. 1/5 док. бр. 51, 55 и 57.
зк? Исто.
.i'iR И с т 0 1  док бр, 5 5  и д0К. 67,
38" Ј4сто, док. бр. 37 (Писмо ОК Лесковца од 14. VI 1943. године).
aim Ј/Јсто, док. бр. 65 (Писмо ОК Лесковца од 14. VI 1943. године).
3,11 Исто, док. бр. 55 (Извсштај ОК Лесковца од 20 маја) и број 67 (ИзвештаЈ 

штаба одреда од 22. VI 1943. године).
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Напади окупатора и његових слугу у току фебруара, марта, 
априла и маја на I ЈМПО, очигледно су синхронизовани с предузетим 
непријатељским офанзивама Вајс II, Вајс-Мостар и ,,Ш варц“, тј. IV 
и V непријатељском офанзивом, како би везао и пасивизирао НО у 
овом рејону. Ово је осим наведених теш коћа нагнало I ЈМПО да не 
приђе офанзивнијем деловању у вези с наређењем Врховног штаба 
од 11. до 15. II 1943. године. У то време извршене су само три акције 
на прузи, и то сваки батаљон rio једну.3-'1- Први ЈМПО је у таквим 
условима морао углавном да води одбрамбене борбе, што је допри- 
нело да се не омасови. То и сам штаб Одреда у свом извеш тају 
констатује.833

У склопу непријатељских напада на I ЈМПО, обухваћен је и 
Расински ПО. Чак је непријател^ у односу на њега деловао брже и 
енергичније, јер је имао више успеха у нападима на пругу због које 
је  окупатор био и осетљивији.

РАСИНСКИ ПО У БОРБИ  СА ЧЕТНИЦИМА ДМ 1943. Г.

У ранијим излагањима навели смо податке о дејсгвима Расин- 
ског ПО из којих се видело да је Одред очуван, што је утицало на 
развој НОБ-а у Расини и у рејону Крушевца. Овом уснеху Расински 
ПО може да захвали на првом месту великој помоћи ОК Крушевца, 
која је од дана формирања стална и потпуна, а с дчуге стране ОК' 
Крушевца је одржавао чврсте и сталне везе са ПК. Тако је било 
и у периоду прекретнице коју је ПК Србије крајем 1942. годиие и 
почетком 1943. године извршио v свом раду и руковођењу. Расински 
ПО добио је наређење, од 1. јануара 1943. године с упутством о под- 
ношењу извеш таја ГШ Србије. По том наређењу већ 8. II 1943. го- 
дине он и подноси свој извештај.894

Колика је помоћ ПК Расинском одреду види се и по томе што му 
је  ГШ месец дана касније упутио посебно наређење с озби.шним 
задацима: ,,Да би ваш одред стао на чело ослободилачке борбе ваш ег 
краја, морате изврш ити следеће задатке:

1. Бројчапо одред повећати . . .
2. Обезбеђење одреда . .  .
3. Акције  . . .
4. Војиичка обука . . .
5. Прикупљајте оружје и м уницију  . . .

s“-’ Исто, док. бр. 67.
3»:i рЈсто, (у јануару 1943. године Јабланичко-пас.тачки и Лесковачки ПО 

имали су 150 партизана, а Јастребачки 100, што износи 250. Сада, пак, јуна 
1943: I баталзон (Кукавички) има 70, II батаљон (Јабланички) 120, и III батаљон 
(Јнстребачки) 100, што износи 290 партизана, значи Одред ојачан за 6 месеци 
само за 40 бораца) 36. НОР т. 1/5 док. бр. 22, 73 и 93).

304 Исто 1/5 док. бр. 13.



Да нам редовно ш аљете извеш таје по упутству које смо вам 
послали“.:Ш

С оваквом везом и помоћи ПК и ГШ Србије не може се похва- 
лити ниједан одред југоисточне Србије, али је, с друге стране. Ра- 
еински одред и оправдао ову помоћ.

Вс-роватно је 1-асински ПО добио и наређење политичког коме- 
сара Главног штаба од 12. II 1948. године (у име ГШ), које је издато 
поводом захтева Врховног штаба у вези са IV непријатељском офан- 
зивом. За ове тврдње немамо сигурних података, јер извештајем 
Расинског одреда од 10. марта 1943. године, из кога би се евентуа.пно 
видело да ли је наређење примљено или не, ие располажемо.:Ш Без 
обзира на то Расински одред је продужио своју офанзивну акцију, 
што се види из извештаја од 14. маја 1943. године и од јуна 1943.397 
Крупније акције Одреда су напад на пругу Круш евац—Краљево, 
железничку станицу Читлук, Г7. марта, истог дана када II JMIIG 
руши мост код Прибоја (Врање), априла напада на ж елезничку ста- 
ницу Кошево приликом кога је од упућене локомотиве с Кошева 
нанета штета и на железничкој станици Крушевац. Такође априла 
изврш ена је акција на железничку станицу Дедина, као и јуна на 
прузи Сталаћ— Ниш у рејону ж елезничке станице Ђунис. У заседама 
су сачекивани камиони окупатора и љотићеваца и уништавани за~ 
једно са њима. Тако је јуна једна колона камиона с немачком вој- 
ском наишла на заседу чете Расинаца и Јастрепчана и уништена.398 
Том приликом је погинуло 15 немачких војника, а сви камиони уни- 
штени. Због тога је окупатор под непосредном командом СС гене- 
ра.па Мајснера, команданта полицше из Београда, извршила одмазду 
у Круш евцу и околини 28. јуна 1943. године. Било је стрељано преко 
320 деце к људи.8"9

Осим ових акција уперених на објекте од виталног интерееа за 
окупатора, Расински одред је нападима на окупаторску власт оне- 
могућавао пљачку народа Расине, Ж упе и Мораве. Због тога се 
свакодневно сукобљавао с недићевцима и љотићевцима, што се види 
из извеш таја. Нема дана да Расински одред није водио 6op6v и.тш 
имао сукоба с непријатељем.

Уз сталне борбе с немачким и бугарским окупаторским Једини- 
цама, љотићевцима и недићевцима којих није било мало, Расински 
одред је јачао своје снаге и тако је почетком јануара. 1943. године 
имао 120 бораца.

Раније смо установили да су главни терет у борби противу 
партизанских одреда носиле бугарске окупаторске снаге, недићевци и 
четници К. Пећанца (новембарска и раније офанзиве у рејону Лес- 
ковца). Међутим, у фебруарско-априлско-мајским (1943) подухватима

з»5 исто, док. бр. 10 (у међувремену је  упутио Расинском одреду и наре- 
ђењ е да у знак трајне успомене на погинулог члана ПК и ГШ Собије Мирка 
Томића одред носи његово име (36. НОР т. 1/5 док. бр. 91.

390 Исто, 1/20 док. бр. 84.
М7 Исто док. бр. 84 и 1/5 док. бр. 59 и 69.
388 Исто 1/5 док. бр. 67, 69 и 181.
399 исто, 1/20 док. 94 (Извештај Расинског ПО од 13. VII у коме се тврди 

да ie стрељано 650. М. Перовић, Јужна Србија, стр. 274.
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непријатељ а видимо их у измењеним улогама. Главни терет преу- 
зели су љотићевци са својим батаљонима као највернији савезници 
немачког окупатора, а њих подржавају бугарске и немачке јединице, 
као и недићевци. У рејону Лесковца и Круш евца од фебруара до 
м аја нападе на ПО врше I, II и III батаљон СДК (љотићеваца), у 
јачини од 2.400 војника.400 Недићевци после стаљинградске битке све 
више сарађује са четницима ДМ, што се види и из извеш таја штаЗа 
Расинског П 0 .4,п

Ово изазива разочарење код окупатора и љотићевапа и долази 
до хапш сња неких недићевских официра. После стаљинградске битке 
снаге, НОВ и ПО Србије су добили у значају. Њ ихов положат је 
с обзиром на очекивано отварање другог фронта у Средоземљу добио 
посебан стратегијски значај, а поготову југоисточна Србија својим 
комуникацијама Моравском долином.

Немачки окупатор с обзиром на потребе саобраћаја Моравском 
и Ибарском долином тежи да онемогући даљи развој ПО сталним 
подухватима од фебруара 1943. године. Британски командант Сред- 
њег истока због важности ове територије захтева од Драже М ихаи- 
ловића10- да са својим штабом нређе у рејон Копаоника и дејством 
у долини Мораве и Ибра озбиљно поремети саобраћај на овим важ - 
ним комуникацијама. Због тога команда Средњег истока, априла ме- 
сеца шаље мајора Семер (John Sehmer) у Горски штаб бр. 110 код 
мајора Радослава Тзурића, команданта четника ДМ који се у то време 
налази у горњој Јабланици.403

Д раж а Михаиловић, без обзира на то што је своје снаге ори- 
јентисао за борбу са сиагама НОВ на Неретви, где је очекивао 
главну корист за свој покрет, теж и да јачањем својих јединица и 
њиховим нападима у југоисточној Србији овлада Копаоником, Јас- 
трепцом, Ж упом, Расином и Топлицом, а касније и целом југоисточ- 
ном Србијом, да ликвидира партизанске одреде и долазак Савезника 
преко Средоземља дочека као доминирајућа снага у Србији.404 У вези 
са тим је и Кесеровић са својим јединицама вршио сталне нападе 
и постао један од најопаснијих противника Расинског ПО у овом 
рејону почетком јануара 1943. године.

Расински ПО је, само са 120 бораца, одолевао свим непријате- 
љима од јануара 1943. године. Колико је та борба била напорна гто- 
казу ју  и први сукоби са четницима 18. I 1943. године код села Раз- 
бојие и Стубла. У борби код села Разбојне чета Расинског одреда 
у садејству са четом Јастребачког одреда нанела је теж ак пораз 
четницима ДМ под командом Кесеровића, а то је истовремено био и

36. КОР т. 1/5 док. бр .13, 59, 69 и 73 и 1/20 док. бр. 82 и 94 и 36. НОР 
r. Х11/3 док. бр 32. 41, 59 и др (СДК — је проформираи јапуара 1943, састава 
пет батаљона од 3650 војиика).

4,11 Исто 1/5 док. бр. 13, 59, 69 и 73 и 1/20 док. бр. 94 (Према извеш тајима 
ш таба Расинског одреда у свим борбама које је он водио од јапуара до јуиа 
1943 године дошло је  до садејства између недићеваца и четника ДМ, (36. НОР  
т. X I I /3 док. бр. 40 и друга овог тома).

4112 V. Cerčil. 11 svet.ski rat, Beograd. књ. 5, стр. 444 (Даље: V. Čerčil).
№l Лесковачки  зборпик  бр. 5, 1965. стр. 134—142.
404 Zbornik Neretva— Sutjeska  članak J. M a rjanov ića , стр. 50.
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први сукоб с овим непријатељским снагама на том терену.405 Истог 
дана је трећа чета Расинског одреда претрпела теж ак пораз у борби 
са СДС код села Стубла које су подржавали и четници ДМ.411(1

Према извеш тају ПК ЦК КП Ј од јуна 1943. године види се да 
су Дражине снаге прешле у нападе на ПО на целој териториЈи 
Србије:407

„Од јануара 1943. па до данас, О круж ни комитети нам јављ ају  о ,све већој 
активности дражиноваца* пише ПК Србије. Из овог се извештаја не види да 
су отпочеле теш ке борое с дражиновцима, него, „Та активизација се израж ава 
поред клањ а у крстарењу мањих (чешће), већих (ређе) група, од по 14 до 30 до 
100— 150 које се спуш тају са Хомол^а, Мал^ена, Повлена, Копаоника и др. њи- 
хових б а з а . . .  Дражиновци нападају наше одреде, кољу наше симпатизере“.4иг

Расински ПО је од јануара имао честе сукобе са четницима К е- 
серовића, којим је увек наносио теш ке губитке, што је  имало вели- 
ког утицаја на подизање угледа ПО и НОБ~а.4,ш Тада су четници 
имали енглеску војну мисију преко које су добијали наоружање, 
па су располагали бољим наоружањем, а ово користили и у пропа- 
гандне сврхе. То с друге стране показује да је већина њих била 
мобилисана те да су били слабији борци од бораца Расинског одреда. 
С таквом борачком масом Кесгровић није могао да избори домина- 
цију у рејону Крушевца, иако је као сигурног савезника имао СДС. 
Ти порази Кесеровића претворили су га у најљ ућег непријатеља 
НОП~а. К аква се борба водила између Расинског одреда и четника 
ДМ под командом Кесеровића говоре и извеш таји окружних начел- 
ника и „Билтен“ Министарства унутраш њ их послова, из тог периода.

,.Б) Акци.је илегалних одреда (Недићева влада није признавала назив 
„Југословепска во.јска у отаџбини“ како су се четници ДМ званично називали 
— Ж . Н.) бпла је  готово свуда управљена на обрачунавање са комунистима. 
Ово обрачунавање је у последње време узело облик беско.мпромисиости".40*

У „Билтену“ министар унутраш њ их послова Недићеве владе 
од априла месеца 1943. наводи и ово о дгјству четника ДМ:

„Илегални одреди (четници ДМ — Ж . Н.) има више и налазе се под коман- 
”ом: ма.шра Кесеровнћа, Николе Гордића и капетана Веснћа Влагтимнра. Акцпје 
ових одреда се и даље саетоје у ликвиднрању комунистнчких бандита. Одреди 
Кесеровнћа и Гордића врш или су у више општина присилиу мобилизацију 
сеоских младића“.4,,)

«•> 36. НОР т. 1/5 док. бр. 13 и 67.
4М Исто, бр. 13.
i « 7  l , f c r 0 ' д ( Ж , бр, 73,
4im Исто, док. ор. 13, 39, 61, 1/20 док. бр. 59 и 69 и АС ГШС бр. 76 (Извештај 

Расинског ПО од фебруара до јула 1943. године).
'|(и' 36. НОР т. 1/21 док. бр. 45. Окупатор такође помно прати нападе четника 

ДМ на партизане. Он 9. VII 1943. констатује: „Обрачунавање покрета ДМ са 
комунистима се наставл:>а као и пре.“ (36. НОР т. X I I /3 док. бр. 122) — 1 . XI 
1943 — командант Југоистока опет констату.је: „крвава обрачунавања између 
групе ДМ и комунистичких банди све су ж еш ћа и чеш ћа . . . “ (36. НОР т. Х11/3 
док. бр. 156).

41и Исто, док. бр. 61.
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М обилизација коју су вршили четници ДМ у току априла била 
је за одлазак четника на Дрину, Санџак, ради борбе у спречавању 
преласка дивизија НОВ у Србији.

Ативност четника ДМ од јануара 1943. поготову против ПО била 
је онаква какву је и приказивао министар унутраш њ их послова Не- 
дића у свом ,,Вилтену“.

Међутим, та активност ни]е била једнака у свим окрузима. То 
је зависило од снаге четника и јачине НОП-а. Тако је у окрузима 
Пожаревца и Краљ ева била кајбескропулознија, баш зато што су 
снаге четника у односу на одреде биле много јаче. Међутим, у округу 
Крушевца, без обзира што су Кесеровић, Гордић и Весић вршили 
клањ а припадника и симпатизера HOB-a и нападали на Расински 
ПО, нису постизали успехе, него су, напротив, доживљавали поразе. 
и то само захваљ ујући снази Расинског ПО.

У лесковачком округу четници ДМ до анрила нису показивали 
неку активност против ПО, што се види и из извеш таја окружног 
начелника „Акције илегалних одреда не постоје“.4,! У извеш тају ОК 
Десковца из периода априла 1943. године пише: . . . ,.ту и тамо се 
помаљају Дражине тројке и поједини агитатори. У планину изашао 
је одред од 70 љ уди“.112

И ПК Србије у свом извеш тају ЦК К П Ј од јуна не спомиње 
активност четника ДМ у рејону Лесковца113. . .  У периоду писања 
овог извеш таја четници ДМ спуштали су се у Пусту реку, базу
I ЈМПО, о чему говори и извеш тај ОК Лесковца од 20. маја 1943. го- 
дине:

,,в) У сарадњи са окр. начелником пуковником Ђурићем ова 
банда (С. Миловановића) у јачини од 46 бораца (са официрима, 3 ма- 
шингвера, 7 пушкомитраљеза) пошла је пут равнице — у Пусту 
Р еку “.114 Овај тако индикативан податак — није узет у извештај ПК 
ЦК КП Ј. К арактеристика борбе у југоисточној Србији са четницима 
ДМ, а посебно у процесу развоја четничке организације која је трз- 
бало да одигра стратегијску улогу у овладавању Србијом. врло јр> 
интересантна са војно-политичког становишта.

ПРОЦЕС РАЗВ О ЈА  ЧЕТНИКА ДМ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИ ЈИ

Стварањем четника К. Пећанца у рејону Копаоника одмах после 
капитулације'115 а пуковника Драже М ихаиловића на Руднику ф ор- 
мирале су се две ривалске антиокупаторске устаничке снаге у Ср- 
бији. До краја августа 1941. године четници К. Пећћнца створили су 
своју чврсту и многобројну организацију на терену лесковачког и 
топличког краја и онемогућили Д раж у М ихаиловића да формира.

411 Исто, док. бр. 59.
4 ,2  Исто, 1/20 док. бр. 82, (Извештај ОК Лесковца од 23. IV 1943. год.).

Исто, 1/5 док. бр. 73.
414 Исто, док. бр. 55.
415 Др Иван-Џина ГлигориЈевић, докто-рска бисертација , НОБ у Јужноу 

Србиј-ц и њен утицај на Космет, М акедопију и грапичне пределе Бугарске  
1941— 1944), стр. 161—168. Један примерак код аутора— необјављеиа.
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своје „војне четнике“,416 иако је овај у својим декретима појединим 
официрима томе тежио од априла. На крају Д ража је био присиљен 
да прихвати ову поделу на „сфере утицаја“ пред сам прелазак Косте 
Пећанца на отворену сарадњу с окупатором 15. VIII 1941.417 Коста 
Пећанац се компромитовао отвореном сарадњом с окупатором, па је 
и поред тога његов утицај у већ створеној организацији био пресудан 
што се и видело у току борби у овом рејону од првог дана НОБ-а.

Тај његов утицај остао је код четника Оруглице, горње Јаб.ла- 
нице и Косанице и после разоруж ањ а његових одреда у Србији. Ути- 
цај К. Пећанца у овом рејону трајао и онда када се јасно видела 
победа антихитлеровске коалиције. У то време, прва половина 1943. 
године, обезвлашћен и напуштен од Недића и окупатора, К. Пећанац 
је под заштитом њему приврж ених четника боравио у својој наЦачој 
бази, у Косаници.418

Управо зато што је живео у овом крају  он је и вршио утицај 
на своје дезорјентисане приврженике да се не опредељују за „војне 
четнике" Драже Михаиловића, а поготову не за НОБ. Зато је и мајор 
Радослав Ђурић морао дуго да чека док није већина четника К Пе~ 
ћанца прешла на страну ДМ. Д раж а М ихаиловић је будно пратио 
развој борби противу ПО у југоисточној Србији и према томе је ори- 
јентисао потчињене у стварању своје организације. Када је Д раж а 
оценио да су сс четници К. Пећанца озбиљно компромитовали као 
отворени сарадници окупатора, с једне стране, а с друге, када су као 
слаби борци противу партизана почели да губе иаклоност окупатора, 
он је упутио у југоисточну Србију свог предетавника мајора Радо- 
слава Ђурића. Мајор Ђурић, који је у исто време био одређен за 
команданта Горског штаба бр. 110 (Команданта јуж ног сектора, Исту- 
рени део Врховне команде Југословенске војске у отаџбини“), стигао 
је на Оруглицу 2. априла 1942. године.419

Овај податак показује да ;је Дражин официр за организацију 
четника у рејону Лссковца дошао само неколико дана по нестанку 
Лесковачког и Јабланичког ПО — 26. и 27. III 1942. То нам потврђује 
да је Д раж а преко своје организације-обавештајне службе будно пра- 
тио ток дејства окунатора против ПО, па је, када је оценио да је 
ликвидација ПО при крају, упутио у југоисточну Србију свог пред- 
ставника да би на згариш ту ПО формирао своје бригаде.

Радослав Ђ урић се дошавши на Оруглицу — Дражин пункт — 
ослонио на војводу Козјачког, Јордана Кимића, капетана. Сама та 
чињеница показује да је Кимић и раније био припадник Дражине 
организације.420 Да је Кимић био припадник ДМ организације пот-

4111 Капетан Миодраг Ђ орђевић добио је  објаву од Д раж е М ихаиловипа 21.
IV 1941. године с овлашћсњсм да створи оргаиизацију ДМ у рејону Врнња Он 
је  приступио четпицима К. Пећанца под називом војвода Пчињски (документа- 
ција са суђења Ђорђевићу од стране четничког преког суда у Нишу 1942 го- 
дине). Копија код аутора.

m  36. НОР т. 1/5, док. бр. 55.
4 .8  36. НОР т. 1/5 док. бр. 55 и 73.
4 .9  И зјава Радослава Ђурића дата 1. VI 1944. у ГШ Србије после преласка 

на страну НОП-а (копија код аутора).
420 С. Ииколић, н. д., стр. 298 и 353.
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крепљ ује и то што је он почетком 1942. године прешао на терито- 
рију Врања, К озјака, Куманова, ria чак ишао на Скопску Црну гору 
где је организовао четнике ове организадије. Организацију ДМ у 
рејону К озјака, Пчиње и Скопске Црне горе октриле су бугарске 
окупаторске власти крајем 1942. године, она је, иако су је Бугари 
делом војнички разбили а делом похапсили и осудили, једним делом 
остала и деловала.421

Ђ урић по доласку у овај рејон није могао да продре са својом 
организацијом у села бивше слободне територије Кукавичког и Јабла- 
ничког одреда, а такође није имао ни снаге ни могућности да четнике 
К. Пећанца у горњој Јабланици и Косаници стави под своју ко- 
манду. Мајор Ђ урић се у тој ситуацији оријентисао на стварање 
организације ДМ преко демаркационе линије у „Великој Бугарској" 
од Сурдулице и Пољаница према Врању.42-’

За таЈ задатак ангажовао је поручника Ж и ку  Митића из рејона 
Власотинца и поручника Јована Стефановића, четника с Оруглице. 
Организација је била таква да су се стварале чете и батаљони по 
сслима с командирима чета и батаљона. Биле су чак дате и ,,јавке“ 
за узбуну, односно за прелазак у оружану борбу „када за то буде 
време".4--'1

Оваквом раду ишло је на руку и то што су савезнички авиони 
(Велике Британије) априла месеца 1942. године бацили летке у ко- 
јима се глорификује Петар II, краљ Југославије, а народ позива на 
борбу ,.када дође одређени час“, под командом генерала Драже Ми- 
хаиловића.424

Наше тврдње изнете да је Д раж а после ликвидације неких ПО 
У југоисточној Србији послао Ђурића потврђује податак да је то 
учинио и после ликвидације Бабичког одреда и његове слободне 
територије као и протеривања Нишавског одреда из Заплањ а и са 
Суве планине. По доласку Радослава Ђ урића на Оруглицу, почетком 
априла 1942. године .одиосно убрзо за тим, одржава се састанак при- 
сталица ДМ у Нишу. Том састанку присуствују Миленко Релић, 
капетан, др Милан Ш ијачки, лекар из Ниша, мајор Александар Ви~ 
деновић и др. Ту се постављају основе организације и додељују 
територије појединим командантима горских штабова.42"’ После тога 
су мајор Видановић Александар, који је одређен за команданта Гор- 
ског штаба бр. 45, и Миленко Релић, за команданта штаба број 43, 
кренули на терен у Заплање, на Суву планину.

Ова организација деловала је брзо на читавој територији нишког, 
а и пиротског округа. Ово деловање донекле је прекинула погибија 
М иленка Релића 16. јула 1942. године код села Космовца на Сувој

m  36. НОР т. I/S док. бр. 56; А. Спасовски, н. д.. стр. 93, 95 и А СУП 
Скоп.је 3/Д бр. 32, 43 (извешта.ј обласне полиције за 1943 годину).

422 A-VII Нд. кут. 33 ф. 5 док. бр. 17.
42:1 Позпато аутору — имао документацију у рукама, заплењено у селу 

Јастрепцу, августа 1942. године.
•I2J Исто, и 36. НОР т. 1/3 док. бр. 174.
42S 36. НОР r. 1/4 док. бр. 42 (извештај ш таба Н иш авског одреда од 14. X 

1942. године).
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лланини.426 Видљива активност ове организације у Заплањ у и на 
СувоЈ планини осетиће се поново тек крајем 1942. године по повратку 
Видановића из Дражиног штаоа и доласка групе представника офи- 
цира из штаба 'Бурића из горње Јаоланице.^ ' Ово потврђуЈе да је 
активност ДМ у pejony Ниша отпочела после доласка Радослава 
Ћ урића на Оруглицу и да је за то постојао комитет који је руководио 
организацијом ДМ у југоисточној Србији. У „комитету" су били Ра- 
дослав Ђурић, мајор, вероватно као командант, др Милан Ш ијачки 
и Црвенић Војин, оба из Ниша, као политички представници.*-8

Развоју и стабилности четничке организације ДМ допринело је 
и  то што се од првог дана на територији Лесковца и Ниша ослањао 
на официре СДС и СГС и четовође-војводе К. Пећанца. Даље, у 
скоро свим недићевским граничним посадама од Беле Паланке, Вла- 
сотинаца, Кукавице (Чукљеиик) Студене (Оруглице) Сијарине, Ту- 
лара до Раче (Косаничке) имали су најсигурнији ослонац, што им је 
у  прво време било од огромног значаја а касније их је кадровски 
појачавало.129

Продор организације ДМ у југоисточну Србију се, према томе, 
врши углавном у периоду кризе НОП-а у овом делу. Тако је Д раж а 
искористио пораз Нишавског и растурање Озренског одреда у току 
Аћимовићеве офанзиве јула 1942. године да упути своје официре, 
поред оних из Ниша, ради овладавања ранијом партизанском терито- 
ријом Раж ањ , Сокобања, Алексинац, Сврљиг и Бела Паланка ства- 
рањем својих организација, на првом месту војних.4:ш НОП у  овом 
делу Србије наћи ће се у тешком положају да очува своје позиције 
стечене у току 1941. године и до јула 1942 дејством Озренског и 
Нишавског одреда. То је, с друге стране, успоравало развој четничке 
организације, али га није спречило, па ће у току 1943. године доћи 
до великих криза за НОБ, а почетком 1944. године батаљони НОП-а 
заједно са ОК Зајечара биће принуђени да напусте своју територију 
и пребаце се у Топлицу и Пусту реку на слободну територи;ју.4:и

Продор четника ДМ у Топлицу биће отежан из два разлога.
Прво, успешна активна дејства Јастребачког одреда у току чи- 

таве 1942. године, а особито у периоду кризе, показала су да су пар- 
тизани неуништиви и обезбедила сталан утицај НОБ-а у Топлици и 
Добричу, па и око Мораве.

Друго, још се задрж ао утицај К. Пећанца уз помоћ Бугара и тиме 
отежавао продор четника ДМ. Без обзира на све, Д ража је имао 
евоје људе у Топлици преко којих је вршио утицај још од фебруара
1942. године. Они су после Аћимовићеве офанзиве на Јастрепцу ripe- 
шли у акцију, али то није добило карактер организације која има 
јако упориште у томе рејону, па је лако потиснута раскринкавањем

4i" Исто.
417 Збк НОР Т' | / з  док  бр> 1 7 4  и Ђ . Златковић, н. д., стр. 232—238 и 295.
4-’s 36. НОР т. 1/4 док. бр. 42 (ш веш тај штаба Нишавског одреда од 14. X 

1942. годпне)
42!' 36. НОР т. 1/4 док. бр. 4 и 1/5 док. бр. 55 и 73 као м I./20 док. 82.
4:111 Ivan-D žina Gligorijević, Deveta srpskn brlgađa. Beograd 1970. стр. 18.
131 36. HOP т. 1/20 док. бр. 126 (Писмо К араичића ПК Србије од 7. II 1944. 

године).
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од НОП-а. „Раскринкали смо и х  и спречили . . . Они протурају у на- 
род да су парти^ани пришли Дражи и да само у Топлици су парти- 
занске вође задрте, те да треба сви да се организују у Дражину 
организацију, пише у извеш тају члан ОК Ниша 3. децембра 1942. го- 
дине.4:1- Потпуковник Радојевић је, ослањајући се на Копаоник и Ке~ 
серовића, тежио да овлада Топлицом, али у томе неће успети, а по- 
готову не да потисне Јастребачки ПО, односно утицај HOIT-a v овом 
рејону.

У плану продора четника ДМ није била занемарена ни терито- 
рија јуж но од Влаеотииаца — црнотравски и лужнички крај. Напред. 
смо навели да је из рејона Власотинца још од јуна 1942. (а можда 
и раније) деловао поручник Ж ине Митић. Има података да је у овом 
рејону преко мајора Јована Филиповића ДМ организација крајем 
децембра 1941. покушала да створи своје упориште.'ш  Њ егов долазак 
није дефинитивно разјаш њен, али везе и сам долазак из Београда 
говоре да је стигао са задатком да формира и организује ДМ покрет. 
Друга чета Бабичког одреда је при продору на црнотравски терен 
фебруара 1942. године открила Филиповића и ликвидирала га као- 
непријателза НОБ~а.

Организација ДМ је  преко Ж ине М итића из pejona Влаеотинца 
наш ла известан ослонац у Стојану Јанковићу и др. у Добром Пољу, 
што се касније и показало —■ ова група отишла је у Власотински 
корпус ДМ.434 Активност Бабичког одреда и јачањ е НОБ-а до августа
1942. године у овом рејону спречили су све покушаје четника ДМ 
да продру на терен Врањског, односно II ЈМПО, о чему смо раније 
говорили. Томе је допринело и јединство народа око НОП-а

Најинтересантнији је процес продора четника ДМ у реЈон где 
је  био његов Горски штаб бр. 110, односно „Команда јуж ног сектора“. 
У тај рејон, као што смо рекли, дошао је мајор Ђ урић Радослав као 
командант штаба још 2. априла 1942. године. Њ егова активност, од- 
носно активност ДМ у рејону Лесковца, Кукавице, Оруглице, горње 
Јабланице осећале се тек крајем 1942. године (новембра, о чему сазна- 
јемо из извеш таја нолитичког комесара Кукавичког одреда од 19 XI
1942. године).435 '

Појава ДМ у овом рејону се поклапа с нестанком Јабланичког и 
Кукавичког ПО,’ш  чиме се еитуација у југоисточној Срби1и комп.пи- 
кује, што отеж ава јачањ е НОБ-а.

После вишемесечног сређивања Јабланичког ПО и формирања 
Јабланичко-пасјачког средином августа 1942. године, стекли су се 
услови да се убрза обнова НОБ-а, јачају  одреди и да се овлада

432 36. НОР т. 1/4 док. бр. 62 (Пиемо члана ОК Ниша П К Србиле од 3. XII
1942. године).

433 1941— 1942 u svedočenjima učesnika NOB, S. Kostić, Prva oružana akcija  
Babičkog NOP odreda u Crnotravskom kraju početkom 1942 godine, књ. 23, стр. 
505—516.

434 Ж . Н иколић-Брка, 22. дивизија,  стр. 110, напомена 22. (Из Доброг П о ј б з  
отишли су у четнике ДМ 1943. године Стојан Јанковић и други)

435 36. НОР т. 1/20 док. бр. 62.
430 и СТОј д о к .  бр. 61 (Писмо ПК партијском руководству Кукавичког и Ј а -  

бланичко-пасјачког одреда од 5. XI 1942. године).
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териториЈОм којом су 1941. и 1942. године доминирали четници К. Пе- 
ћанца. Обновљен Јабланички ПО под новим именом почетком сеп- 
тембра прелази на Кукавицу где с истоименим одредом формира ча- 
једнички штаб за командовање.437

Заједнички напад Лесковачког и Јабланичко-пасЈачког ПО на 
недићевце и четнике у селу Тумба, Студена и Лалинце био је успе- 
шан и том приликом су нанети непријатељу, а посебно четницима, 
осетни губици. Баченом бомбом запаљена је кућа четовође села Ла- 
линца, што је изазвао посебну политичку акцију ОК Лесковца и ПК 
Србије, јер је то оцењено као намерно паљење куће.138

ПК се плашио да ће IIO скренути с линије НОБ-а у периоду 
када окупатор разоруж ава четнике. Та;ј став није био у складу с кон- 
кретном ситуацијом на терену Лесковца и Оруглице јер четници 
Косте Пећанца о којима је реч нису разоружавани у овом периоду, 
као ни четници горње Јабланице и Косанице. Они су, напротив. били 
нека врста сеоске милиције, само су номинално носили име четника, 
и с.пужили верно окупатору.

Разоружавани су четници који су као војна организација били 
по градовима и већим местима под командом окружних начелника, 
односно окруж них војвода. Четници К. Пећанца у овом: рејону су 
тада били снага на коју су се окупатори и његове слуге ослањали 
у борби против ПО. Као што смо већ напред навели — у „новембар- 
ској офанзиви" крајем 1942. године.

Непознавање конкретне ситуације довело je до тога да је ПК на 
један врло реалан. и правилан предлог Кукавичког и Јабланичког 
одреда, из периода заједничког дејства око разоруж ањ а четника и 
овладавања Оруглицом и горњом Јабланином одговорио оштро и не~ 
гативно.43:)

Јабланичко-пасЈачки ПО, па и Кукавички, без обзира на ову 
директиву ПК, били су присиљени да приђу ликвидацији и разору- 
ж ањ у четника на својој бившој слободној територији ;јер друкчије 
не би могли опстати и развијати се. О томе говоре многи извештаји 
недићевске окупаторске власти од октобра и новембра 1942. године. 
Према томе нису се могли држати директиве у потпуности.440

Колико је дисциплиновано схваћена директива о разоружањ у 
четника говори извештај политичког комесара Кукавичког одреда, 
написан 14 дана након пријема директиве.

„Успели смо да више поколебамо козјачке четнике. Многи су 
.долазили у додир са нама и признали су оправданост наше борбе. 
У веравали су нас да цео народ из тог краја нема ништа против нас, 
само још неке војводе и дражиновци агитују против нас“.44’

Сам податак говори како се непријатељ понаша после успешног 
удара по њима. Само 9 дана ripe ове директиве К. Пећанац је издао 
наређење (26. октобра 1942. године) четницима Оруглице, горње Ја-

4:17 С. Николић, н. д„ стр. 289.
43R 36. НОР т. 1/20 док. бр. 61 и С. Николић, п. д„ стр. 390.
43" 36. НОР т. 1/20 док. бр. 61.
4411 Исто, 1/4 док. бр. 127 и 130 и 1/21 док. 39; Н. Илић, п.д.,  стр. 75—91.
441 36. НОР т. 1/20 док. бр. 62.
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бланице и Косанице за учешће у непријатељској новембарској оф ан- 
зиви против Кукавичког и Јабланичко-пасјачког одреда.Ј42

Активизација четника ДМ у току децембра поклапа се с непри- 
јатељском офанзивом у новембру и децембру 1942. године изведеном 
на Кукавици и на Радану, што још једном потврђује да се појава 
четника ДМ увек развијала после напада окупаторских сателитских 
снага на ПО.

Очигледно је  да је процес развоја организације ДМ на терито- 
рији Оруглице, горње Јабланице и Косанице био врло спор. Ђурић је  
као што смо видели дошао 2. априла 1942. године, а почетак акција 
ове организације против НОП-а испољавао се тек децембра 1942. го- 
дине. О узроцима спорог развоја четника ДМ даје нам податке сам 
Ђ урић у свом извеш тају Дражи М ихаиловићу од 4. октобра 1943, 
године.44:)

Најинтересантније у овом извеш тају је то што сам Ђ урић при- 
знаје да је „легалне четничке одреде“ и „добровољачке одреде" 
(Козјачки, Ј. Кимић, Реткоцерски, Саве Миловановића и других) 
познате по злочинима против припадника НОБ-а 1941. године, од~ 
носно слуге окупатора, претворио у ,,илегалне“, односно у одреде ДМ' 
организације. Другим речима, он је ове одреде преузео тек касније 
и с таквим наставио борбу против НОБ-а.

Организација ДМ споро се учврш ћивала и привлачила четнике 
К. Пећанца на своју страну. Д раж а М ихаиловић је  преко британске 
војне мисије при свом штабу издејствовао да се Ђурићу на Оругдицу 
упути један авиотранспорт децембра 1942. године.'144

Не може се тачно установити период када је Ђ урић успео да 
претвори „легалне четничке одреде“ у „илегалне" на Оруглици и у 
горњој Јабланици. Вероватно је са Козјачким четничким одредом то 
учињено већ новембра 1942.

На тој територији њихова активност настаје почетком децембра
1942. године, а то је време пријема првог авиотранспорта оруж ја са- 
везника. Поставља се питање зашто Горски штаб бр. 110 Ђ урића 
није, као и Кесеровић, почетком јануара 1943. године прешао у отво- 
рени напад на снаге НОП-а у овом рејону? Ђ урић не напада ПО у 
периоду непријатељ ских напада на Кукавици — фебруара, а ни
I ЈМПО марта 1943. године вероватно зато што у то време још није 
био преузео четнике Косте Пећанца.
Нагла експлозија активности четника ДМ, прво политичка, одмах 
затим и војничка, наступа после доласка мајора Семера.445 Тада се 
наставља продор мањих снага као агитатора у партизанска села 
априла 1943. године.44В

Само 15 дана после извеш таја политичког комесара К укавичког одреда 
четници су пошлм у акције користећи одсуство партизана и успешно развијали  
свој утицај. Радослав Ђурић је у одсуству партизанског утицаја успео да ојача 
четнички покрет v овом рејопу који већ крајем 1942. године гточиње да де ј- 
ствује. Пише С. Николић у п.д., стр. 353, 354; Архив Народног музеја Лесковца 
НОБ инв. 1200.

443 Архив Народног музеја Лесковац НОВ инв. бр. 1200.
444 Лесковачки збориик  бр, 5, 1965, стр. 134.
445 Л ееклвачки зборпик  бр. 5. стр. 134— 140.
448 36. НОР т. 1/20 док. бр. 82.
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После доласка већег броја војних мисија врши се почетком м аја 
обрачун с Костом Пећанцем и његовим личним обезбеђењем на Соко- 
ловици и у Косаници.447 Четници ДМ овладавају територијом Оругли- 
це, горње Јабланице и Косанице тек након протеривања Косте Пе- 
ћанца и преузимања његових четника. Интересантно је уочити да 
четници Ђ урића после преузимања и овладавања територијом Оруг- 
лице, горње Јабланице и Косанице нису у нападима на ПО садеј- 
ствовали са СДС и СГС, као што је свакодневно чинио Кесеровић. 
Из документације НОБ-а, као и из непријатељске, сазнајемо да 
нема изразитих напада четника ДМ Ђ урића на снаге I ЈМ ПО у току 
априла (сем упада Саве М иловановића у Пусту Реку маја када је  
побио многе припаднике НО Б-а све до напада партизана на четнике 
у горњој Јабланици.448

Из извеш таја ОК Лесковца и I ЈМ ПО види се да су четници 
ДМ из штаба бр. 110 предузели акције пропагандног карактера, 
издавали летке и друге брошуре у којима се напада НОП и преко- 
,,тројки“ врше убиства симпатизера Н О Б-а.44!)

С друге стране не видимо из документације да је у овом рејочу 
дошло до бескомпромисних обрачуна између дражиноваца и парти- 
зана. Ш тавише стално се у извеш тајима окружног начелника Jlec- 
ковца и „Билтену" министра унутраш њ их дела Недићеве владе 
наводи:

„Акција илегалних одреда не постоји".450

На овакав закљ учак о понашању Ђ урића наводи нас његов став 
изнесен у исцрпном извеш тају Дражи Михаиловићу. У том изве- 
ш тају Ђ урић осуђује бивше владе Југославије, па чак и монархију, 
за  нељудски однос према народу југоисточне Србије после I светског 
рата. Између осталог у том извеш тају пише: „Међутим, судбина ових 
области колико славна толико је и трагична. У прошлом светском 
рату ови су крајеви преживели устанак коме је народ дао много 
ж ртава. После свршеног рата, када су ее најбољи војници вратили 
у најопустошенији крај, били су од сваког заборављени и напуште- 
ни . . .

Политички режим неколицине једних те истих ФАВОРИЗОВА- 
НИХ СА НАЈВИШ ЕГ ВРХА (подвукао Ж . Н.) и целокупне државне 
управе, претворио се у БАНДУ КО ЈА ЈЕ  ВРШ ИЛА УГЊ ЕТАВАЊ Е 
ОВОГ НАРОДА ПРЕКО 30 ГОДИНА А НАРОЧИТО ОД РАТА 1918. 
ГОДИНЕ И ИМА ВЕЋИ Б РО Ј ТАЈАНСТВЕНИХ УБИСТАВА НАЈ- 
ИСТАКНУТИЈИХ ЉУДИ У ЈАБЛАН ИЦИ И ТОПЛИЦИ (овде се 
подразумева читаво подручје Лесковца и Прокупља Ж . Н.) ЧИЈЕ 
СЕ МИСТЕРИОЗНЕ СМРТИ ВЕЗУЈУ ЗА ПОДЗЕМНИ РАД ПОЛИ- 
ТИ ЧКИХ ПРВАКА КО ЈИ  СУ БИЛИ ПОВЛАШ ЋЕНИ ДА ВОДЕ 
ПРВУ РЕЧ (Све подвукао Ж . Н.)“451

417 Исто, 1/5 док. бр. 55 и бр. 73.
44s Исто, док. бр. 55, 65 и 50: 1/20 док. 82. 93.
4« Исто i / 5  док. бр. 65 и 1/20 док. бр. 84—93.
45,1 36. НОР т. 1/21 док. бр. 45.
4SI И звеш тај п. пуковника Ђ урића, Д раж и М ихаиловићу од 4. X 1943. (ко-

пија код аутора}.
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Априла месеца 1943. године, када je код Горског штаба бр. 110 
дошла прва британска војна мисија на челу с мајором Семером,45- 
настаје, како смо рекли, велика експлозија активности четника ДМ 
и на Оруглици и у горњој Јабланици. У пролеће и лето 1943. године 
спустило се више војних мисија Велике Британије са око 72 официра, 
подофицира и радиотелеграфиста.

Само долазак великог броја војних мисија већ говори какву су 
улогу организацији ДМ давали западни савезници у овом рејону. На 
првом месту су војнички разлози, ради дејства на комуникацију 
Београд—Ниш—Скопје због евентуалног отварања другог фронта у 
Средоземлзу,433 и политички, због велике наклоности према органи- 
зацији ДМ у Србији и очувању монархије.454

У време када је дошло до прекретнице у другом светском рату 
Д раж а Михаиловић министар избегличке владе активно учествује у
IV непријатељској офанзиви и бори се заједно с окупатором да лик- 
видира народноослободилачку војску.

За време, пак, V непријатељске офанзиве (,,Шварц“) на Сутјесци, 
Д раж а Михаиловић жели да овлада Србијом, мобилишући нове чет- 
нике и присилно их усмеравајући, с једие стране на спречавање про- 
дора НОВ у Србију, а с друге на ликвидацију ПО, а поготово у југо- 
источног Србији, о чему ПК гшше ЦК КП Ј јуна 1943. годиие.4;'г'

Долазак војних миеија у Србију у великом броју баш у то време 
помаже Дражи да оствари свој план. Не само што помоћу наоружања 
војнички јача, него и присуство војних мисија омогућава његовим 
четницима да пропагандом „како само њих помажу савезници“ об- 
ману народ Србије и тиме политички ојачају свој покпет. Ова два 
елемента су одиграла важ ну улогу у јачањ у четника ДМ у горњој 
Јабланици, Оруглици и Косаници, што потврђује извеш тај штаба
I ЈМПО од 12. јула 1943. године.«6

Окружни комитет Лесковца v свом извеш тају ripe доласка војних 
мисија о активности четника ДМ пише:

„Они говоре, да је  рат на заврш етку, Енглези су ти који свирају крај, ето, 
тек ц ј т о  нису дошли на копно, а ми ту и крај. Дрскост њихових агитатора је 
велика. Они се крећу по.јединачно и без оруж ја . . . Сава М иловановић поново 
ради на сабирању разоружаних четника. Iio његови напори немају плода. 
Народ је, донекле, увидео на искуство ко је он и његове банде. Било је  неколико 
примера, да су ra у селима његовог до.јучерашњег утицаја, сељаци истеривали 
из села и одбијали да му дају храну. Насупрот томе нас примају топлије НАША 
СЕ БАЗА ПРОШ ИРУЈЕ (подвукао Ж . Ш . Једна наша чета је упућена да даље 
продире у бивши четнички крај КОНФ ЕРЕНЦИЈАМ А И ЗБОРОВИМ А (подву- 
као Ж . Н.)“.«7

Окружни комитет Лесковца само месец дана касније, 20. маја, 
такође опширно пише ПК о догађајима у његовом округу.438 Обаве-

452 Исто.
45:i р  v. D. Dikin, Bojovna planina, Beograd 1973, стр. 216 и 253—250.
4:,i V. Cerčil, mem,oari, књ. 5, стр. 441—457.
■*5S 36. HOP т. 1/5 док. бр. 73.

Исто, 1/20 док. бр. 93.
457 Исто, док. бр. 82 (Писмо од 23. IV, само четири дана после доласка прве 

војне мисије код четника ДМ за које ОК Лесковца још  није знао).
45S 36. НОР т. 1/5 док. бр. 55.
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ш тава да су четници ДМ напали штаб К. Пећанца и заробили њего- 
вог сина, а о мобилизацији коју врше четници у Тулару, Реткоцеру 
и другим местима каж е: „одзив је веома слаб“.

Велика је  разлика у понашању четника ДМ у року од месец 
дана. Раније су ишли појединци без оружја, сада су постали дрски, 
пошто су одлично наоружани, и усуђују се да продру у партизанска 
села где нису смели ни 1941. ни 1942. без садејства с окупатором.

Средином јуна (14. VI) ОК оцењује да у горњој Јабланици има 
око 200 четника око Дедевца и Врапца, већина избеглица с Косова, 
што значи да нису с терена горње Јабланице а „мање бандз“ које 
дејствују  на територији округа „пљачкају, уцењ ују и прете мобили- 
зацијом сељака . . .

. . . Бивш е четничке масе у Горњој Јабланици су у превирању 
оне говоре: ето партизани су имали п р а в о . . .  Из села Голи Рид, 
Нова Топола, Кремен (око Лебана) дошла је делегација у Штаб нашег 
одреда да изрази своју солидарност са борбом наше војске, траж е да 
им долазимо у села и говоримо о ситуацији (два друга су одржали 
две успешне конференције уз пуно одобравање бив. четника двају 
носледњих села . . .

У вези са променом у расположењу маса бив. четничких одреда 
наредили смо да I и II бат. пођу у 15-то дневни демонстративни марш 
кроз Косаницу са циљем одржавањ а пол. зборова а у случају наи- 
ласка на оружане банде Д раже М ихаиловића . . . Да их нападну и 
униште. Батаљони су само делимично изврш или свој задатак — 
план. Епидемија дезинтерије хара у крају  изнад Курш умлије, те су 
се батаљони пред опасношћу заразе вратили. Али ипак њихов рад 
био је веома усп ео . .  ,“ .45U Као што се види ОК Лесковца не осећа 
потребу за енергичнијом борбом противу четника Драже М ихаило- 
вића него оријентише чету, а касније и батаљоне (два), углавном на 
политички рад у четничким селима.

Развој ситуације у то време је био много другачији. Очигледно 
је  да је постојало колебање у редовима четника К. Пећанца. Извор 
тих података је  био или наклоњен четницима и као такав обмањивао 
или су они који су те податке давали сматрали да су четници Опуг- 
лице, горње Јабланице и Косанице, односно бив. четници К. Пећан- 
ца, више наклоњени партизанима него дражиновцима, па их стога 
не треба сврставати у ДМ, што се из извеш таја може назрети. Углав- 
ном, ОК је у извеш тајима ПК нереално приказивао ситуацију на 
терену.

Штаб I ЈМПО само шест дана после овог извеш таја 22. VI оба~ 
веш тава Главни штаб Србије о много тежој ситуацији коју стварају 
четници ДМ него што је ОК Лесковца приказивао.100

,,На терену овог одреда дражиновске банде уз помоћ Недића и 
окруж них начелника као и окупатора ХОЋЕ ПО СВАКУ ЦЕНУ ДА 
ПРОДРУ НА ТЕРЕН ОВОГ ОДРЕДА ШТО ИМ ЗА  САДА НЕ ПО- 
ЛАЗИ ЗА РУКОМ (подвукао Ж . Н.). Дражиновци чине велика звер- 
ства, пале куће и убијају наше пријатеље, чине велика зверства“.

Исто, док. бр. 65.
«о и СТ0| док. бр. 67.
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Четници су били активни у учврш ћивањ у својих јединица и имали 
велике успехе у стварању својих одреда —- бригада,

Пропагандом четници ДМ су на своју страну превели и раније 
партизане с командом чете на челу с Милованом Ж угићем. Тако је 
већ априла 1943. године 15 сељака отишло у четнике ДМ 1Ш и то 
управо онда када ОК Лесковца тврди да њихова мобилизација нема 
успеха. Не само што је априла месеца отишло у четнике њ их 15, него 
их је  касније било много више и то из партизанског села горње 
Јабланице Гајтана. Ч ак их је према неким подацима било преко
2 5 0.402

Није се дуго чекало па да на крају  ОК и штаб I ЈМПО схвате 
колика се опасност надвила над НОП у овом рејону. Почетком јула 
1943. године, штаб I ЈМПО доноси одлуку да се обрачуна са четни- 
цима ДМ, којих на његовој територији од планине Кукавице до Ко- 
паоника има око 930:

„Четници отворено и жестоко спроводе пропаганду против нас 
проглаш авајући нас непријатељем број 1. Сваким даном прете упа- 
дом у базе партизана ради њиховог униш тењ а."463

Сем тога штаб Одреда износи да је морао да држи I и II батаљон 
од маја до јуна стално у припреми за  спречавање упада четника 
у његове базе и да зато није могао да врши акције против окупа- 
тора. То је још један разлог за невршење акција на прузи. Штаб 
конетатује да је ситуација тешка, а да су четници „нарочито озбиљна 
сметња да своју борбу усредсреди против окупатора . . .  па је одлучио 
да их војнички разбије . . у ком циљу је позвао у рејон Радана 
део Расинског и део II ЈМ ПО.404

У то време Горски штаб бр. 110, мајор Радослав Ђурић, форми- 
рао је неколико корпуса: Јабланички, Ј . Моравски, Власински, Вар- 
дарски и друге упућујући их на своје терене и обезбеђујући им 
војне мисије Велике Британије.485

Б ез обзира на све Радослав Ђурић, који стално прети упадима 
на партизанске територије, то не ради као што то чини Кесеровић, 
иако има преко 900 четника само на територији I ЈМПО.

Ипак је његова пропаганда учинила да је I ЈМПО прешао у од- 
брану, што је имало утицаја на прилив нових бораца у Одред.466 С 
друге стране I ЈМПО је покушавао да продире на четничку терито- 
рију и паралиш е њихове пропагандно-политичке акције, али је то 
било кратког даха,467 Одлука о обрачуну са четницима донета je тек 
12. јула  1943. године, али по свему судећи доста касно. Четници су 
до тог времена створили врло јаке бригаде и корпусе, које су са- 
везници наоружали са довољно и то савременог оружја. То се потвр-

461 Д. Туровић, н. д„ стр. 297—299.
482 Лесковачки зборник  бр. 15, стр. 295—306; 1976, Н. И лић Фалсификати и  

нетачпости у Хроници  Гајтан у НОВ.
483 36. НОР т. 1/5 док. бр. 67 (извештај ш таба I ЈМПО од 22. VI 1973. год.) 

и 1/20 док. бр. 93 (извеш тај ш таба I ЈМПО од 12. V II 1943. године).
404 Исто, 1/20 док. бр. 93.
465 Лесковачки зборник  бр. 5, 1965, стр. 134—140.

36. НОР т. 1/5 док. бр. 67.
467 Исто, док. бр. 65.
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дило у борбама које су вођене у августу 1943, о којима ћемо касније 
говорити.

Стварање четничких корпуса (Топличког, Косовског, Јабланичког 
и Јужноморавског) на тсриторији I JMIIO, отежавало је овоме продор 
на терен горње Јабланице, Косанице и Оруглице. С друге стране 
четнички корпуси нису могли да спрече I ЈМПО у стварању слободне 
територије у рејону Кукавице — Радана -— Пусте реке — Пасјаче и 
Јастрегхца у 1943. години. Преко демаркационе линије иа борбену 
активност II ЈМПО, од априла до јуна 1943. године, у периоду ства- 
рањ а слободне територије Л уж ница—Црна Трава, није могла да 
утиче ни делатност четника Власинског, Чегарског и Нишавског кор- 
пуса из рејона Суве планине и Заплањ а као и Власотинца, нити пак 
долазак Вардарског корпуса у рејон К озјака јуна 1943. године.

БОРБЕНА ДЕЈСТВА II ЈМПО У АПРИЛУ И М АЈУ 1943. У СТВАРАЊ У 
СЛОБОДНЕ ТЕРИ ТОРИЈЕ ОКО ЦРНЕ ТРАВЕ И ЛУЖ НИЦЕ

После успешних напада II ЈМПО на пругу код Прибоја и у Грде- 
личкој клисури, бугарски окупатор је сем тога што је вршио масован 
терор над народом у овом рејону постављао и јака  полицијска упо- 
ришта. Тако је у Црвеном Брегу, изнад самог Предејана, довео за 
борбу против II ЈМПО новоформирани специјални полицијски одред 
„Бенковиски". Поред њега око Црне Траве и Лужнице поставио је 
јака  упоришта полиције од 40 до 80 полицајаца,468 и то: у М ачка- 
тици, Белом Пољу, Битврђи, Романовцу, Власини, Клисури, Стрези- 
мировцу, Кални, Црвеној Јабуци, Стрелцу, Дарковцу, Добром Пољу, 
Броду и у самој Црној Трави, (Црвенковци, Ч ука и центар села 
Црне Траве). Према овоме на самој партизанској територији постав- 
љено је преко 600 полицајаца, а у непосредној близини, тако да се 
могу ангажовати за неколико сати, још око 300 полицајаца. Ако се 
овоме додају и јединице бугарске војске које су биле стављене на 
располагање војно-полицијском одреду пуковника Атанасова, чије је 
седиште било у Трну, онда су снаге непријатељ а непосредно анга- 
ж оване против II ЈМПО превазилазиле циф ру од 1.500 војника и 
полицајаца. У овај број нису узете јединице из суседних гарнизона 
■— Владичиног Хана, Врања, Пирота и Софије, као и оне преко де- 
маркационе линије: из Лесковца, Ниша и Б. Паланке. Почетком 
априла 1943. године нови штаб II ЈМ П одреда, који је био на окупу 
(сем заменика политичког комесара), имао ;је да се суочи с овим 
непријатељ ским сиагама. Штаб је схватио да у тој ситуацији, ако 
ж ели  да Одред опстане и развија се, мора продужити акције. То, 
другим речима, значи прићи изврш ењ у постављених задатака. У 
вези са тим штаб је упутио сваки батаљон на свој терен ради 
акција и развоја НОБ-а.

Први батаљон, који је имао задатак да продре према Пчињи, 
сукобио се при одласку на свој терен с полицијом окупатора из 
К риве Ф еје код Црног врха 7. априла 19 4 3.469 Брзим реаговањем

468 36. НОР т. 1/5 док. бр. 56 и V II/4  док. бр. 175 (извештај обласног поли-
цијског начелника Скопја за 1943. годину).
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непријатеља, батаљон је био присиљен да се врати у рејон Црне 
Траве.

Трећи батаљон, који је стигао у рејон Л уж нице ради дејства 
према Пироту и прузи Пирот— Софија, напала је 10. априла поли- 
ција из Калне и Црвене Јабуке код Раков Дола и Тумбе. Батаљон 
је  при крају  дана успео да се одлепи од непријатељ а наносећи му 
осетне губитке.470

Други батаљон, који се налазио са штабом Одреда у рејону 
Рупљ а припремајући се за  нове нападе на пругу Грделице—Врање, 
такође је 10. априла нападнут од полицијског одреда ,,Бенковски“ у 
селу Рупљу. Изненађен нападом батаљон је био присиљен да се по- 
вуче. Бугарска полиција је због боравка партизана у селу попалила 
село и пострељала многе људе, међу којима и ж ене.471 Штаб Одреда 
схватио је последице узмицања пред непријатељем, па је са штабом 
батаљона донео одлуку да истог дана увече нападне полицију у 
Црвеном Брегу и освети јој се за  масакр који је  тог дана починила 
у селу Рупљу.

Напад је изврш ен с планине Качар 10. априла 1943. године око
11 часова ноћу. Полиција, иако је била утврђена у згради школе 
Црвеног Брега, принуђена је да се бекством према Предејану спасе 
великих губитака.472

Из сукоба с полицијом штаб Одреда и батаљона извукли су 
закљ учак да непријатељ теж и да онемогући Одред не само у врш ењу 
акција, него и сам опстанак на црнотравском и лужничком терену. 
Сем тога теж и да омогући рад окупаторских општина. У вези с овим 
и кмет окупатора из општина Орах (председник општине) кренуо је 
18. априла у село Доње Гаре ради прикупљ ањ а реквизиције жита, 
меса и наплата пореза, и то само с једним полицајцем. Ову дрскост 
непријатељ а штаб Одреда није могао да поднесе, па су кмет и поли- 
цајац при хватањ у убијени.

Бугарска влада је само неколико дана (15. IV 1943. године) пре 
овог догађаја заседала поводом партизанских акција у Бугарској и 
донела одлуку о предузимању драстичних мера против оних који 
имају неког у партизанима или ма чиме помажу партизане.473

Вероватно је влада, односно њен министар унутраш њ их послова, 
добивши извеш таје о акцијама II ЈМПО, а поготову обавештење о 
ликвидацији њеног представника, наредила уништење читавог села 
Д. Гаре. У вези с тим војска и полиција окупатора су 20— 22. IV 1943. 
године под командом пуковника Атанасова ликвидирали читаво 
село Доње Гаре, сналили 187 домова са свим помоћним зградама и 
ухапсили 150 људи, од којих је на лицу места стрељано 8 а двадесет

36. НОР т. 1/5 док. бр. 56.
470 Исто.
47< АС M’OK Врањ е бр. 4, 5 и 35 и АИНИ СУП Скопје 3/Д бр. 3298/102.
472 3 6. НОР т. 1/5 док. бр. 56; АС M’OK Врање бр. 4. 5 и 35: и Архив СУП 

Скопје 3/Д бр. 3298/102 (у извеш тају штаба II ЈМПО, говори се о погибији 16 
полицијаца, а у извеш тају непријатељ а признаје се само погибија тројице),

473 36. НОР т. V l l /3  док. бр. 104.
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двојици је судио војни суд у Пироту. У Бугарску је  интернирано 
1.370 људи са свим живим инвентаром и стоком.474

Оваква драстична одмазда бугарске владе имала је за циљ да 
унесе панику у народ и тиме га присили на послушност. Ова мера 
окупатора није била за потцењивање, јер је утицала на психолошко 
стање народа. То је и дало могућности агентима окупатора да уносе 
немир у села преко демаркационе линије, а нарочито у Добром Пољу, 
одакле су маја 1943. године одвели у интернацију преко 280 људи. 
С друге стране штаб II ЈМПО као и ОК Врања озбиљно су схватили 
циљ непријатеља и опасност која прети НО Б-у уколико не предузму 
одговарајуће акције. Штаб Одреда, заједно са ОК Врања у тој ситуа- 
цији доноси најбољу могућу одлуку за даљи успешан развој НОБ-а, 
а  то је напад на окупаторску власт, омасовљење Одреда и овладавање 
територијом, што значи стварати слободну територију у црнотравском 
и лужничком крају. Одлука штаба види се из извеш таја: ,,Наш до- 
садашњи план био је овладавање тереном, омасовљење одреда и вој- 
ничке акције противу окупаторске живе снаге, комуникација и руд- 
ника“ .475

Колико је ова одлука била од огромне важности говори и пода- 
так  да је министар унутраш њ их послова Бугарске управо тих дана 
(10. IV 1943) издао наређење о концентрацији полицијских снага за 
ликвидацију партизанских одреда у току месец дана. Између осталог 
у наређењу стоји и ово:

,,И поред тога АПСОЛУТНО ЈЕ  НУЖ НО да се сада на почетку 
пролећа спрече сви noKvmajn и noiaBe и да се мотри на њих. НИ У 
КОМ СЛУЧАЈУ НЕ ТРЕБА ДОПУШТАТИ ПОСТОЈАЊ Е ИЛЕГАЛ- 
НИХ ЧЕТА И БАНДИ ИЛИ ПОКУШ АЈЕ СТВАРАЊ А ТАКВИХ 
(подвукао Ж . Н.). Неопходно је да се ојачају оне мере које су до 
сада против њих предузимане и, што је нарочито важно, да се одмах 
спроведе систематска и ударна акција ради чиш ћења земље од таквих 
елемената и да се одржава спремност ради парирања сваког сличног 
покуш аја . .  .

З а  време од највиш е месец дана треба потпуно ликвидирати све 
разбојничке групе и одстранити све услове који би дозволили фор- 
мирање таквих.

Право, сила и могућности су у рукама власти и само од њених 
органа, преко којих она дејствује, зависиће потпуни и коначни успех, 
који неизоставно треба да буде постигнут1'.470

Непосредно после трагедије села Доње Гаре, штаб Одреда и ОК 
В рањ а доносе одлуку да отпочну с разбијањем посада окупатора и 
тиме стварају услов за  омасовљење Одреда и стварање слободне те- 
риторије.

На основи те одлуке 23. IV 1943. године концентрисан је цео 
Одред у јачини од 140 бораца на Качеру. Тада је формирана и IV

174 36. НОР т. 1/5 док. бр. 56; Ђ. Златковић, н.д.,  стр, 248, Р. Костадиновић,
н. д., стр. 185— 187 и АС M’OK Врањ е бр. 4, 5, 64.

з б , НОР т. 1/5 док. бр. 56.
470 36. НОР т. V I I /1 док. бр. 155.
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(чета) с Драгољубом Петковићем-Столетом као командиром и Бран- 
ком Павловићем као политичким комесаром.477

Напад на Црну Траву је извршен у току ноћи 25/26. IV 1943. 
године.478 Заузета је полицијска станица (участак) где је убијено 7 
полицајаца и стрељана су 4 издајника, сарадника окупатора. али по- 
лиција Koia се налазила у згради школе и општине није ликвидирана. 
Такав развој борбе нагнао је штаб да нареди повлачење, јер су оближ- 
њ а упоришта непријатељ а самом борбом алармирана и била у no~ 
крету према Црној Трави. Повлачење је вршено у правцу Плане, 
непошумљене планине и која није обезбеђивала прикривање Одреда. 
При самом изласку на Плану Одред се сукобио с полицијом окупатора 
и j села Дарковца. Полиција је натерана у бекство према реци Вла~ 
сини, али је борба допринела да се штаб одлучи на поседање поло- 
ж а ја  на врху Плане, на Грамади (к. 1719). После избијањ а у овај рејон 
штаб доноси одлуку да се Одред ту задржи, поседајући положаје и 
ровове српске војске из 1913. и 1915. године. Ево како штаб у свом 
извеш тају  пише о овој одлуци:

„Запосели смо непријатељ ске положаје (погрешно наведено то 
нису непријатељски положаји већ српске војске из II балканског рата 
и I светског рата Ж . Н.), који су били за борбу још из нрошлог свет- 
ског рата са циљем да сачекамо непријатељ ске снаге које се буду 
упутиле за нама“, Одлука је била погрешна, ria је командант III бата- 
љона, који је, стога i h t o  је био рањен био код штаба Одреда, пред- 
ложио да се Одред повуче с ових непогодних полож аја и маневром 
преко шумовитих делова избије ван обруча који се већ стварао. Ш таб 
је  предлог одбио с мотивацијом „да он овде са врло погодних поло- 
ж а ја  може манифестовати своје снаге“, и зато не ж ели да их напу- 
сти“.479 „На положајима смо остали до 14 часова, а у међувремену 
непријатељ је  пошао на нас из 5 праваца, али није смео да се упусти 
у  борбу све док му није стигла у помоћ авијација — 4 борбена авиона 
који су митраљирали и бомбардовали наше положаје" пише у истом 
извеш тају  штаба одреда.480 Повлачење је у том случају морало бити 
онамо где је непријатељ тежио, и то према Стрезимировцу и бугар- 
ским селима. У извеш тају се наводи да непријатељ који је долазио из
5 праваца није смео да напада. Ово је била само тактичка варка, при- 
везивати партизане док не стигну снаге 6 пешадијског пука из Со- 
ф и је .481 К ада је непријатељ према плану извршио концентрацију 
својих снага, а имајући тачне податке о полож ају партизана, кренуо 
је  у напад прво авијацијом а затим и из свих праваца, пешадијом и 
полицијом, која је набацила партизане на терен где су биле јединице
6 пешадијског пука. Повлачење је дошло изненада и вршено на брзи- 
ну, и то у правцу који је био најопаснији. Цео Одред је дошао у сужен 
џеп непријатељ а у шуми у рејону к. 1472, село Преслап—Дебели 
дел—Голарудина—Стрезимировци—М лађенци— Грамада, Не само

477 Исто, 1/5 док. бр. 56 и АС M’OK Врањ е бр. 4, 5 и 64.
478 Исто и сећање Јована Ц екића, проф. Медицинског ф акултета, тадаш - 

н»ег лекара II ЈМПО.
479 По сећањ у Јована Ц екића, проф. Мед. факултета.
«  36. НОР т. 1/5 док. бр. 56.
481 К ирил М арков Златан, V 6ail последен, Соф ил  1966, стр. 108.
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што је дошао у џеп непријатељ а него је овај дрским продорима још 
више стезао обруч и чак прекинуо колону Одреда на два дела.482

Нашавши се, као у мишоловци, и подељен на два дела, Одред се 
морао спасавати од уништења примењујући маневар и лукавство. 
Већи део Одреда, под командом Ж ивојина Николића-Брке, коман- 
данта III батаљона, да би заварао непријатељ а кренуо је тамо где га 
непријатељ не очекује. Својим маневром према Стрезимировцу ишао 
је  до к. 1118 и тиме изаш ао из рејона који је непријатељ  детаљно 
претресао. Мањи део (само I батаљон без команданта који је остао 
у Црној Трави због рањавања), с Ратком Павловићем-Ћићком, коман- 
дантом одреда, нашао се испод Дебелог дела и Голе рудине, на којима 
су биле јединице 6 пука бугарске војске. У непосредној близини по- 
лож аја  непријатељске војске, батаљон је дочекао први мрак 26. IV 
1943. године. Тада је једна колона бугарске војске приликом напу- 
ш тањ а полож аја у покрету према Стрезимировцу наиш ла на бата- 
љон. У краткотрајној борби погинуо је командант одреда Ратко Пав- 
ловић-Ћ ићко.483

И поред ненадокнадивог губитка услед погибије команданта од- 
реда, II ЈМПО је, из полож аја у каквом до тада није био нити ће ка- 
сније икада бити, успешно избегао потпуно уништење.

Сви батаљони Одреда са штабом без команданта окупили су се 
28. априла 1943. године у Качеру, месту поласка у напад на Црну 
Траву. Истог дана анализирана је борба у Црној Трави и код Стре- 
зимировца.484

Установљено је да је Одред имао три погинула борца, једног теж е 
рањеног који је касније умро од задобијених рана и 6 рањених, међу 
којима командант I и III батаљона и политички комесар I батаљона, 
а један борац је заробљен. Према извеш тају ш таба непријатељ је 
имао 8 убијених и 22 рањена полицајца у нападу на Црну Траву, а 
сутрадан код Стразимировца 15 погинулих и 10 рањених, што се не 
би могло прихватити с обзиром на ситуацију у којој је био Одред. 
Истог дана, 28. IV 1943. године, штаб Одреда написао је писмо мајци 
Ратка П авловића-Ћ ићка у коме је обавештава о погибији њеног сина. 
У писму поред осталог стоји и ово: „Смрт Ратка Павловића твога дра- 
гог сина отргнула је  нама његовим друговима најмилијег друга, херо- 
ја, борца, великог и дичног команданта. Т еж ак је то губитак за нас“ .485

Да би избегао ударе непријатељ а штаб Одреда ;је донео одлуку 
да са својим батаљонима пређе демаркациону линију у рејону Б а- 
бичке горе, не само ради избегавања сукоба с бугарским јединицама 
и полицијом него и да би обновио НОБ на Бабичкој гори.480 Напад на 
Црну Траву имао је  далекосежне последице. Окупатор је одмах су- 
традан повукао полицију из Црне Траве, одневши са собом погинуле 
и рањене у Стрезимировцу. Општинска власт се никад више није 
вратила у центар Црне Траве, што је био почетак стварањ а слободне

482 'В. Златковић, н. д., стр. 247.
■1S3 36. НОР т. 1/5 док. бр. 56 и АС M’OK Врање 45, 64.

36. НОР т. 1/5 док. бр. 56 и АС M ’OK Врање, 45, 64.
■185 Трагом II  ЈМПО, стр. 139.
ш  36. НОР т. 1/5 док. бр. 57.
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територије. У борби код Преслапа и Стрезимировца Одред је постигао 
такође запаж ен успех, наиме, иако се налазило у џепу окупатора, 
окруж ен Јаким снагама, ипак је избегао катастроф у и очувао се.

Б ез обзира на све, погибија Ратка П авловића-Ћ ићка унела је 
несигурност у ОК Врање, па је вероватно без консултовања штаба 
Одреда и секретара ОК Пуђе, који је  био с Одредом, написан захтев 
за  помоћ од ОК Лесковца.487

У писму је  наведено да је нестало 20 бораца, а да постоји опас- 
ност ,,да су неки заробљени", и да ће се Одред распасти услед потера 
Бугара и због слабог командног кадра. У таквој ситуацији, иако је 
командант I ЈМПО био болестан, ОК Лесковца упућује заменика ко- 
манданта за извесно време у II ЈМПО „који ће имати задатак да 
окупи, учврсти и морално ојача одред“.488 Штаб II ЈМПО у свом 
извеш тају Главном штабу 11 дана после писма ОК Лесковца, стање 
у Одреду приказује сасвим друкчије.

„Овом борбом задали смо страх непријатељу, натерали га да 
напусти неколико база и да се концентрише у веће посаде на терену
II батаљона (рејон Црна Трава—Добро Поље ■— Ж . Н.). У борби на- 
ш их чета морал је био на висини. Наш будући план рада јесте омасов- 
љ ењ е одреда и продор на југ (ка Планини К озјаку) где још нисмо 
владали тереном . . ,“489 Из овог става штаба Одреда види се, прво, 
да он сматра да је овладао црнотравском територијом и, друго, да је 
морал на висини и да нема ни трага о неком „распадању одреда услед 
потере Бугара", већ напротив, да су постигнути успеси, непријател> 
натеран на уступање — напуш тањ е неких евојих упоришта, што је 
био велики индикатор за стварање слободне територије. И не само 
то него штаб Одреда наговештава и продор на нове терене где до 
тада није деловао. Што је најинтересантније, штаб је ово писао после 
драстичних одмазди окупатора изврш ених у рејону Црна Трава.

Колико је  напад на Црну Траву био успешан говори и податак 
да је само два дана после борби код Стразимироваца и напада на Црну 
Траву командант I софијске дивизије из Софије сменио пуковника 
Атанасова, команданта војно-полицијског одреда.

Реорганизовао је војно-полицијски одред и за команданта поста- 
вио потпуковника Петра Димитрова.4!ј0 У састав овог одреда ушле су 
јединице: из 1. пешадијског пука Софије, 25. пешадијског пука из 
Сливнице, пешадијског батаљона „Нишавска долина“ из Пирота, 1. 
армијског допунског пука, 5. коњичког пука из Брезника, 3. гранич- 
ног батаљона, из Крушевице, ојачане тешким митраљезима и мино- 
бацачима као и полицијским снагама софијске и скопске области ста- 
циониране у рејону II ЈМПО.

На основи заповести команданта војно-полицијског одреда од 28.
IV 1943. године снаге овог одреда прешле су у напад на територију

487 Исто, док. бр. 51 (ОК Лесковца П К  Србије 9. V 1943. године).
488 36. НОР т. 1/5 док. бр. 51.
489 Исто, док. бр. 55.
480 Заповест команданта бугарског војно-полицијског одреда од 29. IV 1943.

године, копија код аутора.
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II ЈМ ПО и отпочеле масакр над народом црнотравског и луж ничког 
краја,491 вршена су зверства и терор — стрељања и паљења домова, 
силовања девојака и жена, масовно батинање и пљачкање, а од пар- 
тизанских породица одузета је сва покретна имовина (пише у наве- 
деном извеш тају штаба од 20. V 1943. године).

Истовремено је командант војно-полицијског одреда распоредио 
своје снаге по упориштима:492 чету капетана Асена Тошева у селу 
Брод (Дејићева махала) коју је  својим зверствима претворио у стре- 
лиш те народа Црне Траве и околних села; део својих војно-поли- 
цијских одреда поставио је  у (махале Обрадовац и Чука) Црној 
Трави; други део у селу Добро Поље — Црквена махала, а од 6. маја 
једну чету пешадије капетана Петрова у  селу Добровишу; осим 
ових има своје снаге у Стрелцу, Власини, М ачкатици, Трну, Клисури, 
поред демаркационе линије у кориту Грделичке клисуре и Бабуш - 
ници.

Као што се види бугарски окупатор је посео неке доминантне 
положаје у Црној Трави, Добром Пољу и Ј1ужници, избегавајући ко- 
рито реке Власине, Калнске реке и Тегошнице. Распоред непријатеља 
онемогућава маневар II ЈМПО по сливу Власине. К раткотрајна борба 
око преузимања иницијативе између окупатора и II ЈМПО, одноено 
напад на Црвени Брег и Црну Траву, присилио је непријатељ а на де- 
фанзиву. То је један од пресудних успеха Одреда у критичном пе- 
риоду када је  бугарска влада теж ила да ликвидира одреде.

Ситуацију насталу повлачењем окупатора у јача упоришта штаб
II ЈМ ПО није хтео да испусти из руку, па је с II и III батаљоном ноћу 
19/20. маја 1943. године по повратку с Бабичке горе извршио напад на 
општину Стрелац у близини Бабушнице и Пирота.493 Циљ напада је 
био: ликвидација окупаторске власти и проширење слободне терито- 
рије у Л ужници према Пироту. Напад на Стрелац у непосредној бли- 
зини среског места, „околије", Бабушнице и унео је на упориште у 
Добровишу још већу панику код окупатора.494

Он почиње повлачење из општина: Стрелца у Бабушници, и из 
Јабуковика у Главановце, а из Дарковца у Добро Поље, док црнотрав- 
ску и рупљанску општину доводи у упориште Дејићева махала.

Нападом на Црну Траву и Стрелац II ЈМ ПО је постигао успех од 
огромног значаја. Окупатор је сабијен у упоришта из којих прави 
испаде с војском и полицијом. Другим речима створена је слободна 
територија у црнотравском и лужничком крају  у сливу Власине. 
Омогућен је рад К П Ј и стварање других организација НО Б-а на те- 
рену. Бугарски окупатор, не могавши да уништи II ЈМПО, а да би 
спречио његово омасовљење уз помоћ сарадника окупатора интернира

41,1 Н епријатељ  је  почео са масовним стрељањима и паљењем кућа у Црној 
Т рави 2. маја 1943. године, а у Луж ници 13. маја 1943. год.

,|i)2 36. НОР т. 1/5 док. бр. 56; Р. Костандиновић, п.д.,  стр. 189—196. Ђ. 
Златковић, п. д., стр. 251 и АС M’OK Врање бр. 64.

403 3 6. НОР т. 1/5 док. бр. 75 (Извеш тај штаба II ЈМНО од 2. VII 1943. r.).
494 Ђ. Златковић, п. д., стр. 251, Р. Костандиновић, и. d., стр. 189, 198, АС

M’OK Врање бр. 4, 5, 6, 35 и 64.
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мушкарце из црнотравског и лужничког краја.495 Тако норед стреља- 
ња, паљењ а и пљ ачкањ а породица партизана у току маја 1943. године, 
окупатор успева да одведе у интернацију велики број људи похва- 
таних по селима,496 што је успоравало јачањ е Одреда, док мања група 
омладинаца, избегавајући хапш ењ а и присилан рад у Бугарској до- 
лази  у одред.4!П

Без обзира на све, ојачан доласком М илоша М анојловића за ко- 
манданта, штаб Одреда планира продор на терен Пчиња — К озјак.498

Тек што је Милош М анојловић примио команду над II ЈМПО, 
Окруж ни комитет Лесковца увиђа да је I ЈМПО практично без штаба 
Одреда. Из тих разлога он упућује писмо ОК Врања износећи стање 
у штабу I ЈМПО са захтевом да Милоша М анојловића што пре упуте 
назад као неопходног за руковођење I ЈМПО.

Скоро истовремено, с обзиром на озбиљност ситуације у погледу 
штаба I ЈМПО, Окружни комитет Лесковца, ради реализације свог 
захтева унућеног ОК Врања, интервенише код П К Србије 27. маја 
1943. године: „Ми смо друга М анојловића послали да би између оста- 
лог заједно са ОК оепособио војне руководиоце све до полож аја од- 
реда, да им У КА Ж Е НА ЈЕДНОГ ИЗВРСНОГ ВО ЈНИ КА ДРУГА 
ПЕТКА (подвукао — Ж . Н.) кога смо им такође послали раније кога 
су ВЕЗАЛИ НЕ ДАЈУЋИ МУ ДА СЕ РА ЗВИ ЈА  И ВАСПИТА (све 
подвукао — Ж . Н.). Они су га поставили за зам. командира чете.

Тај посао друг је имао да заврш и за 20-так дана, после кога вре- 
мена, молили смо ОК Вр. да нам га поврате. Међутим, друг Маној- 
ловић је још  задрж ан. Морамо истакнути, да би евентуално задрж а- 
вање М анојловића имало следеће последице за I јужно-мор, адред: 1) 
штаба одреда више не би било. Политкома још немамо, после погибије 
Рад. Ковачевића к-нт друг Трнавац је болестан на плућима и често 
одсуствује; 2) друг М анојловић је војни руководилац израстао на те- 
рену Јабланице, Кукавице и Пасјаче. Он уистини одлично познаје 
овај терен и не једанпут је извукао одред из опкољења. Њ егова по- 
пуларност код наш их бораца је велика, они имају неограничену веру 
у његову војничку спрему. Али још нешто више, близу 50% станов- 
ништва нашег округа је црногорске националности који га необично 
воле и пош тују као земљ ака. Истина друг Трнавац је такође попула- 
ран, али погибијом Ратка Павловића и одласком М. М анојловића из 
нашег одреда, дало би се маха тенденцији распиривања супротности 
између Црногораца и домородаца, тенденција која је већ добрим де- 
лом разбијена . . .“4"

41)5 36. НОР т. 1/5 док. бр. 56 (Окупатор је  уз помоћ Вукаш ина Поповића, 
који  је  касније ликвидиран као издајник, Велимира Станковића, М илорада 
Димитријевића, Радосава Радосављевића, Александра Величковића и других 
одвео у иитериацију 27. маја 1943. године преко 280 људи, чиме је НОВ-у нанет 
теж ак удар. (Ж. Николић-Брка, 22. дивизија,  стр. 171, напомена 131 и Писмо 
Месне организације савеза бораца Добро Ползе, код аутора).

ш  Само из Црвене Јабуке интернирано 80, Козарнице, м ахале Црне Траве 
40, итд.

497 Из Црвене Јабуке пошло је  у одред 14 бораца (Ђ. Златковић, н. д., стр. 
251—252).

498 зб  НОР г. 1/5 док. бр. 56.
499 36. НОР т. 1/5 док. бр. 57.
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ОК Врања је, не чекајући одговор ПК и Главног штаба на пред- 
лог штаба да М анојловић буде командант II ЈМПО, вратио овог на 
захтев ОК Лесковца у I ЈМПО почетком јуна 1943. године.500 Захтев 
ОК Лесковца је утолико оправданији, јер је у то време I ЈМПО био 
без штаба Одреда као што смо напред навели. С дрз>те стране, II 
ЈМ ПО није био у кризи што се тиче кадрова — иако је владала таква 
ф ам а — а то се показало како у ранијим тако и у каснијим акцијама, 
када је II ЈМПО преузео на еебе развој НОБ~а и на територији Пчи- 
њ а—Козјак, стварајући слободну територију на самој комуникацији 
Ниш—Скопје, с једне стране, а с друге стварајући услове за повези- 
вање са НОП -ом у М акедонији и на Косову.

СТВАРАЊ Е СЛОБОДНЕ ТЕРИ ТО РИ ЈЕ П ЧИЊ А — К О ЗЈА К , И БОРБЕНА 
АКТИВНОСТ II ЈМПО У ТОКУ ЈУНА И ЈУ ЛА 1943. ГОДИНЕ ОД ПИРОТА

ДО КУМАНОВА

Борбена активност II ЈМПО, као што смо већ видели, омогућила 
је стварање гхрве слободне територије у Борисовој Бугарској, и то 
онда када је министар унутраш њ их дела бугарске владе тежио да 
.ликвидира партизанске одреде у Бугарској, ria и на окупираној тери- 
торији Југославије. Не само то него је слободна територија у црно- 
травском и лужничком крају  створена у периоду када је Врховни 
штаб планирао да са главним снагама продре у М акедонију и југо- 
источну Србију преко Црне Горе и Косова.501

Штаб II ЈМПО и ОК Врања одлучили су да створе нову слободну 
територију у рејону Пчиња—К озјак  у време када окупатор предузи- 
ма драстичне мере противу II ЈМПО и народа црнотравског и луж - 
ничког краја. У место пасивизације и напуш тањ а слободне територије 
штаб Одреда присиљава окупатора да се брани у упориштима, а у 
исто време планира проширење својих акција на нове територије у 
„Великој Бугарској“ и за  наношење јачих удара по комуникацијама 
окупатора.502 Ова одлука је донета управо у периоду када је немачки 
окупатор у такозваној V непријатељској офанзиви, у борбама на 
Сутјесци операцији Ш варц (»Schwarz«) тежио да уништи главне сна- 
ге НОПЈ.503

■Очигледно је да је ова одлука штаба донета на темељу заједничке 
процене ситуације са ОК Врања, засноване на снази II ЈМПО, а по- 
готову на спремности штабова батаљона на самостална дејства; даље, 
на реалној процени изнад свега сигурне подршке српског народа 
Пчиње и К озјака, која се у периоду продора и показала тачном: ,,На- 
род је био сретан да види српску војску која се бори против окупа- 
тора и наноси му губитке, те нас је свуда добро примио" пише у 
извеш тају ш таба Одреда.504

Територија на коју је штаб II ЈМПО усмерио своја дејства је слив 
Пчиње, који је оивичен Бесном кобилом, Доганицом, Чупиним брдом,

50,1 36. НОР т. 1/5 док. бр. 75.
501 Oslobođilački rat, књ. I, стр. 425—438.
502 36. НОР т. 1/5 док. 56.
603 36. НОР т. 1/5 док. бр. 75.
504 Исто.
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Ђерманом, Козјаком, као и планинама Рујен, Мотином, Коћуром и 
на крају  Петровом гором. Овако формиран, с пошумљеним деловима, 
представља компактну земљишну целину у виду оазе, погодне за ма- 
невре Одреда. Она је стога била привлачна за  развој НОБ-а, али је, 
с друге стране, била одвојена од црнотравског краја  гребеном Бесне 
кобиле, Стрешером и Врлом реком, уз то у насељима бугарске народ- 
ности босилеградског среза била је организована „општествена сила“
'—• наоружани становници за  борбу противу партизана.505 Осим тога. 
слив Пчиња окружен је јаким неприј атељским гарнизонима: Врањем, 
Бујановцем, Кумановом, Кривом Паланком, Чустендилом, Босиле- 
градом и Кривом Фејом што значи да су партизани у овом делу били 
у сталном окруж ењ у а у непосредној близини армијског центра оку« 
патора (Скопје 40 km). Иако су ове негативне стране положаја слива. 
Пчиње морале утицати на одлуку штаба Одреда, ипак је, с друге 
стране, он представљао врло важ ан ослонац за партизанска дејства- 
у долини Ј. Мораве — једне од најваж нијих магистрала коју окупа- 
тор користи. Ова територија такође обезбеђује везу и према Осогову, 
Кратову, Злетову (рудницима) и Кумановској котлини, где би се 
учврш ћивало садејство с партизанским одредима М акедоније и Срби- 
је. Преко Прешевске депресије обезбеђивало би се заједничко дејство 
српских и македонских ПО на стварањ у базе на Скопској Црној гори, 
која својим положајем доминира Скопском, Кумановском и Косов- 
ском котлином и комуникацијама; Качаничком клисуром и пругом 
Врање— Скопје. Из ове базе би се лакш е подржао развој НОБ-а на. 
Косову која очито заостаје у односу на друге покрајине. Слив Пчиње, 
а нарочито гребен —> Петрова гора—Доганица—Ж еравино—-Чупино 
брдо представља још једну могућност за сарадњу НОПЈ и Бугар- 
ске, односно повољан ослонац Ћустендилском IIO.

Узимајући све ове елементе у обзир, штаб Одреда и ОК Врања 
донели су одлуку заједно са штабовима батаљона да крајем маја 1943. 
године пренесу дејства у рејон Пчиње и тиме стварају нову слободну 
територију. Колико је ова одлука била смела али правилна говори 
и податак да је  II ЈМПО само са 140 бораца508 преузео задатак да. 
дејствује на територији од Пирота, Суве планине и Бабичке горе до- 
Козјака, Прешева и Скопске Црне горе чија дуж ина износи преко 
180 километара.

Окупљен на Буковој глави, (Добро Поље) реорганизован је II 
ЈМПО 24. V 1943. године. Место ранијег политичког комесара I бата- 
љона Душана Д евеџића-Ж ике постављен је ЈБуба Трајковић, а за 
политичког комесара III батаљона дошао је Бранко Павловић. При- 
времено је за команданта Одреда одређен М илош Манојловић, заме- 
ник команданта I ЈМ ПО.507

Команданти батаљона остали су исти: Мирко Сотировић-Сотир, 
Милорад Диманић-М илош и Ж ивојин Н иколић-Брка.

505 Исто и С. Тртзиски, н. d., стр. 453.
50(1 36. НОР т. 1/5 док. бр. 56, (према деш ифрованом тексту утврђено је  д® 

је II ЈМПО 20. маја 1943. имао 140 бораца).
507 Исто, док. бр. 51 и док. бр. 56.
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Овако реорганизован и попуњен II ЈМПО кренуо је у продор на 
ју г  27. V 1943. године.508

Продор је требало да се изврш и без сукоба с непријатељем јер 
се изводи по тешком терену —• гребеном Чемерника, преко Врле 
реке, Стрешера и Бесне кобиле, где непријатељ има своја упоришта 
и јаку  обавештајну службу. Тако је планирао штаб Одреда, али је 
окупатор будно пратио сваки покрет II ЈМПО и тежио је да онемо- 
гући дејство партизана.

Приликом прелаза Врле реке и избијањ а на северне падине Стре- 
шера, снаге II ЈМПО открила је бугарска полиција из села Романовац. 
Тако је већ 30. V 1943. године на самом почетку продора дошло до 
борбе.509

Откривши покрет партизана окупатор теж и не само да то спречи 
него и да нанесе губитке и разбије Одред. То је присилило II ЈМПО 
да води борбу с бугарском полицијом на обронцима Бесне кобиле — 
Црни Врх (2. VI 1943. године), код села Стајовца — Ш арковачка меха- 
на (3. VI 1943. године), села Барбаце и у подиожју К озјака 6. VI 
1943.510

Избијањем на К озјак штаб Одреда је постигао свој циљ и у исто 
време стекао извесна искуства о непријатељским дејствима.

Дрскост непријатеља у нападима је била очигледна, а оцењена је 
као последица избегавања борби. По избијањ у на К озјак циљ је по- 
стигнут, па је одлучено да се борба с полицијом окупатора, уколико 
до ње дође, више не избегава.

После дводневног одмора на К озјаку  дошло је до борбе. Окупатор 
је преко својих обавештајаца открио да се Одред налази у рејону 
села Равно на Козјаку, па је упутио свој полицијски одред ,.Бенков- 
ски“ у напад. До борбе долази 8. VI 1943. године и у њој је полиција 
окупатора разбијена и натерана у панично бекство.511

Борбом на К озјаку  постигнута су два циља: бугарској полицији 
нанет је пораз после кога ће она опрезно улазити у борбу с парти- 
занима и повраћен је углед НОБ-у, јер је на овом истом месту 11. X 
1941. године I кумановски ПО доживео теж ак пораз и као одред ли- 
квидиран. Осим тога ова борба је имала велики одјек у Куманову, 
јер су разбијени полицајци први својом паником пренели вест о по- 
јави партизана на К озјаку. То је био сигнал за М К К П Ј у Куманову 
да је II ЈМПО стигао у овај рејон и да су створени услови за одлазак 
бораца из Куманова у одред.512

Продор II ЈМПО до К озјака омогућио је штабу Одреда да реал- 
није процени услове борбе у рејону Пчиња— Козјак, па је при поврат- 
ку у рејон Петрова гора—Бабина пољана 13. VI 1943. године донета 
врло важ на одлука о новој подели територије батаљонима, којом је 
обухваћен и слив Пчиње. ,,У вези са овладавањем тереном (мисли

sos Исто, док. бр. 76.
51И Исто V II/2  док. бр. 119; АС M’OK Врањ е бр. 62 и 64; Хронологија Сур- 

дулице,  стр. 75.
5.0 36. НОР т. 1/5 док. 75 и V II/2  док. бр. 11; АС M’OK Врање, бр. 62 и 64.
5.1 36. НОР г. 1/5 док. бр. 75; V II/2  док, бр. 11 и АС M’OK Врање док. бр. 

62 и 64.
5U Д. Цеков, Кумаповска околија eo НОБ, Куманово 1969, стр, 5.
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се на К озјак и Пчињу ■— Ж . И.) изврш или смо промену терена бата- 
љона (чета).

I батадзон има терен од Пирота, Суве Планине и Бабичке Горе 
између реке Мораве и бивше југ. бугарске границе на југ до Црне 
Траве и Предејана, II батаљои има терен од Црне Траве и Предејана 
на југ до Коћурске планине, Св. Илије и Врања а трећи батаљон има 
терен од Коћурске планине и Св. Илије до К озјака и Преш ева“,313 
пише у извеш тају штаба Одреда после продора на Козјак.

Као што се види штаб je одредио територије батаљонима за  њи- 
хово.самостално деловање на дужини од преко 180 km, а то је пред 
батаљоне поставило озбиљне задатке и офанзивну активност коју 
Одред практикује од јануара 1943. године. Деловање Одреда на тако 
широком фронту довешће окупатора у велике недоумице. Његова 
концепција о стварањ у упоришта на слободној територији црнотрав- 
ског и лужничког краја  пропала је. У време продора Одреда на 
К озјак  окупатор је покушао да маневром полицијског одреда „Бен- 
ковски" и борбом на К озјаку  (8. VI 1943. године) као и постављањем 
заседа на потезу Чемерник—Врла река (16. VI) спречи активност 
Одреда и развој НОБ-а, али му то није пошло за руком.514

Напротив, снаге II ЈМПО после продора на К озјак  прелазе у 
оф анзиву на целој додељеној територији. Оног дана, 16. VI 1943, 
када је I батаљон заједно са штабом при повратку у Црну Траву 
водио борбу код Битврђе, III батаљон прелази у напад на окупаторску 
општину Св. И лија у сливу Нчиње.515

Овај батаљон, не престајући с офанзивном активношћу, 20. VI 
1943. године напада општину окупатора у Трговишту, центру слива 
Пчиње, а сутрадан, 21. VI 1943, општину Ђерман на крајњ ем југу 
Србије.518 У овим нападима III батаљон заплењ ује преко 26 разних 
пушака, један радио-пријемник, као и преко 100.000 лева. Благајници 
окупатора код ових општина су, користећи нападе партизана, присво- 
јили много новца. Тако у извеш тају обласног полицијског начелника 
из Скопја стоји да је у Трговишту заплењено 400.000 лева, док се у 
извеш тају ш таба Одреда наводи циф ра од 77.265 лева •—• што је, 
наравно веродостојно.

Порази и изненадни удари унели су панику у редове доста скром- 
не полиције при општинским властима, па је окупатор напустио своје 
станице и отишао у среска (околијска) седишта. Такво понашање оку- 
патора омогућило је да се само за 5 дана створи велика слободна тери- 
торија у сливу Пчиње. Други батаљон је 28. VI 1943. године, ликви- 
дирао општину у Радовници те је тако цео слив Пчиње од Доганице, 
Бабине пољане, Чупиног брда и Тзермана до К озјака постао слободна 
територија.517 Сама та чињеница говори какви су услови за  развој 
НО Б-а постојали у овом делу Србије. Очигледно је бугарски окупатор 
био у великој кризи што се тиче снага којима би интервенисао у од-

513 36. НОР т. 1/5 док. бр. 75.
51,1 Исто, и V II/2  док. бр. 119.
613 Исто, (подела терена у рејону Петрове горе 13. VI 1943. године када још 

није било овладано тереном П чињ а—Козјак).
516 Исто, 1/5 док, бр. 75 и V II/2  док. 119.

Исто.
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брани своје окупаторске власти у рејону Пчиње. Овоме је допринела 
активност и осталих батаљона на својим територијама, чиме су не- 
пријатељске снаге развучене. Други батаљон II ЈМПО сматрао ;је као 
најваж није да усмери своје дејство у рејон Сурдулице, где се налазило 
око 2.500 радника у руднику М ачкатица и Белом Пољу.

У вези с тим он је ноћу 23/24. VI 1943. године извршио демон- 
стративан напад на Сурдулицу из које је побегло 60 полицајаца.518

Демонстративни напад на Сурдулицу и одржавањ е политичке 
конференције у селу Масурица на домаку Белог Поља, флотације 
рудника М ачкатица, озбиљно су узнемирили окупатора. Он је прет- 
постављао да је посреди припрема за напад на рудничка и фабричка 
постројеша, иако су она утврђена бункерима с неколико редова жи- 
чаних препрека напајаних електричном струјом.519 Због тога бугарски 
окупатор одмах 24. VI rio дану блокира Сурдулицу и врши претрес 
по граду. И зврш ена су велика хапш ења припадника НОБ-а, чиме је 
нанета ш тета НОП-у. Ево како о томе догађају пише у извеш тају 
окупатора:

„Крајем  месеца маја 1943. године добили смо податке да је у ф а- 
брици Бело Поље код Сурдулице која ради за  немачку војну при- 
вреду формирано неколико група за саботаже. Имајући у виду да је 
ова фабрика увек била главни објекат (за напад — Ж . Н.) српских 
партизанских одреда, предузете су озбиљне мере и установило се, 
да је стварно у фабрици било таквих група“. Даље се у том извеш тају 
наводи да је од ухапш ених лица установљено ,.да се у Сурдулици 
прикривају исто такви људи и још неки партизани који су се прик- 
ључили партизанском одреду Брке. Због тога је било неопходно да 
се блокира Сурдулица, и Сурдулица је била блокирана 24. VI 1943. 
уз помоћ полицијских и војних органа. Као резултат ове блокаде у 
кући Душана Димитрова Георгијева (бугаризована имена ■—• Ж . Н.) 
. .  . пронађена је једна књига написана на српском језику под насло- 
вом „изводи из Борбе" органа комунистичке партије Југославије.

Даљим испитивањем установљено је, да је ову књигу Душану 
предао Градимир Милутинов М иленков . . .

У вези са горњим открићем успели смо да ухапсимо . . ,“520 Тада 
је ухапшено преко 20 омладинаца, углавном припадника НОБ-а. Сви 
похапшени побијени су, rio извеш тају полиције, приликом бекства.

Из извеш таја окупатора види се да је блокада врш ена 24. јуна 
1943. године. Према Хронологији Сурдулице до хапш ењ а Душана 
Ђорђевића дошло је истог дана, 24. јуна, али је том приликом код 
њега пронађен летак „Првомајски проглас“, неке главе СКП(б) од- 
штампане у „Гласу НОФС“ а не „Изводи из Борбе“, како се тврдило 
у извеш тају окупатора.

Блокаду Сурдулице окупатор је предузео после демонстративног 
напада II батаљона II ЈМПО, али хапш ењ а нису изврш ена истог

510 Исто, и Хронологија  Сурдулице,  стр. 71.
519 36. НОР т. 1/5 док. бр. 56 и 75; Хронологија  Сурдулице,  стр. 72.
520 А СУП Скопје 3/Д бр. 3298/102 (ово је  део извеш таја обласног полициј- 

ског начелника Скопја за 1943. годину који није објављен у 36. НОР т. VI I /2  
док. бр. 119).
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дана, сем Градимира М. М иленковића и Душана Батића који су дали 
летак ф ризеру Ђорђевићу.

Према нашим подацима сви ухапшени нису стрељани, како се то 
наводи у извеш тају окупатора, него су углавном стрељани организо- 
вани активисти •— њих 9.521 Овим хапшењем и стрељањима прове- 
рених припадника НОБ-а нанета је велика штета покрету и задат 
теж ак ударац организованом раду у Белом Пољу, М ачкатици и у ре- 
јону Сурдулице. Али тиме није поколебан народ у подршци НОБ-а 
што ће се очитовати у још масовнијем доласку у II ЈМ ПО током јула 
1943. године.522

Други батаљон, схватајући као свој главни задатак удар по оку- 
паторској власти, а поготову после снажног одјека у народу који је 
изазвао ликвидацијом општине у Св. Илији, Трговишту и Тзерману, 
предузима скоро истовремено напад на окупаторску општину Корбе- 
вац и Радсвницу. Један део батаљона је 27. VI 1943. напао Корбевац 
у непосредној близини Врањске Бањ е и том приликом је запаљена 
архива и заплењено 26 пуш ака разног калибра са 1200 метака, 3 пи- 
саће машине, двоглед и др.523

Други део батаљона је ноћу 28/29. јуна 1943. године ликвидирао 
општину окупатора у селу Радовница у горњем току Пчиње. Том 
приликом је запаљ ена архива општине, полиције и бугарске ш коле.524

У целој Пчињи од планинског масива Бесне кобиле, Петрове горе, 
Чупиног брда, Ђермана до К озјака Одред је ликвидирао окупаторске 
власти свуда сем у Кривој Феји, где је окупатор поставио јако упо- 
риште састављено од полиције. На жалост, ово ће упориште бити по- 
јачавано и остаће све до 12. априла 1944. године, када ће бити ликви- 
дирано и у њему заробљено преко 300 полицајаца.523

Брзи успеси у разбијањ у окупаторске власти имали су великог 
одјека и у Врању. Партијска организација, којом су руководили члан 
ОК Врања Чеда Стајић и члан Среског комитета Душан Стаменко- 
вић-Браче, интензивније наставља мобилизацију скојевске организа- 
ције за одлазак у партизане. Према окупаторским подацима у току 
јуна и почетком јула у II ЈМПО отишло је око 24 младића из Вра- 
њ а.52(! Овакав развој II ЈМПО учинио је да је Одред почетком 12. јула 
имао преко 210 бораца.527

То значи да је Одред само за месец дана, од 20. маја до 27. јуна 
1943. године, повећан за 70 бораца —• једну трећину чинили су нови 
борци. У периоду продора II ЈМПО у Пчињу значајне снаге војно-по-

521 Хронологија Сурдулице,  стр. 72 (тада су изврш ена стрељ ања — 6/7. VH
1943. год. у Репишко.ј Долини код Владичиног Хана. Стрељани су: Добривоје 
Стевановић Х аиле и Градимир Миленковић, кандидати К П Ј, Бож идар Батић, 
члан СКО-Т-а и омладинци Ж ивојин Јовић, Часлав Пешић, Срећко Јовановић, 
Војислав Стошић, Владимир Станковић, Душан Ђорђевић и други).

522 Хропологија Сурдулице,  стр. 75 (у току јула у II ЈМПО ступила су из 
рејона Сурдулице 33 нова борца).

523 36. НОР т. 1/5 док. бр. 75; АС M’OK Врањ е бр. 64; 36. НОР т. VI I /2 док. 
бр. 119.

524 36. НОР т. VI I /2 док. бр. 119 и 1/5 док. бр. 75 и 83.
s-2-, исто, 1/20 док. бр. 142 (извештај ОК В рањ а од 23. VI 1943).
526 Исто, V II/4  док. бр. 168.
527 Исто, 1/5 док. бр. 75.
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лицијског одреда окупатора у црнотравском и лужничком крају  вези- 
вала је самостална чета II ЈМПО од 30 бораца. Она је већ 5. VI 1943. 
године напала општину Орах у долини реке Власине.5'28 дан раније 
него што је главнина Одреда протерала полицијски одред „Бенков- 
ски“ код села Барбаце у долини реке Пчиње. При ликвидацији општи- 
не заплењено је преко 600 kg вуне која је уништена јер није могла 
бити подељена народу, као што је учињено са 300 kg кукуруза. Исто 
тако једна јединица I батаљона на захтев Славче Трнског, члана БКП, 
са 5 бугарских партизана изврш ила је напад 23. VI 1943. године на 
село Главановци на етнички бугарској територији.529

Напад је извршен у име бугарских партизана као помоћ развоју 
Трнског одреда. Тада је полиција побегла, а ликвидиран је кмет због 
злочиначког однсса према бугарском народу, заплењено 8 пуш ака и 
другог материјала који ;је предат бугарским партизанима. Уништена 
је млекара са свим готовим производима. Напад на Главановце била 
је прва акција на бугарској територији у овом делу Бугарске. Сам 
напад је наговестио почс-так стварања бугарског партизанског одреда. 
Други, пак, напад уз помоћ једне јсдинице II ЈМПО извршен ;је 6. 
јула на Стрезимировце, када ;је и формиран Трнски партизански 
одред Бугарске.530 ,

Заједнички напади југословенских и бугарских партизана били 
су у исто време почетак сарадње антиокупаторских и антифашистич- 
ких снага Југославије и Бугарске, на бази интернационализма и раз- 
воја пријатељства између народа Југославије и Бугарске.

Акције на бугарској територији утицале cv у Бугагској — у трн- 
ском, ria чак софијском, брезичком и радомирском крају — на развој 
антифашистичке борбе (АФБ) у Бугарској.531

Очигледно је да окупатор у овом периоду није имао снага да се 
супротстави акцијама II ЈМПО на целој дужини фронта напада. Па 
чак ни војно-полицијски одред није реаговао онако како је то раније 
чинио у рејону Црне Траве и Лужнице, где је имао своје посаде. 
Самоувереност министра унутраш њ их послова Габровског, коју је 
испољио приликом издавања наређења да се партизани ликвидирају 
у року од месец дана, претворила се у збуњеност због ко.је и нема 
реаговања. Па чак ни Асен Богданов, који је од јануара 1943. године 
био носилац свих одмазди као одговор на партизанске акције, не 
реагује. Био је присиљен да због акције партизана у сливу Пчиње 
нареди повлачење полиције са те територије. Вероватно га је на то 
нагнала активност партизана III оперативне зоне Македоније. Они су 
од изласка на терен и првих акција започетих 17. маја 1943. године 
успели да створе велику слободну територију око Кавадарца. Због 
тога је Асен Богданов уз помоћ војске био присиљен да у том рејону 
организује офанзиву уз ангажовањ е војске и полиције.532

r,'-° Исто.
529 Исто и С. Т р м с к и , п. д., стр. 172.
539 С. ТрЂНСки, и. д., стр. 186 и 209—214; 36. НОР т. 1/5 док. бр. 81 и 1/20, 

97. Ђ. Златковић, н. д., стр. 264.
531 С. Т р ђ н с к и ,  н. д., стр. 185.
532 3 6. НОР т. VII /1 док. бр. 81 (Извештај ГШ Македоније), и бр. 119 не- 

пријатељ ски докуменат).
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Дејство у рејону Пчиње и у рејону Кавадарца било је, у ствари, 
садејство македонских и српских партизана.

Ситуацију код окупатора батаљони II ЈМПО користе да још јаче 
и на још широј територији задају  нове и снажне ударе. Тако III ба- 
таљон после чиш ћењ а слива Пчиње од окупаторских власти прелази 
на реализацију задатака постављених још у периоду проласка Темпа. 
Повезивање с НОП-ом у М акедонији и на Косову и удари по објек- 
тима од интереса за немачког окупатора — по комуникацијама и руд- 
ницима. У вези с овим III батаљон из рејона Биљ аче се преко Боре 
Стефановића повезује са М К К П Ј Куманова који је упутио четири 
борца у II ЈМ ПО.533 Успостављањем везе II ЈМПО с кумановском 
организацијом НОБ-а остварен је задатак од великог значаја за НОБ, 
што ће се ускоро и показати формирањем II кумановског 110. Штаб
III батаљона планира и продор на Скопску Црну гору због повезива- 
њ а с Косовским одредом „Зејнел Ајдини“ и Скопским ПО (Македоп- 
ским).

Приликом продора на Скопску Црну гору штаб батаљона врши 
акцију на прузи ноћу 27/28. VI 1943. године, због које је саобраћај 
био прекинут 10 часова.534 Исте ноћи батаљон у непосредној близини 
Прешева напада на рудник антимона ,,Трнаву“. Овом приликом ли- 
квидира посаду рудника, међу којима и једног Немца. Заплењ ује око 
150 kg експлозива неопходног за акције на прузи, неколико пушака, 
око 700 метака и 120.000 лева.535

Ако је окупатор у периоду ликвидирања његове власти у рејон 
Пчиње имао снаге да се уздрж и од брзог и неплаиског реаговања, у 
овом случају није могао. Напади на пругу и рудник не само што су 
од великог значаја за немачког окупатора него су изазвали и посебан 
одјек у иароду. Они су донели велику популарност НОБ-у. То ;је 
озлоједило окупатора и он ;је одмах ангажовао своје снаге, на првом 
месту војску и полицију из Куманова и Жегре (гранични батаљон). 
Не само што је 28. VI 1943, године ангажовао јаке снаге војске и по- 
лиције него ;је и усмерио сву своју паж њ у да открије ПО који је про- 
дро на Скопеку Црну гору. Тако је преко „контраша" Ејупа Бећира 
из Гошинца открио да се ггартизани налазе у Думановцу, бази НОБ-а 
од октобра 1942. године.530

На састанку код команданта армије генерала Бојдева, коме је 
присуствовао и Асен Богданов, донета је одлука да генерал Алексаи- 
дар Поп Димитров, комапдант 14 пешадијске дивизије из Скопја, лич- 
но руководи уништењем партизана на Скопској Грној гори. Апгажу- 
јући своје пукове из Скопја (51. пешадијски) и из Куманова (53 пе- 
шадијски), уз помоћ полиције Асена Богданова, Поп Димитров је 30.
VI 1943. опколио рејон у коме се налазио III батаљон II ЈМПО. Систе- 
матско подилажењ е и претрес терена трајали су све до краја  2. VII 
1943. године, али су се заврш или потпуним неуспехом.

533 Д. Ц еков, н. д., стр. 7 и 36. НОР т. 11/10 док. бр. 67 (и звеш тај Т ем па 
Ц К  К П Ј  од 8. V III 1943. године).

534 36. НОР т. 1/5 док.  бр. 81; V II/2  док. бр. 119; Д. Ц еков, п . д., стр. 7; 
АС M ’OK В р ањ е  док. бр. 62 и 64.

535 Исто.
534 A -V II М ф . 10/22—90 (и зјава  Асена Б огданова).
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Димче Вељковски, Цветан Кипријановски и Наце Митревски, 
чланови НОО из Думановца, обавестили су штаб да су батаљон от- 
крили ,,контраши“, те је он уз помоћ Дзуне из Глажњ е благовремено 
напустио простор који је био угрожен јаким непријатељским снагама. 
У време потпуног опкољавања села Думановца и ширег рејона, III 
батаљон се налазио на Скопској Црној гори у рејон села Стриме, ван 
обруча.

Трећи батаљон задржао се на Скопској Црној гори неколико дана 
у теж њ и да успостави везу са Скопским ПО. До те везе није дошло, 
јер овог одреда није било на Скопској Црној гори,ш  па је батаљон 
планирао да у повратку ликвидира рудник „Островица“ на самој 
Скопској Црној гори. Акција је изврш ена 6. VII 1943. године и том 
приликом ;је уништен агрегат за погон рудника, заплењено око 90 kg 
експлозива и другог материјала.538 Уз помоћ Војина Петровића-Жар- 
ка. члана K IIJ који је пошао с батаљоном из рудника ,,Островица“, 
штаб је покушао да успостави везу с Косовским ПО „Зејнел Ајдини“ 
и организацијом НОБ-а у Гњилану ради садејства на стварању базе 
на Скопској Црној гори. Косовски одред није постојао, а ситуација 
на Косову била је врло теш ка с обзиром на прогон припадника НОП-а 
и српског ж ивљ а на које се НОП ослањао, тако да је покушај про- 
пао.539

Једна од најповољнијих ситуација за стварање базе на Скопској
Црној гори је пропала, што ће се ускоро негативно одразити на раз- 
вој НОБ-а у овом рејону.

Пре повратка батаљона са Скопске Црне горе Панче Пешев и 
Дане Цеков упућени cv у Куманово ради учврш ћењ а успостављеиих 
веза и довођења нових бораца које је МК већ био припремио за 
Одред.340 Веза са МК K IIJ Куманова постала је стална и сигурна, све 
до доласка Главног штаба Македоније (односно штаба V оперативне 
зоне) који ће је преузети. Преко ње су долазили нови борци из К у- 
манова, од којих ће за месец дана бити формираи Кумановски (II) 
одред.

Трећи батаљон је приликом повратка на К озјак  ноћу 8/9. VII 
1943. године извршио акцију на прузи између Букуревца и Летовице, 
а по дану 9. VII 1943. ликвидирао полицију у манастиру Прохор 
Пчињски.541

Успешна дејства III батаљона II ЈМПО на Скопској Црној гори и 
његов повратак на К озјак  уз запаж ене акције, Асен Богданов није 
могао лако да поднесе. Истог дана када је полиција ликвидирана у 
манастиру Прехор Пчињски, покреће преко 300 полицајаца у рејон 
К озјака ради обрачуна с партизанима. И овај његов подухват је про-

537 А. Спасовски, п. д., сгр. 111—130 (Скопски ПО v то време није постојао, 
његови мањи делови налазили су се код Шарског (Косовског) ПО на планини 
Шари).

538 36. НОР т. 1/5 док. бр. 81; V II/2  док. бр. 119.
339 36. НОР т. 1/19, док. бр. 34 и АС M’OK Гњилане бр. 12 (овај одред 

није постојао, а ситуација у Гњилану због прогона припадника Н ОП-а била 
је  критична, ria је  веза с Прешевом била прекинута),

540 Д. Цеков, п. д., стр. 8 и 9.
541 36. НОР т. 1/5 док. бр. 81 и V II/2  док. бр. 11 и 119.
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пао. У извеш тају који упућује министру унутраш њ их нослова Асен 
Богданов ликвидацији полиције у Прохору Пчињском посвећује не- 
колико страница.

Интересантно је напоменути да је у исто време када је III бата- 
љон био на домаку Скопја I батаљон II ЈМПО вршио акцију у непо- 
средној близини Пирота, а то значи да II ЈМ.ПО дејствује на растоЈа- 
њу преко 200 km.

Ликвидирао је окупаторску власт у селу Петровац, а исте ноћи, 
10. VII 1943. године, уништио и млекару (Мандру) у селу Присјану 
где је запаљено 20.000 kg качкаваљ а и 2.000 kg путера (масла).512

Само три дана касније, 13. VII 1943. године, исти батаљон је ли- 
квидирао полицијско упориште у селу Стрелац јачине 40 полицајаца, 
који су дошли само један дан раније да обнове општинску окупатор- 
ску власт и да спрече ширење слободне територије. Приликом на- 
пада убијено је 5 полицајаца, међу којима и њихов командир официр. 
Заплењено је доста оруж ја и муниције као и другог материјала.513 
Први батаљон не само што није дозволио окупатору да суж ава сло- 
бодпу територију него јс својим акцијама обезбедио проширсње сло- 
бодне територије до самог Пирота.

Самостална, пак, чета, после ликвидације општине у Ораху (на- 
пад по други пут) 6. VII 1943. године прелази на Бабичку гору ради 
ликвидације Недићеве власти.514 У периоду задрж авањ а на тој т:ри~ 
торији спречава припаднике четника ДМ да врше мобилизацију људи 
у четнике. Ликвидиран је Петроније М иљковић-Кант, поп из Драго- 
воља, један од најопаснијих четника.315

Други батаљон II ЈМПО офанзивним акцијама на својој терито- 
рији Црна Трава — Св. Илија такође наноси непријатељ у губитке и 
теж и да прсшири слободну територију. У борби с окупаторским по- 
лицијским одредом јачине од 40 до 80 полицајаца 1. VII 1943. године 
код Дуге Луке погинуо је командант батаљона Мирко Сотировић- 
Сотир.5Ј<’

То је био највећи губитак црнотравског краја после смрти Алек- 
сандра Стојановића Ратка, политичког комесара Врањског одреда.

Без обзира на велики губитак, под командом Драгомира Станко- 
вића-Ниш авца II батаљон наставља акције у долини Јуж не Мораве, 
Ликвидира општинску окупаторску власт у селу Сувојници 12. јула 
1943. године.547 Овим акцијама II батаљон је повезао дејства осталих 
батаљона II ЈМПО од Пирота до Скопја.

542 36. НОР т. 1/5 док. бр. 81.
543 Исто.
544 Исто.
543 Ж. Н иколић-Брка, 22 дивизија,  стр. 109, напомена 22, и сећање Чеде 

Станковића-Урош а.
54,‘ 36. НОР т. 1/20 док. бр. 97; V II/4  док. бр. 163, Хропологи;а Сурдулице,

стр. 73; Трагом U ЈМПО,  стр. 134 и 135 (у извеш тајима II ЈМПО и Хроиологи'а  
С урдулице  наводи се да су у борби код Дуге Луке уоијепо 40, односно 37 по- 
лицајаца, док се у извеш тају оолаеног полицијског пачелника не спомињу гу- 
бнци. Према томе није утврђен тачан број ногипулих непријатељских поли- 
дајаца).

547 36. НОР т. 1/20 док. бр. 97. (Извештај штаба II ЈМПО).
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Ако се погледају извеш таји штаба II ЈМПО, видеће се да у току 
јуна и јула овај одред скоро сваког дана води борбу против окупатора. 
У току маја и јуна 1943. године створене су значајне слободне тери- 
торије: Црна Трава—Лужница и Пчиња—Козјак, које никад неће 
бити ликвидиране без обзира шта окупатор предузимао. Сем тога II 
ЈМ ПО је успоставио везу с НОП-ом Максдоније и АФП Бугарске, 
ria ће и с те стране убрзо доћи до формирања одреда који ће заједно 
са II ЈМПО успешно водити борбу против бугарског окупатора. одно- 
сно противу своје монархистичке власти, слугу Хитлера. На огром- 
ном ф ронту од 150 до 200 km, II ЈМПО је развио НОБ, о чему Темпо 
у свом извеш тају ЦК К П Ј пише с великим задовољством. Сви ови 
успеси дали су, заједно са I ЈМПО и другим снагама у југоисточној 
Србији велики допринос НОБ-у. Ови успсси II ЈМПО присилиће бу- 
гарског окупатора да крајем јула предузме опсежну офанзиву ради 
ликвидације II ЈМ одреда и слободне територије.

БУГАРСКА ОФАНЗИВА НА СЛОВОДНЕ ТЕРИТОРИЈЕ: ЦРНА 
ТРАВА—ЛУЖ НИЦА И П ЧИ Њ А —К О ЗЈА К  ЈУЛ 1943. ГОДИНЕ

После преласка стратегијске иницијативе у другом светском рату 
на страни антихитлеровске коалиције, Б алкан  је добио све већи стра- 
тегијски и политички значај, утолико више што је НОП био у све 
већсм замаху и тиме угрожавао стабилност одбране „европске тврђа- 
ве“. Самим тим је улога Бугарске армије као жандарма на Валкану 
постојала све значајнија, па је Хитлер био принуђен да даје више 
материјалних средстава за наоружањ е свом савезнику Бугарској.

Као што смо раније навели, почетком 1943. године одлучено је да 
Бугарска армија прошири зону I окупационог корпуса у Србији (сем 
Београда с околином) и тиме омогући немачким дивизијама учешће у
IV непријатељској офанзиви и одлазак у Грчку. Поводом тога су сг 
састале делегације највиш их немачких војних руководилаца и мини- 
стра војске Бугарске генерала Михова у Берлину. Хитлер је прили- 
ком при јека бугарског војног министра Михова изјавио: „Бугарску 
ћемо наоружати чезависно од тога, да ли од стране Турске постоји 
опасност или не. У том крају  Европе за одржање мира и затварањ е 
обруча сада, а нарочито у будуће, при коначном уређењу Европе тре- 
ба да постоји и постојаће једна јака Бугарска. Ја  сам већ дао наређе- 
ње фелдмарш алу К ајтелу  да се Бугарска наоружа . . . Више волим 
да вам се да савремено немачко наоружањ е за које је осигурано 
снабдевање бојном резервом, него ли ратни трофеји којих имамо у 
изобиљу, али за које немамо резервне делове . . . Ј а  сам за  то: прија- 
тељ у дати све што је у овом моменту могуће . . ,“.548

После овог састанка на завршним преговорима у немачкој Врхов- 
ној команди где су били: Кајтел, Јодл и генерал пеш адије Томас, с 
немачке, а генерал Михов, с бугарске стране, Томас је изјавио „Јасно 
је да су резултати вашег састанка са Фирером 100% задовољавајући.

5,8 В. M itrovski, V. Glišić i Т. R 'stovski, Bugarska vojska  u Jugoslaviji  
1941—1945, стр. 56 (састанак у Верлину одрж ан је  почетком јаиуара 1943. го- 
дине).
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Први је пут од рата на овамо један министар војске добио такве ре- 
зултате на једном једином састанку. М ожете са правом рећи: Дођох, 
видех и победих."549

Овакав развој односа измеђз? Немачке и Бугарске говори о тешкој 
ситуацији која је настала на Балкану. У то време Хитлер теж и да, 
с једне стране, IV офанзивом ликвидира НОВЈ, а с друге, даје велика 
материјална средетва свом пријатељ у Бугарској ради „одржањ а мира 
у  Србији и М акедонији". Тај податак говори колики су значај имали 
овај део Југославије и комуникација Београд—Солун.

К ада се надвила опаеност од отварања II фронта у Средоземљу 
искрцавањем савезника на Сицилији у пролеће 1943. године, и од 
приближавањ а Црвене Армије Европи, Хитлер поново зове у помоћ 
свог савезника Бугарску како би поставио нове захтеве. Тако је по- 
четком априла 1943. године код Х итлера стигао цар Борие. На овом 
састанку донета ;је одлука о већем ангажовањ у Бугарске за обезбе- 
ђење комуникација у Србији и Македонији, а, исто тако, и њеном 
укљ учивањ у у ратне планове Немачке у одбрани Б алкана.550

У другој половини јуна 1943. године, управо када је била највише 
угрожена комуникација Ниш— Скопје и када се стварала слободна 
територија у њеној непосредној близини: Нчиња—К озјак  и Црна 
Трава—Лужнице, одржавао се еастанак у Софији између немачке 
делегације и бугарског М инистарства војске око задатака Бугарске 
армије у немачким плановима за одбрану Балкана.551

На састанку ових делегација детаљно је процењена ситуација па 
је утврђено да ће антихитлеровски савезници највероватније поку- 
ш ати да отворе II фронт у Средоземљу, и то на Балкану — у Грчкој 
и Југославији. На основи процена ових делегација, главни удар био 
би нанет преко Пелопонеза и Солуна.552 Према томе комуникација 
Солун— Скопје—Београд добија етратегијску улогу у погледу немач- 
ког ф ронта у Грчкој и на Балкану.

У процени ситуације дошла је до пуног израж аја  улога Бугаске 
и њене армије као савезника Хитлерове Немачке. На овом састанку 
је у вези с тим одлучено да Бугарска да још једну дивизију за ripo- 
ширење окупационе зоне I корпуса у Србији и једну за рејон Скопје 
—Ш тип— Солун као ојачање теж иш та одбране и обезбеђење позадине 
немачких снага на том делу фронта. Оеим тога на овом саетаку одлу- 
чено је да Бугарска преузме фронт одбране на Егејском мору. Као 
други по важности задатак на коме еу немачки преговарачи инсисти- 
рали био је обезбеђење сигурног транспорта за снабдевање немачких

540 A -V II Б. кут. 1 ф. 7 док. бр. 2.
550 A -V II НДХ кут. 256 ф . 4 док. бр. 35; фас. 4 док. бр. 54 и кут. 302, фас. 1 

док. бр. 14 и ф. 4 док. бр. 22.
551 A -V II НДХ кут. 256 ф . 4 док. бр. 53 и 54; кут. 302, ф. 3 док. бр. 25. 

(састав делегација: генерал-лајтнант Буле, генерал-мајор фон Бутлар, генерал- 
-мајор Геде, (немачка делегација); министар војске Михов, генерал-мајор Јан - 
чулов (бугарска делегација). Овај састанак је одрж ан у вези Хитлерове дирек- 
тиве за одбрану Б алкана у којој одређује да Б алкан  могу бранити само немач- 
ке и бугарске снаге (36. НОР т. Х11/3 док. бр. 71). Ово и због тога што се 
српском простору (Србија) за вођење борбе даје изванредан значај (36. НОР т. 
Х11/3 док. бр. 111).

»r>2 A -V II Б к. 1 фас. 7 док. бр. 2 (записник са састанка у Софији 18. и 
19. VI 1943. године).

342



армија у Грчкој комуникацијама у Србији и Македонији, Ево како је 
то генерал-мајор Бутлар поставио.

„2. Да буду осигурани путеви и линије снабдевања, које прелазе 
делимично преко места која су окупирана од бугарске војске, а дели- 
мично кроз места која су угрожена покуш ајима саботаже и напада.533

Министар војске Бугарске Михов је на овај захтев Бутлара одго- 
ворио: „У вези другог задатка осигурање комуникација, након што се 
наше јединице врате из Црне Горе, сматрамо да су комуникације од 
Београда до Солуна обезбеђене".554

На овом састанку дошло је до пуне сагласности и усвојено је да 
25. бугарска дивизија са два пука стигне у рејон Пожаревца током 
јула  1943. године, а да ће 17. пеш адијска дивизија бити формирана 
постепено и постављена у рејон Штипа.

Нрема евему, договор је био врло повољан за немачку страну, а 
Бугарска је дисциплиновано прихватила и свесрдно изврш авала своју 
жандармску улогу. Колико су при овом биле важ не комуникације 
говори и то да је генерал Бутлар још једном захвалио на обећањима 
у вези с обезбеђењем саобраћаја: „Ја са задовољством примам к зна- 
њу да ће путеви за снабдевање војске на Балкану бити сигурни".555

У периоду договора у Софији на комуникацији Београд— Солун 
дејствовали су многи ПО. У зони обезбеђења пруге I бугарског оку- 
пационог корпуса деловали су: на делу Сталаћ—Ђунис, Расински 
ПО; на деоници Ђунис—Грделица, I ЈМПО; од Грделице до Табановца
II ЈМПО, а у  рејону Велеса—Ђ евђелија одреди III оперативне зоне 
Главног штаба Македоније, односно одред „Добри Даскалов", како га 
окупатор у својим извеш тајима назива. Д уж ина комуникација за  коју 
је била одговорна бугарска армија је веома велика, па је утолико 
обавеза министра Михова била тежа.

Вероватно је генерал Михов олако схватио своју обавезу за 
обезбеђење саобраћаја на главној комуникацији Београд—Солун када 
је обећавао да ће она бити осигурана после повратка снага из Црне 
Горе.

У вези с примл>еним задацима и сада датим обећањима министра 
Михова предузета је офанзива на снаге НО у рејону Јастрепца јуна
1943. године.556

Исто тако предузета је офанзива на одред III Оперативне зоне 
Македоније, у којој су учествовале јаке снаге војске и полиције од 7, 
до 16. јуна 1943. године, захватајући рејон Кавадарци—Ђ евђелија.557

Најречитији доказ свесрдног изврш ењ а немачких наређењ а бу~ 
гарски Генералштаб је показао организацијом и извођењем офанзиве 
јула  1943. године на снаге II ЈМПО на терену Дуж ница—Црна Трава 
и Пчиња—К озјак.558 Ова офанзива извођена је у условима када је 
бугарски Генералштаб упутио 25, пеш адијску дивизију (два пука) 
у Србију (седиште дивизије у Пожаревцу), као замену немачким

553 Исто.
55.1 И с т
555 Исто.
55|s 36. НОР т. 1/5 док. бр. 67.
557 Исто, VH/1 док. бр. 86 (извештај ГШ Македоније).
558 Исто, 1/20 док. бр. 97 (извештај II ЈМПО од 2. VIII 1943),
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снагама; а уз то вршио и припрему за формирање XVII пеш адијске 
дивизије у рсјон Штипа. Комуникација Београд-Солун било је веома 
угрожена, што је захтевало не само јака  обезбеђења него и брза реа~ 
говања бугарског окупатора у вези с датим обећањима. У том тренутку 
најугрож енији део је био Грделица—Табановац, па је због тога бугар- 
еки Генералштаб организовао „јулску" офанзиву на снаге II ЈМПО 
и његове слободне територије: Црна Трава—Лужница—Пчиња—Коз- 
јак. Пре почетка непријатељске офанзиве биле су изврш ене промене 
у структури II ЈМ ПО.а'а

Према одлуци штаба Одреда после погибије команданта II бата- 
љона М ирка Сотировића-Сотира, II и III батаљон су спојени у један 
батаљон — II батаљон II JMIIO, под руководством Ж ивојина Николи- 
ћа-Брке, команданта, Бранка Павловића-Уче, политичког комеса;:а, 
ЈБубе Трајковића, заменика команданта, и Душана Девеџића-Ж ике, 
заменика политичког комесара батаљона. За команданта I батаљоча 
дошао је Ђура Златковић-М илић, за политичког комесара Динко Де- 
новски-Заре, за заменика команданта Радосав М итровић-Ш умадинац 
и за заменика политичког комесара Боривоје Илић. Од посебне чете 
је формиран III батаљон у којем је за команданта постављен Мило- 
рад Диманић-Милош, за политичког комесара Ж ивко Коцић-Предраг 
за заменика команданта ЈБуба Ракић, а за заменика политичког ко- 
месара Ђ ура Цекић-Ива. У II батаљону формиране су четири чете.

С таквом структуром затекла је II ЈМПО непријатељ ска оф анзи- 
ва крајем јула 1943. године, која је извођена у две етапе.

Прва етапа јулске офанзиве развијала се у рејону Црна Трава— 
Лужница од 20. до 25. јула 1943. године. У овој офанзиви ангажоване 
су: снаге I софијске дивизије (1, 6. и 25. пешадијски пук) 5. коњичког 
пука из Брезника, граничне јединице и јединице 52. пешадијског пу- 
ка из Врања.560 У офанзиви је узела учеш ћа и полиција из Пирота, 
Бабушнице, Трна, Сурдулице, Власине, Владичиног Хана и из самих 
упоришта у црнотравском рејону у јачини од 900 полицајаца.501

У другој етапи, названој „Акција К озјак", која је изведена у 
периоду од 27. до 31. јула 1943. године, ангажоване су снаге 7. рилскз 
дивизије (батаљони 13. пешадијског пука из Ћустендила) 14. дивизије 
из Скопја, батаљони 51. пешадијског пука из Скопја, 53. пешадијског 
пука из Куманова и 52. пешадијског пука из Врања, ескадрон 2. ко~ 
њ ичке бригаде из Скопја и 14. војно-полицијски бата.љон.5' 2

Бугарским окупаторским јединицама и у овој офанзиви садеј- 
ствовала је полиција, распоређена по упориштима Кленике, Тргови- 
шта, Криве Феје, два специјална одреда контрачетника, полипије 
околијских начелника: Криве Паланке, Куманова, Босилеграда, Бу- 
јановца, као и полиција кои>ичког полицијског ескадрона и мотори-

s.M) Исто, 1/5 док. бр. 97 (Ђ. Златковић, н. д., стр. 234 и АС M’OK Врање бр. 
филм  10/44 (изјава Асена Богданова), и M itrovski, Glišić и Ristovski, п. d.,
35, 62 и 64.

500 36. НОР т. 1/5 док. бр. 81 и 102; 1/20 док. бр. 97; A -V II СУП Скопје
ф илм  10/44 (изјава Аеена Богранова), и M itrovski, Glišić и Ristovski, n. d )
стр. 103.

м! A-VII СУП Скопје филм  10/44; С. Т ргнски. н. д., стр. 247, 248; Ђ. Злат- 
ксвић, п. д , гтр. 251; Хронологн 'а  Сурдулице,  стр. 73 и 79.

ж  36. НОР т. 1/20 док. бр. 97; V II/4  док. 167, A -V II Б. кут. 3 ф. 3-1 док. 1;
СУП Скопје филм  10/44.
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зоване полицијске чете из Скопја. Јачина полицијских снага с војно- 
-полицијским батаљоном износила је преко 1.200 људи.583

На почетку офанзиве у рејону црнотравског и лужничког краја 
налазила су се два батаљона II ЈМПО. Први батаљон ;је првог дана 
оф анзиве 20. VII 1943. године био у Јабуковику, а другог дана у ре- 
јону Бистрице (Зеленичје), док је III батаљон био у Црној Трави, ма- 
хала Златанци, на западним падинама Плане.3-4

Јачина оба батал^она била је око 150 бораца.
Други батаљон II ЈМПО се пред сам почетак напада непријатељ а 

у „Акцији К озјак" 27. VII 1943. године с главнином од 3 чете налазио 
у рејону планине Ћерман, махала Орашац. Њ егова 4. чета у то време 
била ;је у рејону Варденика, село Ново Село.505 Јачина овог батаљона 
износила је око 150 бораца.

Штаб Одреда у саставу заменика команданта Синадина Милено- 
вића, политичког комесара Владимира Вујовића-Вује и привременог 
заменика политичког комссара Душана Пуђе-Саве, налази се у црно- 
травском рејону. У овој офанзиви испољавао је свој утицај над III 
батаљоном с којим сз кретао током напада непријатеља.

А нгажујући јаке снаге, непријатељ је очекивао да ће нанети уни- 
ш тавајући удар снагама партизана у рејону Лужнице и Црне Траве, 
а поготову што је према своме плану предви1)ао да претресе сваки 
кутак слободне територије. Полазећи из дубине евојих територија 
таквим дејством постигао је изненађење упадом на слободну терито- 
рију Лужнице. Народ није успео ни да покуша да се сакрива. Разви- 
јен у стрељачки строј, 20. јула 1943. године, бугарски окупатор избио 
је на линију: Лесковица—Раков Дол—Таламбас—Црни врх—-Кална— 
Градско— Плана, а 21. VII избио је у Златанце, м ахалу Црне Траве. 
Колико је непријатељ био спреман на најсуровије мере говори и овај 
податак:

„Казнена експедиција из Пирота 20. јула избила је на линији . . .  
Око 10 часова док су Раковдолци Митић Драгољуб и Ристић Христа 
били за ручком полиција им је приш ла и без опомене их поубијала... 
Неки косачи тада су ковали своје косе и занесени послом нису ни 
приметили да их је војска опколила . . . без објашњења их је на лицу 
места побила“.5(!(’

Тако надирући, претресајући сваки жбун, поља, ливаде и села, 
окупатор је хватао сељаке и гонио у интернацију оно што није на 
лицу места стрељао. У току првог дана бугарске јединице k o i o  су 
надирале из рејона Стрезимировна упале су v Зллтанце, махалу Црне 
Т раге 21. VII 1943. и изненадиле III батаљон II ЈМ ПО.567 У кратко-ра1- 
ној борби батаљон ie успео да се организовано повуче на леву обалу 
реке Власине на Дел. Утврдивши да непријатељ наступа са свих 
страна, одлучује да се пребаци преко демаркационе линије на Ба- 
бичкој гори. Преко демаркационе линије овај батаљон се задрж ава

so3 M itrovski, Glišić, Ristovski, п. d., стр. 103—109; Хропологија Сурдулица,  
стр. 76 м АС M ’OK Врање док. бр. 62 и 64.

36. НОР т. Vl l / 4  док. бр. 167 и 163; V II/3  док. бр. 113; 1/20 док. бр. 97, 
Td. Златковић, н. д., стр. 274-—278 и A -V II Cvn Скопје филм  10/44.

5155 Д. Цсков, н. д., стр. 35 АС M’OK Врање бр, 35 и 95.
5вз Златковић, н. д., стр. 274.
507 36. ПОР т. 1/20 док. бр. 97, АС M’OK Врање док. бр. 95.
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само три дана и при повратку напада недићевску посаду у Дадинцу. 
Не проверивши ситуацију у рејону Црне Траве упада у сужен обруч 
око Зеленичја и Качера, и то управо када непријатељ претреса ове 
шуме.

Први батаљон, који је благовремено напустио Јабуковик, где су 
остали теренски радници и пуким случајем избегли заробљавање, 
дошао је у рејон Бистрица—Зеленичје, будно пратећи покрете бу- 
гарске војске и полиције.568 Из писма које је нађено код ухваћеног 
курнра бугарског кмета из Доброг Поља, штаб I батаљона је открио 
да ће бугарске јединице у свом надирању вршити претрес Зеленичја 
и Качера као и села око њих.

Овај батаљон није у току ноћи 25. VII извршио продор у но- 
задину нападајућих снага вероватно зато што су бугарске јединице 
биле постављене свуда на терену ради хватањ а људи и евентуалног 
напада по откривању снага партизана. Први батаљон се задрж ава 
у рејону планине Зеленичја и дочекује напад бугарске војске. Крат- 
котрајна борба омогућава му да се повуче у планину Качер, и споји 
с III батаљоном који је у  току ноћи 24/25. VII упао у обруч. Бу- 
гарски командант, откривши партизане у рејону Зеленичја, тежио 
је свим силама да их открије и уништи, али превелика опрезност 
да се уђе у шуму после борбе у Зеленичју условила је да окупатор 
губи време. Ангажовао је и извиђачке авионе у којима је био поред 
осталих и обласни начелник полиције Асен Богданов, али ни то није 
помогло у откривању партизана.569 Сви напори окупатора да у току
25. VII открије и уништи партизане нису уродили плодом, па су се 
батаљони у току ноћи 25/26. VII 1943. године пробили из обруча 
окупатора и избили у рејон села Дарковца.

У извеш тају штаба Одреда од 1. августа о овој офанзиви овако 
пише. „До сада ни једна потера није била тако организована. Не- 
пријатељ је заузео све висове, раскрснице, приређивао је заседе на 
нашим пролазима и претраживао ш уме“.570

Б ез губитака I и III батаљон II ЈМ П успешно су издрж али 
опасну непријатељ ску потеру како је назива штаб Одреда. Анга- 
жоване јаке снаге окупатора нису постигле очекиване резултате. 
Једино је због велике интернације муш караца од 16 до 30 година 
успорено омасовљење батаљона из рејона Црне Траве и Луж нице.571

Бугарски окупатор је исту тактику применио и у офанзиви на 
слободну територију Пчиња—Козјак, коју ;је назвао „К озјак“ . Њ е- 
гове јединице су 27. јула 1943. године избиле на линију: Доганица, 
Чупино брдо, Ретке буке, Ђерму, Глобочица, К озјак .572

М еђу првима је на правац Страцина према Ђерману избио ко- 
њички дивизион. На правцу Крива П аланка— Нерав продирао је 
војно-полицијски батаљон. Батаљон 53. пешадијског пука наступао 
је према Чупином брду. Из Ћустендила батаљон 13. пеш. пука избио

508 Исто и  A-V II Суп Скопље Мф. 10/44.
589 A -V II Суп Скопје мф. 10/44.
570 36. НОР r. 1/20 док. бр. 97.
5,1 Исто.
571 Ж . Н иколић-Брка, 22. дивизија,  стр. 62 и  M itrovski, Glišić i Ristovski,

n. d., стр. 108.
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је на Доганицу и повезао се с полицијом из Криве Ф еје на јуж ним  
падинама Бесне кобиле. Батаљон 51. пешадијског пука с полицијом 
из рејона Куманова и Скопја избија у рејон К озјака и Ш ироке 
планине. Полицијске снаге из К ленике и Бујановца затварале су 
долину Пчиње према Ј. Морави, а неке јединице 52. пешадијског 
пука избиле су 27. VI на Св. И лију и Петрову гору и тиме затвориле 
обруч око II батаљона II ЈМПО. Даљи покрет 27. VII 1943. године 
није вршен него се опкољена територија извиђала, ради откривања 
партизанских снага.

Кошички полицијски ескадрон и моторизована чета полиције 
из Скопја упућени су били у долину Ј. Мораве, у Ристовац и Врањ- 
ску Бањ у ради спречавања пролаза према планини Кукавици на 
терен I ЈМПО, док су неке јединице 52. пеш. пука биле оријентисане 
на правцу Сурдулица—Варденик— Несврта у садејству с полицијским 
снагама из Власине, Сурдулице, Влад. Хана, као и „општествене 
силе“ из босилеградских села на источним падинама Бесне кобиле.

План непријатељског напада имао је за циљ да захватом с ли- 
није Доганица—Чупино брдо—Ретка бука—Ђерман—К озјак  и пре- 
тресом сваког земљишног објекта пронађе и нападне партизане, на- 
бацујући их у корито реке Пчиње. Остале снаге постављене на дес- 
ној страни Пчиње имале су задатак да спрече пребацивање парти- 
зана према Ј. Морави и да затворе обруч око слива Пчиње. Замисао 
непријатељ а је била врло добра и тектички правилно извођена, уз 
коришћење географских повољности за поседање и осматрање.

Главнина батаљона, која је 27. јула 1943. године била у махали 
Орашац села Ђерман, по наиласку непријатељ а на прилазе Ђер- 
мана, избија у току ноћи 27/28. VII преко села Н ерава и Леснице 
у село Калово. Штаб батаљона је у саму зору 28. VII 1943. године 
путем извиђача открио јаке снаге до једног бугарског батаљона 
(500— 700 војника) у покрету са Чупиног брда према селу Сурлица.573

Други батаљон, односно његова главнина, наш ла се у врло не- 
повољном полож ају пред многоструко јачим непријатељем. Услова 
за  ма какав покрет прехсо Пчиње није било, јер су непријатљске 
снаге поселе рејон Петрова гора — врх Модра глава, кота 1500 — 
Голочевци—Зладовце. Батаљ он се нашао пред неминовним сукобом 
с окупаторским јединицама, а уз то у врло неповољним условима за 
борбу. У селу Сурлица, на к. 1352, заклоњен од непријатељ ских 
осматрача, батаљон је прикупљен 28. VII 1943. године. С коте 1352
— К итка — батаљон се пробијао преко Сурличке реке на гребен 
који се спушта са Чупиног брда до села Стајовца. Овај пробој био 
је пун ризика, али је то била једина алтернатива за  избијање у 
непријатељ ску позадину у рејон шумовитих предела, при чему се 
избегавало корито Пчиње. Пробој је изврш ен без борби, јер се не- 
пријатељ ске снаге које су вршиле претрес села Сурлице и Стајовца 
још  нису спојиле када је батаљон с. Китке rio дану 28. VII 1943. го- 
дине пошао у пробој.

Неоткривен од непријатеља, батаљон је зашао у шуму, кота 
1353, у непосредној близини непријатељског стрељачког етроја на 
падини Чупиног брда, али у његовој позадини. Сутрадан, 29. VII

573 Према сећању Ћ ире Ристића-Рељ е изнетом аутору 1976. у Београду.
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1943. године, батаљон се нашао на самом врху Чупиног брда у шу- 
мовитом делу ван сваке опасности, одакле ;је посматрао покрете 
непријатељских снага и стезање обруча према солу Калову, Ста- 
јовцу, Радовници — Лесници у долини реке Пчиње.

Исто тако је и 3. чета II батаљона с политичким комесаром 
батаљона, која се налазила на Варденику, избегла удар неприја- 
тељских снага што је представљало велики успех.

Прва бугарска офанзива на слободне територије у рејону Црна 
Трава—Лужница и Пчиња—Козјак, која је по својој припремљено- 
сти, организацији, јачини снага и начину извођења представл>ала 
највећу опасност за II ЈМПО заврш ила се потпуним неуспехом. Оку- 
патор вероватно није очекивао овакве резултате када ;је noniao у 
напад са преко 12.000 војника и полицајаца, како стоји у извеш тају 
штаба II ЈМПО, па ће то имати утицаја на његова будућа понашања 
у борби с јединицам НОВЈ у овом рејону.

И овом приликом бугарски окупатор је вршио одмазде над 
српским народом у подручје Лужнице. При наиласку бугарске једи- 
нице су почеле са стрељањима недужног народа. Наишавши на хосаче, 
бугарски војници су их пре стрељањ а оптуживали као партизане.574

Скоро истовремено на даљини од 200 km, код Куманова, а то је 
сигурно синхронизовано, лично Асен Богданов с Немцем Бирманом 
и „контрачетницима" Суље Отље стреља 14 сељака из села М атзјча 
на очих-лед око 200 људи насред села. О том стрељању Асен Богданов 
овако извеш тава свог министра унутраш њ их послова у Софији: 
,,22. јула 1943. године специјални полицијски одред Бирман стучио 
је у борбу са групом партизана код С. М атејча — Кумановски срез, 
у току које је убијено 14 партизана“ .37б Сем ових тада је одведен 
и касније стрељан Бујица Николић из села М атејча, отац команданта
III батаљона II ЈМПО. Исти полицијски одред ,.Бирмач“ извршио је 
стрел^ања на К озјаку  у периоду офанзиве ,,К озјак“ . Тако је у селу 
Маглинце стрељано 14 људи, за које се каже, као и у селу Матејчу, 
да су партизани убијени у борби.570 Стрељања су вршена у том 
периоду и дуж  Јуж не Мораве, све у циљу одмазде над српским на- 
родом који подржава НОБ.

Запаж а се да бугарски окупатор није вршио интернирање с те- 
риторије Пчиња— К озјак у овој офанзиви као у црнотравском и 
лужничком крају. Вероватно је мислио да ће успети да ликвидира 
партизане и успостави своју власт. а да на тој територији НОП нема 
свој утицај. До масовног интернирања доћи ће почетком јануара
1944. године, али то је већ било касно да се спречи јачањ е и омасов- 
љење одреда.

Успешним савлађивањем непријатељ ске офанзиве у току јула
1943, II ЈМПО је створио услове за даље омасовљење и учвршћење 
слободне територије. Такав развој је проширивао зону дејства
I ЈМПО као и Расинског одреда. Њ ихова, пак, дејства у току првих 
месеци 1943. године, заједно са II ЈМПО, створила су све услове за 
развој НОБ-а и формирање бригаде у Србији.

574 %. Златковић, н. д., стр. 274.
5,5 36. НОР т. VI I /2 док. бр. 119.
570 Исто.

348



V Д Е О

ФОРМИРАЊЕ НОВ У СРБИЈИ 1943. ГОДИНЕ

ОДЛУКА ПК СРБИ ЈЕ О Ф ОРМ ИРАЊ У БРИГАДЕ У Ш УМАДИЈИ

Повољним развојем борби иа Источном фронту, а поготову успе- 
шним протеривањем хитлероваца с окупиране територпје СССР-а, 
брзим надирањем Црвене армије према Европи, као и успешним ис- 
крцавањем савезника на Сицилији, балканско ратиште поетаје врло 
значајно за одбрану свропске тврђаве. Видсли смо да су у вези с тим 
немачки Генералштаб и бугарско Мшшетарство војске предузели 
опсежне мере ради „учвршћивања" мира на Балкану и обезбеђења 
комуникација, а поготову у Србији и Македонији. С друге стране 
развој НОБ-а и НОВЈ постављају нове задатке пред руководство 
НОВ-а у Србији и обзиром на значај ове територије, како за окупа- 
тора, тако и за НОПЈ. У вези с тим изврш ена је прекретница у раду 
ПК и Главног штаба Србије јануара 1943. године о којој смо већ 
говорили.

Из досадашњих излагањ а види се да ie проблем формирања 
Главног штаба Србије био један од оних који је утицао на руково- 
ђење 110. У периоду формирања јединица НОВ-а у Србији потреба 
за његовим деловањем постала је још већа. Почегком 1913. годинз 
настојало се да се формира Главни штаб. али је у том правцу мало 
учињено до јуна 1943. године, када се појавила могућност за форми- 
рањем бригада у југоисточној Србији.

Постојала је теж њ а да се што пре преко офанзивнијих акција 
IIO ствара НОВ у Србији. Темпова помоћ у томе је била драгоцена 
али се у томе застало и активност у стварању НОВ-а јг спласнула.

После боравка Темпа у Београду ПК Србије је  добио најновије 
директиве ЦК КП Ј и Врховног ш таба.1 Тиме су допуњена сазнања
о улози НОВЈ (бригаде и дивизије) у даљем развоју НОБ~а у Србији.2

' Архив Србије Ф окд П окрајинског комитета Србије бр. 242 (даље: АС 
IIKC) (у овом писму ЦК К П Ј захтсва да се консултују П К и ГШ како би ова 
два иајодговорнија руководећа форума НОП-а Србије нзврш или свој задатак).

2 Зборпик докумепата и података о Народноослободилачком рату југо- 
словенских народа, Бсоград 1954, том 1 књ. 5 док. бр. 1, (даље: 36. НОР т 1/5); 
S. Vul-manović  — Ternpo, Revolucija koja teče — memoari, Beograd  1971. књ. 1, 
•стр. 299.
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Као што смо рекли П К је почетком 1943. године донео одлуку
о формирањ у Главног штаба Србије који је  у стварању НОВЈ у Ср- 
бији имао најваж нији  задатак.3 Командант и политички комесар 
Главног штаба правилно су схватили свој задатак, а то је: „чврстО' 
држ ањ е одреда у својим рукама".4

ПК и Главном штабу Темпо је у погледу формирања НОВЈ у 
Србији, боравком у југоисточној Србији пружио врло корисну rio- 
моћ.5 Извршио је реорганизацију одреда формирањем два (I и II) 
ЈМПО, у чијем су саставу створени батаљони. Не само то него је- 
оценио да у том делу Србије постоје сви услови за формирање бри- 
гаде:

„Расположење народа одлично. Другови говоре да морају они 
формирати „Прву бригаду", пише Темпо ПК Србије.

Ово Темпово, могло би се рећи, откриће за ПК и Главни штаб
о стању одреда у југоисточној Србији, омогућило је да реалније кре- 
ирају развој НОВ и ПО у Србији. Политички комесар Главног штаба 
Мома М арковић о томе и пише команданту Радивоју јовановићу-Бра- 
доњи:

„Одреди у ј.и. Србији јачају. Лесковачки одред формирао ;је три 
батаљона, а поставили су задатак да у најскорије време створе I 
српску бригаду“.°

У том истом писму политички комесар Главног штаба упознаје
команданта и с директивом Врховног ш таба о стварању НОВЈ у 
Србији, „да од Врховног штаба није ништа писмено добијено већ ;је 
приликом пролаза Темпа, са којим је био Мома Марковић, пренео 
директиву: ,офанзива, јачањ е одреда, стварање во;јске’“.

ПК Србије у Београду (Влагоје Нешковић-Михајло, Василије 
Буха-Јова и Драги Стаменковић-Бранко) по одласку Моме М арковића 
из Београда почетком маја 1943. закључили су да ПК као и окружни 
комитети треба да учине прекретницу у свом раду и руковођењу. 
Они у писму политичком комесару Главног штаба од 6. маја 1943. 
године у вези с овим закључком пишу:

„Ради се о стварању Народно ослободилачке војске, батаљона и 
бригада. Ми смо заједно с тобом и Т. (Темпом- Ж . Н.) дошли до та- 
квих закључака још  зимус. Сматрамо да је баш сада моменат да се 
оствари у овом случају у Ш умадији".7

ПК Србије овом приликом није оставио политичког комесара у 
недоумици зашто је донео одлуку да се „баш у Ш умадији све то 
оствари“. Он у истом писму то и објашњава.

,.Који су разлози за стварање бригаде у Шумадији? У првом реду 
БО РБЕН И  ПОЛЕТ НАРОДА/И ВИДНИ ПРИЛИВ у 'О Д РЕ Д Е . Друго, 
немогућност да одреди тј. партизанске јединице ВЕЗАНЕ за терен 
развијају  тај полет и омогућује прилив нових маса, јер им та везаност 
не дозвољава да имају други акциони радиус, јер им не омогућава

3 36. ИОР г  1/5 dok. br. 2, 6, 7 и 73.
4 Исто, док. бр. 2 и 6.
5 Исто, док. бр. 15, (Писмо Темпа ПКС од 11. II  1943. године).
0 Исто, док. бр. 24 и 1/20 док. бр. 74.
1 Исто, 1/5 док. бр. 49.
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изабирање повољних терена, јер их гони на дефанзиву, јер штабови 
одреда не могу имати ту прегледност на осталим теренима и могућ- 
ност брзих одлука као што то све имају бригаде и батаљони. Треће, 
снаге непријатељ а разбацане по читавој Србији, њихова релативна 
малобројност и низак морал омогућују да са нашим већим сконцен- 
трисаним снагама очистимо извесне терене неопходне за даљи полет 
НОБ у првом реду освајање масива западне Србије, Разуме се да 
овоме иде у прилог низ других повољних момената.

Против разлози би говорили о томе да ће бити теш коћа и крвавих 
искустава, да ће бити љ утих бојева и све друго везано са почетком 
нечег новог, али они никако не би говорили да не треба стварати 
бригаду. А и само стварање бригада је сазрело, има много услова, 
много искустава из 1941, 1942. и ове 1943. године, зато и није иешто 
,ново‘. Колики ће успех бити појава бригаде, не треба да наглаша- 
вамо“.

У овом врло детаљном писму IIK  поред осталог пише: „Стварање 
бригаде је прекретница на боље, неоцењиво крупан успех. Изађимо 
једном из ускости која нас дави. Разбијајте ускогрудост руководи- 
лаца на терену! Приступите одмах стварању од Космајаца I Батаљона 
и Космајски одред, а затим пребаците I батаљон на шумадијски терен, 
створите тамо II батаљон и шумадијски одред, а за тим сакупите оба 
батаљона и формирајте бригаду! . . .

Потпуно се слажемо с тобом (с политичким комесаром Главног 
штаба — Ж . Н.) да су војне јединице централно питање коме све 
снаге морају бити усмерене“ .

Када ПК поставља као задатак формирање I ш умадијске бригаде, 
он сматра да она може бити и од 200 бораца а иако је малобројна он 
јој даје ове задатке:

,,Ми мислимо да је непосредни војни задатак бригаде — чишћење 
од непријатељ а планинских масива западне Србије, а политички раз- 
обличавање у првом реду, а онда ликвидирање четничких банди које 
тероришу и кољу народ, привлачење поштених четника и заведених 
присталица Драже Михаиловића на страну Народно ослободилачке 
борбе . .

Поред става о питањ у односа ОК и бригада, као и партијског 
рада на терену и у бригадама, ПК обавештава политичког комесара 
Главног ш таба о доласку на терен у Шумадију чланова ПК (Михајла 
Б ранка и Јове), који ће одржати једно саветовање с руководиоцима 
ОК Пожаревца, Чачка, Крагујевца, М ладеновца и Ваљ ева о раду 
Партије и СКОЈ-а, а друго посебно војно. „Затим би М ихајло и Б ран- 
ко ишли на југ и тамо исто остварили“.

Интересантно је напоменути да ова директива која представља 
стварни преокрет у ставу ПК Србије према формирањ у НОВ није 
потпуна. Нема ни речи о стварањ у бригаде у југоисточној Србији, 
нити о улози тога краја за НОБ у Србији. Тамо су већ постојали сви 
услови за стварање бригаде, а поготову у време када је ова директива 
издата.

То се види и из бројног стања које је навео ПК у извеш тају 
ЦК K IIJ у јуну 1943. године (Пожаревачки одред — 50 бораца; Ча-
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чански — 25 бораца; Круш евачки (Расински) — 70 бораца (према 
неким подацима било је 140 бораца); Нишавски — 40 бораца; I ЈМПО 
у три батаљона 290 бораца; II ЈМ ПО са три батаљона — 140 бораца; 
Ваљевски је тада имао 40 бораца, а био је у саставу I шумадијског 
одреда; Ш умадијски, као најјачи у овом делу, 70 бораца, и Космајски
— 60 бораца.8

Командант и политички комесар Главног штаба прихватили су 
став и одлуку ПК Србије и Први су батаљон формирали 28. јуна
1943. године на Бук:уљи.а Формирање, пак, II батал>она извршино је 
тек септембра 1943, али није било довољно бораца за формирање 
бригаде, што се види из писма политичког комесара Главног штаба 
Србије од 11. IX 1943. године. „Бригаду још нисам формирао јер 
немам довољно људства, предузимам све да то буде што нре“.10

У директиви ПК о прекретници указује се на правилан пут рада 
'ПК, ОК и штабова одреда и Главног штаба, као што је:

„Узети курс на стварање батаљона и бригада у Ш умадији озна- 
чава преокрет у нашем раду, што захтева ревизију и усклађење свчх 
политичких, војних и организационих питања нашег рада. Тако сада 
морамо разликовати одреде и покретну војску (батаљоне и бригаде). 
Стварање покретне војске значи излажење из уских оквира војног 
рада окружних партијских организација, а излаж ењ е из тих оквира 
значи политнчки — нов полст Нар. осл. покрета, војнички — осла- 
њати се на силу а не на скривање, разбијати непријатеља а не избе- 
гавати борбу. Мобилизационо-омогућити широк прилив народа у 
борбу, организационо. картијски и војнички-ослободити окружне ко- 
митете руковођења партијом у војсци и штабовима војних једииица. 
Пренети ту улогу директно на ПК и Главни штаб али не ослободити 
их брига око сиабдевања и у прво време обавештајне службе а 
ОК-има оставити политичко руководство њиховом територијом и 
политичке помоћи одредима са њихове територије“.

На жалост, ПК се у самој директиви није држао свог новог става. 
Он је директивом укинуо Главни штаб када је за команданта Ш ума- 
дијске бригаде предвидео команданта Главног штаба, а евентуално и 
политичког комесара за нолитичког комесара бригаде.11 У овој дирек- 
тиви је испољена и извесна ограниченост у кцеирању развоја НОВ-а. 
Дато је једној бригади, и то само у Ш умадији, да изврш и нов рево- 
луционарни преокрет у развоју НОВ-а и НОБ-а, а није узето у обзир 
стварање бригада у осталим крајевима Србије где је НОБ у узпону 
и где је било јачих партизанских снага. Говори о одсуству договора 
између ПК и Главног штаба по тако важним питањима од стратеш ке 
важности формирање бригаде, теж иш те у борби за  развој НОБ у 
Србији.

У нериоду када је П К био одушевљено заокупљен формирањем 
бригаде у Ш умадији, на захтев ОК Лесковца и I ЈМПО да се формира 
бригада, одговорио је у име Главног штаба. у једном одредима а у 
другом окружним комитетима у име ПК о формирањ у „Ударних ба-

8 Исто. док. бр. 56 и 73.
» Исто, док. бр. 71 и 79.
10 Исто, док, бр. 88.
11 Исто, док. бр. 49.
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таљ она“. Формирање бригаде одложио је за 25. VIII 1943. године, 
иако је 9. VI упозорио ОК Лесковца на примљену обавезу о форми- 
рању I бригаде. Тада је ПК наговестио да he формирање извршити 
„делегат Главног штаба Србије и I'IK“.12 Иако су окружни комитет 
Лесковца и штаб I ЈМПО изиели и разлоге за формирање бригаде, 
а, исто тако, и које би задатке она изврш авала, ПК је без образло- 
ж ењ а одложио формирање бригаде.

Ево како ОК Лесковца образлаже формирање бригаде:
„Предлажемо да створимо бригаду. Наша 3 батаљона са делом 

Расинаца ако и не би дали нашу потпуну бригаду (вероватно мисли 
на већи број бораца — Ж . Н.), створили би услове да она то брзо 
постане. Али постоје и други разлози, који би говорили у прилог 
БРЗО Г ФОРМ ИРАЊ А БРИГАДЕ (подвукао — Ж . Н.).

а) Војни — стварањем бригаде, стварањем једне груписане мале 
борбене снаге, омогућио би се прелаз у офанзиву, ону офанзиву коју 
нам наређује наш Врховни командант друг Тито — напад на гарни- 
зоне итд.

Ж етва је  на прагу. Морамо је бранити и одбранити чишћењем 
већег реона од десне обале Западне до леве обале Јуж не Мораве све 
до Врања.

Појавом бригаде, њеним војним акцијама привезали би јаче 
снаге непријатеља за овај терен . . . (вероватно мисли на растерећење 
осталих крајева Србије — Ж . Н.).

Могли би ефикасније тући дражиновске банде.
б) Политички —■ активизирали би нове масе родољуба, подигли 

увереност у нашу неисцрпну снагу с једне, још  више би убрзали про- 
цес диференцирања у бившим четничким масама, с друге стране.“13

Интересантан је став ПК према саставу бригада. У Ш умадији се 
формира од обичних батаљона, којих још нема, а у југоисточној Ср- 
бији, где има обичних батаљона, поставља да се формирају ударни 
батаљони, па тек касније бригаде. Није утврђено зашто је ПК имао 
два става о истом питању — формирањ у бригаде.

К ада су ОК Лесковца и штаб I ЈМПО предлагали формирање 
бригаде, они нису имали све податке о снагама на територији југо- 
источне Србије којима се тада располагало, а које су могле бити узете 
у обзир за састав бригаде. Почетком 1943. године у одредима југо- 
источне Србије бројно стање је било:

Расински одред — 120 бораца; Јабланичко-пасјачки одред — 113 
бораца; Лесковачки одред — 44 борца; Врањски одред — 55 бораца, и 
Јастребачки одред — 100 борацаЧ

У периоду формирања I и II ЈМПО у одредима15 се налазило:
I ЈМП'0: Први батаљон (Лесковачки) — 70 бораца;

Други батаљон (Јабланички) — 120 бораца, и
Трећи (Јабланички) — 100,

11 ЈМ П О : 80, и
Расински одред 90.

12 Исто, док. бр. 70 и 71.
13 Исто, док. бр. 65.
11 Исто, док. бр. 2.
15 Исто II /8  док. бр. 65 (писмо Темпа од 21. II 1943. године П К Србије).
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Преласком у офанзивније акције ови одреди су почели и брже 
да се омасовљују, па су у периоду директиве ПК политичком коме- 
сару за формирање бригаде б. V 1943. године имали бројно стање које 
је раније наведено. Очигледно се уочава брзо омасовљење II ЈМПО, 
од 80 (фебруара) на 140 (до краја маја).

'Гакво омасовљење условљено ;је запаженим акцијама овог одреда.
У периоду када ОК Лесковца и штаб I ЈМПО подиосе први пред- 

лог за формирање бригаде (јуна 1943. године) бројно стање по одре- 
дима10 било је овахшо:

I ЈМПО Први батаљон — 80 бораца;
Други баталзон — 170 бораца, и 
Трећи батаљон — 100 бораца.

Према дешифрованом извеш тају ОК Лесковца 309 бораца у
I JMIIO.

Бројно стање у II ЈМ ПО крајем јуна било је 210 бораца, што 
говори о значајном омасовљењу Одреда, и то маја и јуна 1943. го- 
дине.17 Расински ПО поново ојачава и са 140 бораца у то време има 
успешне акције и борбе с окупатором, квислинзима и четницима ДМ.18 
Према томе у југоисточној Србији је у време када је ПК Србије на- 
редио формирање ударних батаљона у одредима било око 700 бораца, 
што значи да се тада могла формирати бригада од 400 бораца и да 
сваком одреду (I и II ЈМПО и Расинском) остане rio 100 бораца за 
покривање терена. Или су се према ставу ПК могле формирати две 
бригаде са по 200 бораца и одреди по 100 бораца. У периоду форми- 
рања ударних батаљона, како је ПК поставио до 25. августа, у овим 
одредима је било:

I ЈМПО 430 бораца
II ЈМ ПО 300 бораца
Расинеки одред 144.19
ПК је тада наредио да се код ових одреда ф ормирају 4 ударна 

батаљона, и то: код I ЈМ ПО 2 батаљона, код II ЈМПО и Расинског 
по један батаљон. Према бројном стању које дају  извеш таји ПО види 
се да је тада у одредима било преко 874 борца.

Колико је одлука IIK о формирањ у ударних батаљона била не- 
усаглашена с потребама НО Б-а у југоисточној Србији говори и пода- 
так: штаб I ЈМПО, без обзира на то што има два ударна батаљона 
поред три одредска, и после једномесечне борбе са четницима ДМ на 
Радану сматра да је нужно формирати бригаду ради обрачуна са 
четницима.

16 36. НОР т 1/5 док. 6р. 67 (извештај ш таба I ЈМПО од 22. јуна 1943). 
и док. бр. 65 (извештај ОК Лесковца од 14. VI 1943. године).

”  36. НОР т II5 док. бр. 75 (извештај ш таба II ЈМПО од 2. V II 1943. год., 
бројно стање дешифрирано).

18 А рхив Србије, Фонд ГШ Србије бр. 75 (Извеш тај ш таба Расинског од- 
реда од 26. VI 1943. године).

19 36. НОР т 1/20 док. бр. 93, 94 и 97. (аутор деш ифрирао бројна стања 
из извеш таја, те је утврдио: у I ЈМПО I батаљон има 95, II бат. 215 и III  ба- 
таљон 120 бораца).
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„Предлажемо да се што пре формира бригада о којој сте говорили 
јер ће она бити у стању да озбиљно угрози баиде Драже које су задња 
два месеца врло активне и опасне."20

По нашој оцени један од основних разлога што је дошло до ова- 
квог става највишег руководства у Србији је одсуство консултовања 
П К  и Главног штаба Србије на чему ЦК К П Ј посебно иисиетира.

Очигледно је да овом ставу ПК недостаје једна војно-политичка 
анализа снага и могућности за извршење стратегијског задатка у 
стварањ у НОВ-а у Србији.'21

До формирања бригада доћи ће тек октобра 1943. године, када 
је  у одредима било преко 2000 бораца, што значи закаш њ ењ е од 
5 месеци.

У Југоисточној Србији су постојали сви услови за брзо форми- 
рање бригаде НОВ-а као што ;је Темпо и предвидео. На првом месту 
јаки  одреди, подршка народа и велике слободне територије; даље, ова
територија леж ала је на раскрсници путева и стога представља зна- 
чајан ф актор за наношење удара по комуникацијама окупатора.

С ове територије постојала је јака  спона између НОП-а Србије 
и М акедоније и веза са АФП Бугареке.

Ова територија је била јак  ослонац НОП-а на Косову. Због тога 
је од посебне важности да управо на тој територији што пре дође до 
формирањ а бригаде, и не само једне него и више, како би сви повољни 
услови били коришћени за успешнији развој НОБ-а и НОВ-а у целој 
Србији, Посебно је био важ ан обрачун са четницима ДМ у овом ре- 
јону, како би им се задао одлучујући удар, Врховни штаб је баш у 
време када је штаб I ЈМПО по други пут предлагао формирање 
бригаде, наредио Главном штабу Србије да се приђе што пре форми- 
рањ у бригада, и не само бригада него и дивизија. У том циљу је 
упутио и кадрове за руковођење НОВ-ом у Србији.

Врховни командант придаје велики значај формирањ у бригада, 
па чак и дивизија, ради обезбеђења утицаја НОП~а v Србији и оне- 
могућавања контрареволуционарним снагама ДМ да овладају овим 
делом Југославије.

Врховни штаб у вези с тим почетком августа 1943. године упућује 
једну групу руководилаца из дивизија и бригада са радио-станицом 
у Србију ради обезбеђења чврсте везе и руковођења јединицама 
НОВ-а.2'2

У наређењу ГШ Србије од 28. августа 1943. године23 и то управо 
у периоду када се заврш ава формирање ударних батаљона, Врховни 
штаб пиш е:

„У вези са догађајима, како на међународном терену, тако и 
унутар наше земл^е, решили смо да на територији Србије приступимо 
одмах формирању регуларних јединица Народно-ослободилачке вој- 
ске из постојећих партизанских одреда: батаљоне, бригаде, дивизије

2(1 36. НОР т 1/5 док. бр. 84.
21 Исто док. бр. 49 (писмо Б лагоја Н еш ковића Моми М арковићу политич- 

ком комесару ГШ Србије од 6. V 1943. године); 36. НОР т 1/5 док. бр. 70 и 71 
(писма ПК X ЈМПО и ОК Лесковца од 29 и 30. VI 1943. године). АС ОК Jle- 
сковац бр. 16 (писмо П К од 9. VI 1943. г.).

22 36. ПОР т 11/10 док. бр. 94 и 102.
23 Исто док. бр, 102,
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итд. У ту сврху ми шаљемо до вас неколико другова . . .  и који ће 
вам помоћи при организацији војних јединица тамо“ .

Након објашњења о формацији бригада и дивизија и о њиховом 
бројном стању, Врховни штаб захтева што подробнији извештај о 
стању одреда у Србији. Он изричито наређује да се „Одмах присту- 
пите формирањ у ових војних јединица свуда где постоје партизански 
одреди“. За изврш ењ е овог задатка Врховни штаб каж е ,,3а форми- 
рање бригаде и дивизије потребно је вршити не само мобилизацију 
на добровољној бази већ се може приступити општој мобилизацији 
одређених годишта. при чему разуме се треба политички објашњавати 
потребу такве мобилизације".

Врховни штаб увиђа колику опасност за  НОП доноси јачање 
четника Драже М ихајловића у Србији и зато у овом наређењу по- 
ставља на прво место овакав задатак: ,, . .  . Потребно је спречити по 
сваку цену да четничке вође свију длака, разним претњама и прева- 
рама мобилишу српске масе за борбу против нас и за остварење њи- 
хових реакционарних циљева. Разуме се да је сада више него икада 
потребно свестрано раскринкавањ е свих народних издајника од 
Недића до четника Драже М ихајловића“.

Као што смо видели, Врховни штаб за изврш ењ е овог задатка 
ојачава војно-политичко руководство у Србији и поставља задатке 
Главном штабу Србије. Колико је врховни командант придавао пажњ е 
улози Главног штаба Србије види се из овог захтева изнетог у истом 
наређењу. „Ваш штаб треба свакако да се повеже са партизанским 
одредима, односно штабовима у Македонији, у Санџаку и Срему и у 
Босни ради координације операција, а нарочито операција које ми 
у блиској будућности намеравамо да извршимо".

Брига Врховног штаба о развоју јединица НОВЈ у Србији постала 
је интензивнија у периоду кризе у Италији и њене капитулације. 
Врховни штаб у том периоду већ оријентише јединице НОВЈ према 
Србији, за продор у Србију, У исто време наређу.је Главном штабу 
Србије да успостави сталне радио-везе, пошто сматра да су послати 
руководиоци стигли. Међу прве задатке Главном штабу24 поставља:

„1. Обратите највећу паж њ у комуникацији Скопље— Ниш—Бео- 
град, да се иста руши и онемогућава Њ емцима за превоз трупа и 
материјала а при повлачењу да материјал извлаче.

2. С обзиром на могућност повлачења Њ емаца са Б а л к а н а . . . 
потребно је да ви изврш ите извесну концентрацију снага на најпо- 
годнијем месту, да би са тим снагама разоруж али Њ емце или Бу- 
гаре . . .“

Посвећујући четницима доста простора у овом наређењу Главном 
штабу, врховни командант поставља:

„Са четницима Драже М ихаиловића односно са њиховим вођама 
не може бити никаквог споразума нити сарадње, већ ако ж еле поје- 
диначно или у групама да се уврсте у редове наше НОВ и партизан- 
еких одреда, онда их треба примити.

Д раж у М ихаиловића треба и даље раскринкавати као народног 
издајника, који спада у исти ред са Недићем и не насједати никаквим

21 Исто, док. бр. 173.
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смицалицама Југословенске владе у К аиру која ж ели да се на било 
који начин прилепи уз нас и спаси своју ситуацију“.

Врховни командант овом приликом није пропустио да укаж е на 
признање НОВЈ у иностранству и о великом значају тог акта, као 
и о значају  доласка војне мисије савезника код НОВЈ. ..Долазак те 
мисије имао је углавном доста велике политичке користи за нас и ако 
имамо досга са. њима муке. јер изгледа да имају и друге задатке 
осим ових које сам ја овдје навео“.

Предвиђајући да ће такве мисије доћи и у Србију, врховни 
командант уочава проблеме који ће се у вези с тим појавити, будући 
да таквих мисија им:а код четничких штабова у Србији. Зато Главнп 
штаб Србије и упозорава: „У случају да се такве мисије спусте код 
вас будите врло опрезни и не дозвољавајте да сазиају ваше војне 
тајне. За вас ;је то тим опасније што они имају своје мисије и код 
Драже Михаиловића и према томе првенствено помажу њега у Србији. 
Енглези стално тврде да помажу Дражу М ихаиловића у Србији због 
тога што он тамо представља главну и реалну силу у борби против 
окупатора..  .

Оваква тврдња се није могла успешно побијати, како наводи 
Врховни командант, јер се због слабих веза )радио~телеграфских) 
нису добијали подаци о акцијама партизанских одреда у Србији, за 
објављивање преко „Слободне Југославије", чиме би се показало да 
су партизани та реална снага у борби против окупатора у Србији, 
с једне стране, а подаци о борби четника против НОВЈ и сарадњи 
с окупатором добро би дошли за  његово раскринкавањ е „као обичне 
превараитске издајничке клике“ , с друге стране. У вези с овим Вр- 
ховни штаб захтева „што прије исцрпан извеш тај", а по успостављању 
радио-везе сталне и исцрпне информације о развоју борбе у Србији.

Развој НОБ у југоисточној Србији у потпуности ;је одговарао 
стратешком плану Врховног штаба, а поготову што се тиче првог 
и другог задатка. Најјаче снаге ПО у Србији биле су у рејону југо- 
источне Србије те су, стога, биле спремне и способне да изврш авају 
задатке који се постављају у наређењу Врховног штаба, само их је 
требало организовати у више форме војне организације — бригаде 
и дивизије.

ПК заједно са члановима ГШ и ОК, као и штабовима одреда, 
оценио је на саветовању у Ш умадији од 9. до 13. VIII 1943. године 
ситуацију, значај и улогу формирања бригада у Србији. „Створени 
су услови за  стварање НО војске поред постојања партизанских 
одреда Војска се већ ствара и батаљони већ показују више степен 
војне организације. Није далеко дан када ћемо у Србији створити 
многобројне бригаде и дивизије“, пише у закљ учку саветовања (пар- 
тијског и војног) у Ш умадији.25 Даље се у овом закљ учку наводи да 
ће борба у Србији ускоро добити оне размере које имају борбе наше 
војске у Босни и осталим деловима Југославије.

25 36. НОР т 1/5 док. бр. 82 (загшсник с партијског саветовања војних 
и гголитичких руководилаца одрсда и баталзона из Ш умадије као и окруж них 
комитета западне Србије и Ш умадије, одржаног од 9, до 13. августа 1943. 
године).
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На саветовању је оцењено да су снаге Драже М ихаиловића у 
офанзиви. „У добром делу Србије одреди и батаљоии војнички се 
одупиру и онемогућавају планове Д. Михаиловића". Ово подразумева 
брзо формирање бригада, како би се успешније носиле са четницима 
Драже Михаиловића.

У закључку нема одлуке и задатака о неопходном и брзом фор- 
мирању бригада НОВ-а, него се посвећује велика паж њ а формирању 
месних десетина за одбрану села од насиља ДМ четника и одбрану 
ж етве од окупатора. Сам закључак одаје велики оптимизам и сигур- 
ност у погледу даљег развоја НО Б-а у Србији, као и формирања НОВ.

Одлагање формирања бригада наметнуће одредима југоисточне 
Србије нове тешкоће, нове напоре за учврш ћење и очување слободних 
територија и за очување одреда за формирање бригада и дивизије 
НОВ.28

На првом месту, IIO v југоисточној Србији ће борбом с врло јаким 
снагама ДМ имати још један фронт који ће им одузимати могућности 
да се успешније боре против окупатора и смањивати њихову офан- 
зивност.

ЧЕТНИЦИ ДМ КАО ДРУГИ Ф РОНТ ПО У ЈУГОИСТОЧНОЈ С РБИ ЈИ

О фанзива четника ДМ на почетку 1943. године уз присилну 
мобилизацију врши се у теж њ и да се овладава Србијом. У том пери- 
оду они предузимају покољ над припадницима НОБ-а, њиховим сим- 
патизерима и врше нападе на ПО уз помоћ јединица СДС. У југо- 
источној Србији је те мере Д раже М ихаиловића на првом месту 
осетио Расински ПО, који је још јануара 1943. године водио теш ке 
борбе са њима. На тој територији су Кесеровић и Гордић, раније 
четници К. Пећанца, имали јаке снаге и спречавали развој НОБ-а 
и утицај Расинског одреда на територији Круш евачког округа. Расин- 
ски одред се и поред своје огромне активности и успеха у борбама 
с окупатором због тога спорије омасовљавао него остали одреди 
југоисточне Србије.

Расински одред је постигао велики успех у борби на два фронта 
од јануара 1943. године све до формирања ударног батаљона августа
1943. године и није дозволио продор четника ДМ на територију којом 
домииира од 1941. године.27 Таква опасност је постојала, што се види 
из извеш таја Расинског одреда,28 као и из извеш таја I ЈМ ПО.29

У спречавању продора четника на Јастребац и у Топлицу Расин- 
ски и III батаљон I ЈМПО водили су теш ке борбе са четницима ДМ 
у Косаници од 5. до 11. VII 1943. године.30

26 Исто док. бр. 83 (извештај штаба I ЈМПО у коме се наводи да 5 месеци 
нема везе са Главним штабом). О том проблему слабих веза и Мома М арко- 
вић пише Радивоју Јовановићу — Брадоњ и (36. НОР Т. 1/5 док. бр. 72).

27 36. НОР т. 1/20 док. бр. 100.
2« Исто, док. бр. 84 и АС ГШС бр. 74.
2S Исто, 1/5 док. бр. 67.
30 Исто, 1/20 док. бр. 94.
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Агресивноет четника ДМ с Копаоника, а касније и из Косанице, 
горње Јабланице и Оруглице привезала је партизане за одбрану своје 
територије. Први JMIIO је држао стално спремна два батаљона да 
одбију упад четника у Пусту реку.31

Дража је, постављајући свој Горски штаб бр. 110 у рејону Ле- 
сковца, за то имао више разлога. Сам географско-војно-политички 
положај ове територије диктирао је ово Дражи Михаиловићу. С ове 
територије он је обезбеђивао сигурније и стабилније руковођење сво- 
јим снагама на Косову, у Македонији и југоисточној Србији.

Од преузимања четиика К. Пећанца априла-маја и настаје већа 
активност четника ДМ, као непријатеља НОП-а број l .32

Активност четника постала је опасна зато што је долазила с до- 
минирајућих планинских положаја у односу на територију партизана. 
ХК Лесковца и I ЈМПО сагледали су ову опасност која се надвила 
над НОП-ом у рејону Лесковца средииом јуна 1943. године.

Средином 1943. годиие четници ДМ постали су у југоисточној 
Србији најопаснији противници партизанских одреда. Овим је окупа- 
тору олакшана пљачка српског народа и одбрана главне комуникације 
у долини Ј. Мораве.

Отворена и ж естока пропаганда четника није остала без утицаја 
на раније масе К. Пећанца, а нарочито после доласка војних мисија 
у не малом броју (72 официра, подофицира и радиста, међу којима 
и мајор Џон Семер (John Sehmer).*

Пријем авиотранспорта с оружјем, муницијом и другом опремом 
служио ie као аргумент пропаганде о савезничкој помоћи организа- 
цији ДМ и ако је та номоћ била намењена борби противу окупатора.

Сама та чињеница што су четнике ДМ савезници признавали 
као „антиокупаторске снаге“ , омогућила им је да се тако и пона- 
ш ају .33 Осим тога у својој процаганди они су преко зборова и летака 
тврдили да је и СССР против партизана, да је „Одлуком братске 
Русије о укидању Коминтерне задан смртни ударац комунистима 
и партизанима код нас“.34

Пропаганда четника је и те тако утицала на масе, што говори 
и понашање села Голи Рид, Нова Топола и Кремен. Она су почетком 
јуна као четничка села К. Пећанца дошла у партизански штаб „да 
изразе солидарност са Н О Б“,35 а само месец дана касније постали су 
врло јак  ослонац четника ДМ, и то у самом центру партизанске тери- 
торије.36 Почетком јула 1943. године штаб I ЈМПО и ОК Лесковца 
увидели су каква опасност долази од четника ДМ из горње Јабланице,

81 Исто, док. бр. 93.
82 Исто.
33 У то време Врховна команда на Средњем истоку заступала је  тезу 

да у Србији доминирају четници ДМ, па им је преко тако масовних мисија 
слата помоћ ради акција на прузи за које су савезници били врло заинте- 
ресовани, чак су захтевали да се Драж ин штаб премести на Копаоник. (FVD. 
Dikin Bojovna Planina, Beograd, 1973, стр. 215—262).

31 36. HOP т. 1/5 док. бр. 65 (Извештај ОК Лесковца П К  од 14. V I 1943. 
године).

35 Исто, док.бр. 65.
S5 ЗВ. НОР т. 1/20 док. бр. 93.
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Оруглице и Косанице. Тада је и донета одлука о нападу на четнике 
и да се даље не чека, јер се та опасност повећава.37

У вези с овом одлуком затраж еио је садејство Расинског и II 
ЈМПО.38

Одлука о нападу на четнике углавном је заснована на претњама 
четника ДМ. Штаб то овако и објашњава: „Крајем маја ове године 
банде Драже М ихаиловића у Јабланици и Косаници почеле су са 
озбиљним припремама за борбу против иас. Уједно су нам упућене 
претње о заузимању планине Радан и осталих наш их база. Ове при- 
преме су приведене крају половином јула тј. до овог времена су 
изврш или концентрацију својих одреда из Јабланице, Косанице, Ба- 
бичког и неких одреда од Конаоника и Крушевца. Поред ових извр- 
ш или су и присилну мобилизацију људи из свих села Горње Јабла- 
нице, Косанице, као и дела Топлице1'.39

Штаб I ЈМПО и ОК Десковца предузимају на темељу ове процене 
онсежне мере за концентрацију снага на Радану. На основи ове од- 
луке прикупили су своје батаљоне у овај рејон (сем једне чете III 
батаљона која је била у саставу I батаљона Тимочког одреда),40 па 
и 150 наоружаних људи с терена (добровољна мобилизација). Након 
концентрације и свих припрема извршен је 26. VII 1943. године у 
3,45 h напад на четиике у горњој Јабланици (Реткоцер—Брвеник—
—Туларе).41 Напад ;је, према извеш тају штаба Одреда, извршен са 
500 бораца.42 Четничке снаге које су вероватно очекивале напад оку- 
пљене у рејону напада, прихватиле су борбу и успеле да зауставе 
напад I JMiiO. У поподневним часовима прешле су у противнапад 
и присилиле партизане на повлачење. У овом нападу I ЈМПО имао 
је 21 погинулог. Очигледно оперативни штаб, који је руководио опе- 
рацијом, није добро проценио ситуацију, чак није имао податке о 
снази четника на правцима напада, нити пак о њиховом распореду 
за борбу. Штаб I ЈМПО се у овом извештају због пораза ж али на 
квалитет непријатеља. „Вредио је напоменути да је народ из којег 
је непријатељ мобилисао своје кадрове СА ВЕЈШ КОМ БОРБЕНОМ 
ТРАДИЦИЈОМ (подвукао Ж . Н.) те су одлично користили терен и 
владали техником."43

Горски пггаб бр. 110 је, оценивши да партизани нису испољили 
упорност у нападу већ да су, напротив, показали извесну несналаж- 
љивост и колебљивост, одлучио да предузме оф анзиву и искористи 
шансу за разбијање партизана на Радану и тиме себи створи услове 
за овладавање партизанском територијом Пуста река — Пасјача — 
Поречје—Кукавица. У вези с таквом одлуком он концентрише своје

37 Исто 1/20 док. бр. 93 (извештај штаба I ЈМПО ГШ Србије од 12. VII 
(1943. године).

38 Исто, и 1/20 док. бр. 93.
38 36. ПОР т 1/5 док. бр. 83 (извештај ш таба I ЈМПО од 27. V III 1943. год.).
40 36. НОР. т. 1/5 док. бр. 83.
41 Исто.
42 Исто.
43 Исто.
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корпусе (Јабланички, II косовски, Топлички, Ј. Моравски) и 5. авгу- 
ста прелази у напад на Радан.44

У рејону Радана I ЈМПО је тог момента имао три батаљона, I 
и II ударни и II батаљон Јабланички, па је ипак био изненађен напа- 
дом. На самом почетку напада четника I ударни батаљон био je 
присиљен да се повуче са својих положаја. Истог дана ојачан једном 
четом II ударног батаљона I батаљон врши противнапад и враћа 
четЈшке на полазне положаје. Напад четника 5. августа 1943. године- 
озбиљно је алармирао не само штаб Одреда него и ОК Лесковца. 
Потискивање партизана с Радана било би равно поразу НОП-а у 
рејону Лесковца, а тиме би био нанет теж ак удар НОБ-у у целој 
југоисточној Србији.

ОК Лесковца и штаб I ЈМ.ПО, па и сам народ лесковачког краја, 
приврж ен НОП-у, схватио је ову опасност, па су све снаге. како 
моралне. тако и материјалне, усмериле на одбрану Радана. Концен- 
трисане су главне снаге I ЈМПО с придошлим наоружаним припад- 
ницима НОП-а с терена, поседнути су положаји за кружну одбрану 
на Радаиу.'15 Десет дана се водила фроптална борба у којој су главну 
иницијативу имали четници, али снаге I ЈМПО својом активном од- 
браном нису дозвољавале непријатељу да продре на партизанску 
територију. Главна се борба одиграла 13. августа 1943. године. У те- 
шком периоду борбе од 3 ћ до 11 ћ тога дана снаге I ЈМПО, које су 
биле неколико пута мање од непријатеља, смогле су последње снаге 
и око подне извршиле последњи јуриш и тиме оствариле уснех од 
стратегијске важиости за НОБ у овом рејону.40

Четници су поражени, али нису панично-и растројено напустили 
своје положаје, већ су се организовано повукли на своју територију 
теж ећи новом нападу.

Штаб I ЈМПО са три батаљона напада 20. августа 1943. године 
па положаје четника у рејону Радана и одбацује их дубље у њихову 
базу.47 Овим одбацивањем четника с Радана отклоњена је непосредна 
опасност за НОП и слободну територију — Радан и Пусту реку. 
Победом на Радану августа 1943. године није отклоњена латентна 
угроженост НОП-а од контрареволуционарних снага v лесковачком 
рејону. Напротив, та опасност је постајала све већа с обзиром на 
јачањ е четника мобилизацијом и већом помоћи британских војних 
мисија.

Агресивност четника ДМ постајала је све већа, особито Кесеро- 
вића, Гордића и оних из источне Србије. Осим ових ништа мању 
агресивност нису исполшли ни четници ДМ на Сувој планини, у 
Заплањ у, на Бабичкој гори и К озјаку.

,Ј 36. НОР т 1/5 док. бр. 83; М. Перовић, Јужпа Србија,  Београд 1961,. 
стр. 345.

15 36. НОР т. 1/5 док. бр. 83; М. Перовић, Јужна Србија,  стр. 245. (у изве- 
ш тају штаба наводи се да је  било 400 бораца а четника ДМ 2—3 пута више. 
М. Перовић наводи да је било 600 бораца Одреда, а четника преко 2000. Веро- 
ватно је  циф ра коју износи Ш таб одреда ближ а истини).

Ј0 36. НОР т. Ј/5 док. бр. 83; М. Перовић, Јужна Србија,  стр. 246/247.
47 3 6. НОР т. 1/5 док. бр. 83 (извештај штаба I ЈМПО).
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Када смо говорили о продору снага II ЈМПО на К озјак и Пчињу, 
напомињали смо да су се тамо 1942. године налазиле мање групе 
организације ДМ. На појаву партизана почетком јуна 1943. године, 
оне се доласком Вардарског корпуса активирају против HO II-a.w

Организација четника ДМ се на територији анектираној од Бори- 
совљеве Бугарске развијала у другачијим условима. Окупатор се 
према њима односио као према антиокупаторском националистичком 
српском покрету.

Септембра 1942. године откривена је организација ДМ у Скопју. 
Ова организација је била под руководством ЈБубе Љубисављевића 
који је био центар ДМ за читаву Македонију.49 Једну четничку на- 
оружану групу у рејону Ђермана и Огута, открила је бугарска поли- 
ција и разбила. Међу заробљеним је био и Данило Филиповић из села 
Матејча, који је као четник ДМ из истог села осуђен на вишегодишњу 
робију,50 заједно са Стојилом Стојиљковићем.

Полиција из Скопја открила је да на К озјаку  поетоји организа- 
ција ДМ коју је формирао Јордан Кимић, војвода К. Пећанца с Ору- 
глице, јуна 1942. године.51

Пошто је Кимића ухапсио немачки окупатор, организацију ДМ 
преко демаркационе линије преузима капетан Јован Стефановић.52 
Њ егова територија је Врање, К озјак  и Пчиња — Горски штаб бр. 165. 
Под Стефановићевим руководством стварају се четничке бригаде 
почетком 1943. године —■ Моравска, Кривопаланачка, Прешевска, 
Ристовачка и Ж еглиговска.

Окупљање бригада које су још  биле мале групе почело је марта 
1943. године у селу Горуновац на Широкој планини. Тада окупатор 
и открива њихово деловање на овој територији.53

Бугарска полиција помоћу обавештајних органа утврђује да је 
командант Кривопаланачке бригаде, Петрош Денковић из Козјег Дола, 
Прешевске, поручник Александар-Цанко Ђорђевић из села Старца, а 
Ристовачке поручник Ж арко Ристић.

Из докумената М илета Д. М иљковића убијеног приликом прела- 
ска демаркационе линије откривено је да М оравска бригада делује 
у рејону Врање-Пољаница. У тој бригади М иљковић је био одређен 
за  команданта 2. батаљона.54 Прикупивши податке о активности орга- 
низације четника ДМ, бугарски окупатор предузима драстичне мере 
против свих оних који припадају овој организацији. Тако су после 
добијених спискова из докумената М иљковића фебруара и априла 
1943. године ухапсили и стрељали преко 55 људи.55 Исто тако су

48 36. НОР т. 1/5 док. бр. 75 (извештај штаба II ЈМПО) и док. бр. 114 
{проглас ш таба 2. батаљона II ЈМПО од октобра 1943. године).

49 А СУП Скопје 3/Д бр. 3298/102, а део овога извеш таја објављен је  у 
36. НОР т. VI I /2 док. бр. 1.

50 Податке дао аутору осуђени Данило Ф илиповић из села М атејча.
51 А СУП Србије 3/Д бр. 3298/102.; 36. НОР т. VI I / 2 док.  бр. 1.
52 Заплењ ени документи с његовим потписом. А СУП .Скопје 3/Д  бр. 

'3298/102; 36. НОР т. V II/2  док. бр. 1.
53 А СУП Скопје 3/Д бр. 3298/102; 36. НОР т. VII /2 док.  бр. 1.
54 Исто.
65 Исто.
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преко убаченог обавештајца открили многе припаднике и еимпатизере 
е терена Прешевске бригаде. После тога у рејону Рујна (села Старац, 
Спанчевац, Претина, Узова и Куштице) окупатор је ухапсио око 30 
људи. Од ухапшене групе припадника ДМ бугарски окунатор 14 стре- 
ља, а 16 интернира у Бугарску.86

Из поступка бугарског окупатора може се закљ учити да је он 
имао оштар етав и према организацији ДМ као и према НОП-у. Према 
оценама бугарске владе, обе организацггје подједнахш су опасне за 
„Велику Б лгари ју11.57 Не може се рећи да бугарска влада није позна- 
вала карактер једне организације, али их је она сматрала подједнако 
антиокупаторским, о чему нам даје податке обласни полицијски на- 
челник Асен Богданов у свом извеш тају за 1943. годиие.

„У М акедонији организација Драже М ихајловића постоји још  од 
почетка 1942. године. Иста има задатак да организује масовно станов- 
ништво, да обавештава о објектима војне и политичке природе, да 
изврш ава саботаже и ствара чете, с циљем да у датом погодиом мо- 
менту подигну устанак, да отера окупатора Бугаре и Немце и да 
узме власт у своје руке.

Осим тога ова организација има задатак да води борбу и са 
партизанским покретом нарочито у Моравском крају“.58

Према четницима који нису вршили никакве напада на бугарску 
окупаторску власт, окупатор није предузимао никакве полицијске 
и војне мере, сем што је откривао њихове организације rio селима и 
градовима и третирао их као непријатеља своје земље. У томе је 
и био основни проблем око разобличавања четника ДМ као издај- 
ничке организације.

У очима народа Врања, Пчиње и К озјака они су били против 
окупатора, иако не врше акције. Четници ДМ су својом пропагандом 
„још није време" били привлачна организација за многе неупућене 
људе.

Продор II ЈМПО на терен Пчиње и К озјака нагнао је четнике 
ДМ да иступе отворено у борби против НОП-а.

Партизани су у селу Коћури преко сељака изврш или извиђање 
Св. Илије ради напада. Пред сам напад четници ДМ, који cv се нала- 
зили у селу Пунишевце, упутили су сељаке да пријаве напад парти- 
зана, што су два сељака из Пунишевца и учинили.59 Када су они 
који су пријавили бугарским окупаторским властима кажњ ени, чет- 
ници прибегавају упућивањ у писма окупаторским посадама, ради 
упозорења о нападу — случај с Трговиштем 20. јуна, само 4 дана 
после обавештења окупатора на Св. Илији.

К ада су четници установили да акције партизана наилазе на 
повољан и одушевљен пријем у народу, пожурили су да се довођењем

58 Исто.
57 Из писма обласног полицијског начелника скопске области још  из 

1941. године установљавамо став окупатора према народноослободилачкој
борби и према четницима ДМ. (36. НОР т. V I I / 1 док. 123) и наређење генерала 
Б ојдева команданта V бутарске окупационе армије у Скопју од б. X 1941); 
36. НОР т. V I1/1 до. 124).

ss А СУП Скопје 3/Д бр. 3298/102; 36. НОР т. V Il /2  док. бр. 1.
se 36. НОР т. 1/5 док. бр. 114 (проглас II батаљона II ЈМПО од октобра 1943. 

год.) и док. 75 (извештај ш таба II ЈМПО од 2. VII 1943. године).
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својих јачих снага у рејон П чињ а-Козјак супротставе развоју НОБ-а. 
Почетком јула 1943. године на терен П чињ а-К озјак долази Стојан 
Крстић, капетап, као комапдант Вардарског четничког корпуса. Са 
њим је дошла и британска војна мисија с мајором Семером,80 која је 
као представник Савезника одиграла важну улогу у ш ирењу утицаја 
четника ДМ у овом крају.

По доласку четничке снаге су избегавале сусрет с партизанима, 
али су зато биле врло активне у политичко-организацијском погледу. 
Уз помоћ војне мисије одржавали су политичке конференције по 
слободиој територији П чињ а-Козјак на којима је обавезно слушан 
Радио-Лондон (преко радио-станице мисије) који је у својим емиси- 
јама глорификовао Дражу Михаиловића и његове четнике као једине 
борце против окупатора.01 Четници су радили слободно, без узнеми- 
равања, јер су батаљони II ЈМПО у то време били ангажовани у борби 
против окупаторске власти, о чему смо већ говорили.

Бугарски окупатор се после „јулске оф анзиве“ у којој је доживео 
неуспех оријентише на постављање полицијских упоришта на сло- 
бодној територији П чињ а-К озјак.02 Почетком августа упоришта поли- 
ције постављена су код Св. Илије. Други један полицијски одред 
утврђивао се почетком августа на Доганици, а јаки делови полициј- 
ског одреда „Бенковски" и „Бирман“, са око 150 полицајаца, утвр- 
ђивао се у самом центру Пчиње—Трговишту, док су делови одреда 
„Вардар" и „Бенковски", са око 230 полицајаца, постављени у Кле- 
нике на прилазу Ј. Морави и прузи Ристовац—Врање. Све ове оку- 
паторске снаге теж е да обнове окупаторску власт и да онемогуће 
акције II ЈМПО.

У оваквим условима II батаљон II ЈМПО није могао да се бави 
делатношћу четника ДМ већ је био усмерен на онемогућавање об- 
навл>ања окупаторских власти преко упоришта полиције.03 Други 
баталзон II ЈМПО нрелази у напад ноћу 6/7. VIII 1943. године на rio- 
лицијско упориште код Св. Илије, а i2. VIII 1943. на упориште на 
Доганици, које је протерао са слободне територије.

Када се 14. VIII 1943. године II батаљон у рејону Сурлице при~ 
премао за напад на Трговиште, те ноћи четници ДМ у рејону села 
Нерав добијају оруж је путем авиотранспорта преко британске војне 
мисије.64 Други батаљон II ЈМПО 15. VIII 1943. године напада четнике 
у рејоиу Нерава баш када су с прикупљеним људима из околних села 
славили добијену помоћ савезника. Када су четници ДМ били пред 
ликвидацијом и заробљавањем, са Страже (трг. 1547), и Биљино, у 
леви бок стрељачког строја II батаљона напала је бугарска полиција. 
Тај неочекиван удар непријатељ а с повољних полож аја присилио је 
батаљон на повлачење.05

60 А СУП Лесковац (извештај команданта Вардарског корпуса од 15. Ш  
44, копија код аутора).

01 Исто.
02 36. НОР т. V II/2  док. бр. 138.
83 Исто, док. бр. 119.
64 А СУП Лесковац (извештај команданта Вардарског четничког корпуса 

од 15. III 1944).
65 36. НОР т 1/5 док. бр. 102 (извештај Ш таба II  ЈМ ПО од 6. X 1943).
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Први сукоб са четницима ДМ у Пчињи био је, у ствари, за II 
ЈМПО. и почетак борби на два фроита. У том периоду остале снаге 
II батаљона водиле су акције у долини Јуж не Мораве:06 кидање ж и- 
чаре између рудника М ачкатице и флотације Бело Поље, паљење 
општинских архива: Врбово, Сувојница, Прекодолце, напад на хи- 
дроелектрану у Јелаш ници (од 2. до 6 . VIII). Крајем  месеца августа 
(20—24) паљене су архиве: општине Дупница, Ратаје, ликвидирана је 
млекара у Ж уж ељ ици, а 28. VIII полицијско упориште на Варденику.

Прва борба са четницима ДМ у Пчињи унела је забуну код народа 
Пчиње, односно од тог дана настаје диференцијација у опредељењима 
за НОП или против њега. С друге стране четници, охрабрени прије- 
мом оруж ја од савезника код Нерава, почели су још интензивнију 
мобилизацију народа на партизанској слободној територији. Мобили- 
зацијом и деловањем углавиом с доминирајућих планинских масива
— Козјака, Широке планине, Буковљања, па и Рујна, четници еу се 
нашли углавном у позадини снага II ЈМПО. То је и присилило штаб
II батаљона II ЈМПО да почетком октобра изда и летак у коме упо- 
зорава народ Пчиње и К озјака на издајничку улогу четника ДМ.ет 
'У исто време штаб II ЈМ ПО усмерава и остале батаљоне (I и III) на 
дејства на Бабичкој гори и Сувој планини.88 Трећи батаљон, који је 
прешао на Бабичку гору 6 . августа ради спречавања мобилизације 
коју врше четници, био је принуђен да води свакодневну борбу са 
СДС и четницима. Због тога му није пошло за руком да спречи моби- 
лизацију коју врше четници ДМ.

По избијањ у у рејон Ш љивовика и Беле Воде 14. VIII 1943. го~ 
дине, Први батаљон се суочио с Нишавским четничким корпусом и 
јачим снагама СДС које су га, уз садејство бугарских окупационих 
јединица из Беле Паланке и граничних караула, успеле да одбаце 
назад на слободну територију — у Лужнице.

Борба на два фронта, као што видимо, водила се код свих ПО 
југоисточне Србије, ria није мимоишла ни Расински одред. Он је борбу 
на два фронта водио још од јануара 1943. године. Њ егови успеси из 
првих борби са четницима ДМ учинили су да у овом периоду — друга 
половина 1943. године — четници ДМ избегавају борбу са њим. „Дра- 
жиновци у последње време беже јако од нас и избегавају борбу, јер 
су настрадали у сукобима где су и сами били нападачи" пише у изве- 
ш тају ш таба Расинског одреда .68 По повратку главнине Расинског 
одред с Радана након борби са четницима формиран је ударни бата- 
љ он .70 Одмах по формирањ у ударних батаљона Расински одред је, 
са једном четом III батаљона I ЈМПО, напао четнике ДМ код села 
М узаћи на Копаонику (Косаница) 27. VIII 1943. године.71 Четницима 
су нанети теш ки губици — убијено ;је 3, а заробљено 18. Противнапад 
четничке летеће бригаде заврш ио се поразом уз још веће губитке. 
Убијено је 10 четника, а рањено 6 .

Исто, и  А СУП С коп је  3 /Д  док. 3298/102.
67 3 6 .  Н О Р  т. 1 /5  д о к .  б р .  114.
68 И с г о ,  док. бр. 102 (и звеш тај ш таба II JM IIO  од 6. X  1943).
09 Ис/то, 1/20 док. бр. 100.
70 Исто, 1/5 док. бр. 87 и 1/20 док. 102.
71 Исто, 1/20 док. бр. 100.
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Као што код свих четника постоје извесне особености по начину 
понашања према НО Б-у и према окупатору, тако и четници с Копао- 
ника, а поготову четници Расииског корпуса имају своја карактерис- 
тична обележја. Они cv међу првим у југоисточној Србији ступили 
у борбу до истребљења с НОП-ом, како каж у недићевски извештаји, 
а у исто време воде оштру борбу с љотићевцима. „Дражиновци се 
туку са љотићевцима већ 2 месеца стално . . .“ пише пггаб Расинског 
одреда .72 Оваква ситуација је Расинском одреду донекле олакш авала 
борбу на два фронта. На територији ОК Ниша ситуација је што се 
тиче одрсда била врло тешка. Али, исто тако, тамо се још нису били 
учврстили четници ДМ, па је с те стране ситуација била врло повољ- 
на. У вези с обновом: Одреда члан ПК Србије Недељко Караичић- 
-Милисав боравио је код ОК Ниша од априла до јула 1943. године. 
На његов захтев упућеиа је једна чета из I ЈМПО на Озрен ради 
ојачања — односно обнове Одреда .73 Од ове чете, остатака Озренског 
одреда и једне чете Заглавског одреда, М илисав је средином јуна 
формирао Тимочки батаљон, који је имао задатак да својим акцијама 
на терену нишког округа разбије окупаторску власт, поврати пове- 
рење у НОП код народа и да формира Озренски ПО . '4 Према изве- 
ш тају ОК Ниша од 27. августа 1943, Тимочки батаљон није извршио 
тај задатак. Батаљон је кратко време деловао у зајечарском крају 
чак до рудника Равне Реке, где је имао озбиљне сукобе са четницима 
и недићевцима .75 После тога чета I ЈМПО (Јастребачког батаљона) 
вратила се на свој терен одводећи и 8 Озренаца са собом. Такав развој 
догађаја нагнао ;је секретара ОК Ниша да поново захтева од ПК 
помоћ ради развоја НОБ-а у рејону Н иш а .70 Он је онда тражио две 
десетине старих бораца од I ЈМПО, а имао је 7 старих Озренаца и 
десетину нових бораца, с којима је мислио да обнови НОБ у овом 
рејону. Овако скроман захтев произлазио је из стања у нишком срезу. 
„Реакција је на нашем терену много слабија него што је била; мили- 
ција разоружана (то су Аћимовићеве сеоске страж е — Ж . Н.), жан- 
дарске станице разређене и у станицама нема више од 15— 20 ж анд . . . 
До сада у овом крају  није било дражиноваца осим у Ражањ ском сре- 
зу. У задње време како су биле борбе у разним крајевима њ их са 
НАШИМА (подвукао — Ж . Н.), то су многи нашли склониште, тамо 
где су наше снаге слабе или их нема, тако су се почеле јављ ати групе 
од 10— 15—20 и крећу се куда и наши позадинци . . . Они су у вези 
са жандармима па и њ их активирају у потери ИНАЧЕ СУ ДО САД 
БИДИ М ИРНИ (подвукао ■— Ж . Н.). Зато сам се и обратио одредима 
да би нам дали помоћ . . . Ако би било могућности да нас помогну 
војнички док се не ојачамо и спречимо, што је најглавније, Дражин 
бандитизам".

Из непознатих разлога изостала је војничка помоћ нишком ОК-а 
па је он био присиљен да ту помоћ понова траж и преко ПК Србије

72 36. НОР т. 1/20 док. бр. 102.
73 Исто, док. бр. 82 и 1/5 док. бр. 84.
74 Исто 1/5 д о к . бр. 84.
75 Исто, 1/20 док. бр. 91 (и звеш тај ОК З а је ч а р а  од 2. VII 1943. године); 

исто 1/5 док. бр. 84). (и звеш тај ОК Н иш а од 27, VIII 1943. годкне).
70 Исто, 1/5 док. бр. 85.
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новембра 1943. године, баш када је секретар ПК Благоје Нешковић 
боравио у југоисточној Србији .77 И тада неће доћи до већег садејства, 
па ће Озренсхш батаљои бити присиљен крајем 1943. године од чет-
ника ДМ да напусти територију свога деловања и пређе на Јастребац. 
у Топлицу.

Из овог стања код ОК Ниша долазимо до закљ учка да је између 
одреда у југоисточној Србији, изузев Расинског и Јастребачког (ка-
сгшје III батаљона I JIVIIIO), било слабо, скоро никакво садејство у 
развоју НОБ-а. О томе нам нарочито добро сведоче наведени примери, 
али и односи између I и II ЈМПО. Између ова два одреда у то време 
није било садејства око овладавања Пољаницом, лева обала Ј. Мора-
ве, од Кукавице планине према Врању, као и на Бабичкој гори, десна 
обала Ј. Мораве. У вези са тим штаб II ЈМПО тражио је садејство са
I ЈМШО, али до тога није дошло .78

Постојање демаркационе линије, долине Ј. Мораве, поред осталих 
слабости утицала је да не дође до садејства између I и II ЈМПО у 
рејону планине Кукавице и Врања, иако је штаб II ЈМПО то за- 
хтевао .79

Четници ДМ, користећи ову слабост партизанских одреда, јачали 
су и постали озбиљиа препрека за овладавање левом обалом Ј. Мораве 
од Кукавице према Врању. Без обзира на ове слабости, после форми- 
рања ударних батаљона улога ПО у овом делу постала је доминира- 
јућа. ПО учврш ћују слободне територије и јачају  бројно, што ће 
омогућити да се у другој половини 1943. године формирају и бригаде- 
НОВ-а.

77 Исто, 1/20 док. бр. 109.
78 Исто, 1/7 док. бр. 11 (и звеш тај ш таб а  I I  ЈМ П О  од 15. I 1944. године),.
70 3 6 .  И О Р  т 1 /5  д о к .  бр .  102.
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Д руги јабланички  ударпи батаљок 1943. године

О м л а д и н с к и  б а т а љ о н  ( ц р н о т р а в с к и )  11 Ј М П О  1943. г о д и н е



УЛОГА У Д А РН И Х  БА Т А ЈБО Н А  У У Ч В Р Ш Ћ И В А Њ У  СЛО ВО ДН И Х
Т Е Р И Т О Р И ЈА  ЈУ ГО ИСТОЧШ З С Р В И ЈЕ  У СЕПТЕМЕРУ 1943.

У ранијим поглављима изнели смо да је ПК Србије наредио да
се формирају ударни батаљони. I ЈМПО је 3/ вези с тим наређењем 
формирао два ударна батаљона (I и II) до 26. јула 1943. године.80 
Ударни батаљони одиграли су одлучујућу улогу у борби са четницима 
ДМ августа 1943. године. Шихово борбено дејство није могло да за- 
мени ударну снагу бригада иа шта указује и предлог штаба I JMIIO, 
одмах после успешно заврш ених борби са четницима на Радану. Једна 
од значајних борби ударног батаљона је код села Црквице, 1. септем- 
бра 1943. године, с немачким снагама и СДС јединицама у спречавању 
п ј.б  ач к е л е т  и н е .81

Ослободивши се притиска четника ДМ, а имајући врло јаке снаге 
пет батаљона, од којих два ударна, I ЈМПО је кренуо у борбу за 
очување летине.

Ликвидација општина, па чак и стрељања појединих званичника 
општинских власти, томе је много допринела. Ево како то окружни 
начелник Лесковца објашњава.

„После активнијег спречавања рада на вршалицама комунисти 
су приступили организованом и смишљеном раду на ометању испору- 
ке пшенице и других житарица. Поред општег наређења (предато поје- 
диначно представницима општина) свима општинама да прекину са 
радом и тиме омету испоруку ж ита . . . и велики број општина не 
функционише, а један известан број преселио је своје канцеларије 
у град.“ Како је непријатељ оцењивао начин борбе I ЈМПО такође 
се види из истог извештаја: „Они се више не повлаче већ нападају 
и прихватају борбу . . . У својој дрскости партизани су се приближили 
иза самог Лесковца на чијој су периферији напали и заробили омла- 
динце националне службе . . ,“ .82

Због акција батаљона I ЈМПО у циљу спречавања реквизиција, 
непријатељ је веома забринут. „Опште стање јавне безбедности и у 
августу је веома забрињавајуће, услед врло јаке комунистичке актив- 
ности, која и надаље бесни несмањеном жестином", пише у „Билтену" 
Министарства унутраш њ их послова Недићеве владе за август 1943. 
године.83

Очигледно је да је активност ударних батаљона I ЈМПО и у току 
септембра 1943. године унела још већу забринутост, чак и панично 
стање код окупаторских власти .84

Напад на Медвеђу, 14. септембра 1943. године, ликвидација оп- 
штинских власти као и одвођење среског начелника из Блаца, озбиљ- 
но су погодили окупаторску Недићеву власт.

Концентрације I ударног и I батаљона (Лесковачког) I ЈМПО у 
рејону Мирошевац изазвале су код окупатора страх од напада на

80 Исто, док. бр. 83.
81 Исто, 1/21 док. 71 (у овој борби уби јено је  7 Н ем аца и 3 п рип адн и ка 

СДС, рањ ен а  4 Н ем ца и 2 во јн и к а  СДС).
82 А рхив  V II НД кут. 23 ф . 8— 1 док. бр. 49.
83 3 6 .  Н О Р  т 1 /2 1  д о к .  б р .  68.
84 Исто, док. бр. 71.
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град Лесковац. Када је недићевска и окупаторска власт на крају 
септембра 1943. године сумирала активност I ЈМПО, дошла је до ових 
закључака: „опште стање јавне безбедности веома неповољно и те- 
шко, јер мир и ред више но икада до сада угрожен дејством комунис- 
тичких банди. Ово су током септембра од теж их дела изврш ена 22 
убиства, 18 одвођења, 22 паљења општинских и приватних зграда 
итд. Повлачења станица СДС и бугарских команди може се рећи да 
је у  две трећине округа преетало функционисање државних и оп- 
ш тинских власти, и да су на овој територији апсолутни господари 
комунисти .“85 Закључак Недићеве владе најбоље показује какви су 
уепеси које су постигли батаљони I ЈМПО у стварању и учвршћивању 
слободне територије од Кукавице, Поречја, Пусте реке, Пасјаче, То- 
плице и Добрича до Јастрепца. Ово показује да је септембра месеца 
1943. године у потпуности обновљена слободна територија из 1941. 
и 1942. године.

Убрзан развој НОБ-а испољен офанзивношћу свих батаљона, 
а посебно ударних, омогућио је успешан рад организација Н О Б-а на 
терену. ОК Лесковца преко СК развија мреж у партијеких организа- 
ција, формира окружне и среске НОО, команде подручја с командама 
места које су постали главнм ослонац I ЈМНО. Овим је на слободним 
територијама отпочео организован рад на учврш ћивањ у тековина 
НОБ-а.

Расински ПО је у погледу стварањ а и ширења своје слободне 
територије имао најтеже проблеме. Није успео да прошири слободну 
територију на друте срезове круш евачког округа, сем поред реке 
Расине. Са својим ударним батаљоном, кога је формирао августа, 
отпочео је да учврш ћује своју територију чишћењем од заосталих 
окупаторских снага. С друге стране и окупатор преко својих слугу 
теж и да у овом делу, постављајући јака упорипгга у селима, онемо- 
гући Расинском одреду не само учвршћење слободне територије него 
и снабдевање храном. У вези с ликвидацијом општинских власти и 
спречавањем реквизиције Расински одред отпочиње нападе 1 2 . eeri- 
тембра 1943. године на СДС у селу К упци .86 Током напада недићев- 
цима су притекли у помоћ четници напавш и партизане с леђа. 
Таквим иачином садејства четници су омогућили да се СДС извуку 
и спасу униш тењ а пробивши се из обруча. Партизаии су у току борбе 
били присил-зени да пале ш колску зграду у којој су се недићевци били 
утврдили. Осим ове зграде Расински одред је био присиљен да спали 
многе школске зграде (у Ломници, Трмчарима, Дворанима, Горњем 
Степошу како их СДС не би претворили у своја утврђењ а и тиме 
запосели партизанска села.

На тај начин је онемогућио окупатору и његовим слугама да 
продиру и стварају своја упоришта на слободној територији Расинског 
одреда.

Расински ударни батаљон је септембра 1943. заједно с II ударним 
батаљоном I ЈМПО напао на Велику Плану, као и на пругу Ниш— 
— Сталаћ .87 Сем тога ударни батаљон Расинског одреда имао је тешку

85 Исто, док. бр. 72 („Б и лтен" Н еди ћеве в л ад е  за  м есец  септем бар 1944).
88 36. Н О Р  т 1/20 д о к .  бр .  100 (и звеш тај ш таба Р аси нског одреда).
87 И ст о, док. 102 (и звеш тај ш таба Р аси н ског одреда од 8. X  43. г.).
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борбу са четницима ДМ код Пољацима 18. септембра 1943. године. 
У тој борби батаљон је нанео теж ак пораз четницима — убијено је 10, 
рањено 8 и заробљено 14 четника.

Дејства ударних батаљона Расинског и I ЈМПО с осталим снагама 
у току септембра 1943. године обезбедила су на левој обали Ј. Мораве 
од Кукавице до Круш евца пун замах развоја НОБ-а. То је нагнало 
непријатеља на одбрану, о чему нам даје податке штаб Расинског ПО. 
„Окупатор није активан, ни Немци ни Бугари не иду у потере за 
нама“ .88 Задаци који су стајали пред II ЈМПО били су много теж и и 
компликованији. Овај одред имао је само три батаљона (I, II и III) 
на територији v дужини од преко 180 километара, од Бабичке горе, 
Суве планине и Пирота до К озјака, Прешева и Скопске Црне горе. 
Осим тога он је дејствима на територији једне држ аве која је распо- 
лагала подицијским апаратом, војском неангажованом ни на једном 
фронту, која је егзистирала као жандарм у Србији, М акедонији и 
Егејској Македонији (Грчка). Против II ЈМПО биле су ангажоване 
јаке четничке снаге на К озјаку које се нису компромитовале у сарад- 
њи с окупатором и представљале се као антиокупаторске. Други ЈМПО 
имао је тешкоћа и у томе што га је демаркациона лииија одвајала од 
основних снага НОП југоисточне Србије, те се зато морао ослањати 
само на своје сопствене снаге.

Као што смо у ранијим излагањима видели, II ЈМПО је и у таквим 
условима створио две велике, потпуно нове, слободне територије које 
се везују с Македонијом и Косовом, а на самој су етничкој граници 
с Бугарском.

У вези с наређењем ГШ крајем августа 1943. године на планини 
К ачар—Црна Трава формиран је ударни батаљон II ЈМПО. У састав 
ударног батаљона ушло је 70 бораца из II батаљона, а око 40 из I и
III батаљона.

Том приликом изврш ена је и реорганизација II ЈМ ПО .89 Поред 
ударних батаљона формирани су I теренски (Лужнички) II теренски
(Врањски) батаљ>он и самостална Власотиначка чета за  дејства од 
Црне Траве преко демаркационе линије ка Бабичкој гори. На упра- 
жњ ено место команданта Одреда поново је постављен Ж ивојин Нико- 
лић-Брка, а за заменика политичког комесара Риста Антуновић-Баја, 
који је тих дана стигао из састава I ЈМ П О .90 Почетком августа 1943. 
године бугарски окупатор, не успевши да у јулској офанзиви уништи 
II ЈМПО, почиње да и на слободној територији Пчиња—К озјак  ствара 
јака  полицијска упоришта која су имала задатак да спрече јачање 
Н О Б-а и обнове окупаторску власт. Раније смо навели да је II батаљон 
у овом рејону нека упоришта и ликвидирао. Међутим, упориште у 
Трговишту, центру Пчиње и Кленики, на домаку Ристовца, била су 
врло јака  и могла су бити ликвидирана само јачим снагама. У вези 
с тим штаб II ЈМПО је с ударним батаљоном почетком септембра 1943. 
дошао у рејон Св. Илије и Коћуре. У Трговишту су се тада налазили

88 Исто.
89 Исто, 1/5 док. бр. 102 и АС М О К  В рањ е бр. 66, 59. и 64.
90 Исто, 36. Н О Р т. 1/5 док. 75. (приликом  п остављ ањ а зах т ев а  ГШ  за  

одређивањ е ком ан дан та н екоректн о  еу потписници  и зв еш та ја  постуиили  прем а 
С инадину М иленовићу  као  зам ен и ку  ком ан дан та одреда).
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полицијски одреди „Минковски" и „Бирман" са око 150 полицајаца.91 
С ударним и II батаљоном II ЈМПО је 15. септембра 1943. године извр- 
шио нанад на Трговиште. Иако непријатељ при нападу није протеран, 
он је због губитака и страха од поновног напада 16. септембра 1943.' 
године напустио Трговиште, да се у њега као иосада никад више не 
врати. После овог успешног протеривања полиције из центра слободне 
територије, штаб доноси одлуку да нападне по величини најјаче упо- 
риште Бугарске полиције, од 210 полицајаца, у Кленици. Напад на 
Кленике извршен је ноћу 18/19. септембра, и то само с ударним бата- 
љоном.92 О чекујући напад, окупаторска полиција је побегла у суседно 
село — Света Петка — утврдивши се у гробљу, тако да је при нападу 
на Кленике убијено 6 општинских стражара, заплењ ена 3 вагона жита, 
око 300 кг маслаца и много другог материјала. Полиција се након 
напада повлачи у Ристовац, чиме је слободна територија још више 
проширена.

Иете ноћи, 18/19. септембра 1943. године, II батал>он II ЈМПО напао 
је пругу између Букуревца и Летиице. Пруга је порушеиа, преврнут 
је теретни воз и запаљен. Заробљена су два немачка и три бугарска,
а погинуо је један немачки и три бугарска војника.93

Штаб II ЈМПО, тежећи да окупатору нанесе што веће и јаче ударе, 
исте ноћи је са једном четом II батаљона напао општину Златокоп 
и мост на путу код Новог Села, као и пругу само на 3 км удаљену 
од Врањ а .94 Иста чета продужава ударе и 20. IX 1943. годиие на путу 
Врање—Бесна кобила. У рејону Несврте сачекала је полицију окупа- 
тора и запленила следовање хране ношено за упорипгге Крива Феја. 
Снаге II ЈМПО у рејону Свети И лија—К озјак  руше јаз на хидроелек- 
трани Јелашница 21/22. IX 1943. и тиме онемогућавају производњу 
електричне енергије за дуж и период. Диверзанти су 24. септембра 
прекинули ж ичару од рудника М ачкатица до ф лотације у Белом Пољу 
која због тога није радила 4 дана. Ове акције II ЈМПО унеле су велику 
пометњу код окупатора и присилиле га на дефанзиву, али су с друге 
стране изазвале реаговања код четника ДМ, ria ;је Вардарски корпус 
очекивао сваког момента сукоб са снагама II ЈМПО, а до тога долази 
19. IX 1943. године на Козјаку.93

Када су се батаљони II ЈМПО враћали из напада на пругу, односно 
Кленике, и застали ради предаха и сређивања за нове акције на самом 
врху К озјака у рејону села Маглинце и Рамно, напао их је четнички 
Вардарски хсорпус, иако је тада имао само око 130 четника, али добро 
наоружаних и опремљених с обзиром на то што је имао код себе војне

®*3б. Н О Р  т. 1 /5  д о к .  102 и 7 /2  док. бр. 113 (према и звеш та ју  Ш таба поги- 
нуо је  јед ан  н ем ачки  п одоф ицир и два во јн и ка, а заробљ ен а 3 бугарска в о јн и к а  
и 3 погинула, док се у бугарском  и зв еш та ју  тврди  да је  јед ан  н ем ачки  оф иц и р  
уби јен  а остали  заробљени, а бугарски  губици се не износе).

02 Исто, и V II/4  док. 168 и V II/2  док. 119 (тада је  р ањ ен  бугарски  оф и ц и р  
К р ста  П етров и уби јена 3 полицајца).

03 Исто  и V II/2  док. 119 и A V II НДХ  кут. 89 ф ас. 1 док. бр. 23 (у и звеш та ју  
во јног аташ еа Н ДХ  из С оф и је  н аводи  се да је  због ове ак ц и је  стрељ ан  ш еф  
ж ел езн и ч к е  станице у Табановцу).

9'> 3 6 .  Н О Р  т. 1 /5  д о к .  бр. 102.
05 Исто, и А СУП Л есковац  (и звеш тај ком ан дан та В ардарског к орп уса од 

15. I I I  1943. године).
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мисије. Борба је трајала читавог дана, па су батаљони у току ноћи 
напустили К озјак будући да је окупатор извршио испад из Врања 
према Светом Илији.

Бата.љони II ЈМПО су из покрета разбили бугарску полицију у 
рејону Лепчињца 20. септембра и протерали један полицијски одред 
који ;је палио село Коћуру. Овакав развој допринео је да четници — 
Вардарски корпус — на К озјаку  нису разбијени ,па ће због тога они 
ојачати. Ширећи лепезу својих акција штаб II ЈМПО упућује снаге 
II батаљона у напад на рудник и општину Доња ЈБубата 23. септембра 
1943. године.

Овај напад имао ;је за циљ да уз ликвидацију рудника и општине 
отпочпе развој НОБ-а и на терену Босилеградског среза бугарске 
народности, из којих је први партизан овог одреда био Васко Апосто- 
лов. Ово тим пре што је скоро у сваком селу овога среза окупатор 
успео да организује милицију — „општествеиа сила“ , која је имала 
задатак да спречава развој борбе у том рејону и води борбу заједно 
с полицијом и бугарском војском против снага II ЈМ ПО.ж' Овај напад 
на рудиик и општину ЈБубата имао је далекосежне последице и пози- 
тивног одјека на развој борбе у том делу.

Заједничка дества ударног и II батаљона II ЈМПО показала су 
колико велику ударну снагу имају концентрисане снаге, па макар то 
била и два батаљона, а поготову за акције већег обима и ширине. 
Напади ударног и II батаљона у рејону Пчиња— К озјак имали су врло 
повољан одјек на читав крај, па чак на Куманово, Врање и Криву 
Паланку. То и штаб Одреда у свом извеш тају региструје. „Народ на 
југу је одушевљен нашим акцијама, те нам сваког дана пристижу нови 
борци. Народ на југу када смо са њима осећа се слободним — кретањ а 
наших јединица на том терену је јавно, — без опасности да ће нас 
народ одати окупатору“ .97

Док је штаб Одреда с ударним и II батаљоном наносио окупатору 
снажне ударе у рејону Пчиње и К озјака, I батаљон, „Луж нички", 
крстарио је слободном територијом црнотравског и лужничког краја 
и тиме уносио страх у непријатељ ска упоришта на овом терену. И 
батаљон, Лужнички, после пораза бугарског Трнског ПО на Јаничев- 
ској чуки 9. септембра 1943. године, прихватио је да помогие Трнском 
ПО да се врати у Трнски крај. У вези с т.им штаб I батаљона II ЈМПО 
и штаб Трнског одреда донели су одлуку да rio други пут нападну 
Главановце, у коме се сада налазило упориште полиције .98 Напад је 
изврш ен 15. септембра 1943. године. Полиција је протерана и тиме 
разбијена пропаганда фаш иста да је Триски одред уништен. Сам напад 
вођен je под именом Триског партизанског одреда, што је имало вели- 
ког одјека у Знепољу (Трнска околија). Први батаљон продире према 
Пироту и задрж ава се у селу Стол. Сутрадан, 18. септембра, бугарска 
полиција је иапала I батаљои II ЈМПО. У борби је полиција разбијена

06 36. Н О Р т 1/5 док. 102 и  писм ена сећ ањ а В аск а  А постолова д ата  
аутору  1977. године.

97 36. Н О Р т. 1 /5  док. 102.
08 q  трЂ н ски , Н е о т д а в н о ,  С о ф и л  1963, стр. 280—287; Ђ. З л атк о ви ћ , З л а  

в р е м е н а ,  м о н о гр аф и ја  Л уж н иц е, Б аб у ш н и ц а  1967, стр. 282.
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и натерана у панично бекство према Бабушници, чиме је отвореп пут 
према Нишавској котлини."

Из овог дејства види се да ;је на једној великој територији, на 
дуж ини од преко 200 км, II ЈМНО својим офанзивним дејствима при- 
силио окупатора на одбрану, а у исто време обезбедио стабилност 
слободне територије, и то на самој комуникацији Лесковац—Скопје 
и Пирот— Софија. То је, с друге стране, омогућило и ГШ Македоније 
ослонац да v рејону Куманово развија НОВ. У вези с тим 7. септембра 
1943. године је и дошао преко Врања члан Обласног комитета К П Ј из 
Скопја и политички комесар V оперативне зоне ЈБупчо Арсов.

Након његовог доласка на територију К озјак—Пчиња штаб П 
ЈМПО успоставља везу с V оперативном зоном, самим тим и са ГШ 
Македоније. Од тог момента Кумановским партизанским одредом руко- 
води ЈБупчо Арсов, преко кога се и одражава веза и садејство на овој 
територији. Његов долазак има велики значај за садејство у циљу 
овладавања Скопском Црном гором и за учвршћење веза и сарадњу 
између НОП-а у Србији и у Македонији, јер је он као члан Обласног 
комитета Скопја одржавао чврсту везу са ОК Врања, а преко овога са 
П К Србије.

К У М А Н О В С К И  П А Р Т И ЗА Н С К И  ОДРЕД

Развој НО Б-а преко демаркационе линије од Пирота до К озјака, 
Куманова — Скопске Црне горе — Скопја — Гњилана и Урошевца од 
јула 1943. године ослања се на две велике слободне територије.

Прва је била у црнотравском и лужничком крају, ограничена де- 
маркационом линијом, Грделичком клисуром, етничком границом 
с Бугарском, уз то на веома испресецаном терену слива реке Власине.

Ова територија не само што се налазила на географски тешком 
терену него је била и на самој главној комуникацији Ниш—Скопје и 
Ниш—Софија, у непосредној близини Софије (80 км) и јаких гарни- 
зона окупатора: Пирота, Трна, Сурдулице, Врања, Лесковца, Ниша и 
Беле Паланке, као и граничних посада, а и на самој територији нала- 
зила су се јака  непријатељ ска упоришта.

Друга слободна територија Пчиња—Козјак, и ако је створена тек 
од јуна 1943. године ,постала је чврста и солидна база за успешан 
даљи развој НОБ-а. И ова територија је окруж ена и одвојена долинама 
Јуж н е Мораве и Криве Реке, етничком границом с Бугарском и налази 
се на главној комуникацији Ниш—-Скопје, опкољена гарнизонима оку- 
патора: у Врању, Бујановцу, Скопју, Куманову, Ћустендилу, Босиле- 
граду, Кривој Ф еји и другим посадама у долини Јуж не Мораве. Народ 
овог краја, дотле под утицајем четника ДМ. пруж а несебичну помоћ 
НОП-у упознавши његове циљеве. П руж ајући пуну подршку НОБ-у, 
овај крај постао је база II ЈМПО чиме је омогућен и развој Куманов- 
ског одреда. Био је то велики допринос братству и јединству српског 
и македонског народа и стварању услова за развој сарадње и прија- 
телзства српског народа са бугарском и албанском народношћу на Ко- 
сову.

89 36. НОР т 1/5 док. бр. 102; Ђ. Златковић, п.д. стр., 282.
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Чвршћа повезаиост НОБ-а овог дела Србије за HOIl у Македонији 
и на Косову дошла је до израж аја после продора II ЈМПО на Козјак
и Скопску Црну гору.

Као члан ЦК КП Ј и Врховног штаба, Темпо је поставио задатак
II JM IIO да да подршку формирању Кумановског одрсда и косовских 
јединица. Јачањ ем II ЈМПО и стварањем слободиих територија обез- 
беђено је изврш ење овог задатка.100

Формирање Кумановског македонског ПО није био ни лак ни 
једноставан задатак. Партијска организација Куманова стварањем 
Првог кумановског одреда октобра 1941. године учинила je велики 
корак у изврш ењ у задатка ЦК K IIJ за развој ИО Б-а и у овом делу 
Југославије. Услед објективних слабости организације К П Ј у Кума- 
нову, чврстине окупаторске власти, као и због опортунистичког др- 
ж ањ а неких чланова ПК Македоиије с Методијем Шаторовим, I кума- 
новски ПО ;је ликвидиран пре него што је и почео да ж иви као 
одред .101

Последице разбијања I кумановског одреда за  партијску орга- 
низацију у Куманову биле су катастрофалне. Од 48 чланова КП Ј у 
1941. години остало је само 10.102

Иако је пораз — губитак кадрова био више него катастрофалан, 
ипак се Партија није поколебала и постала пасивна. Многи члаиови: 
Пенче Пешев, Пера Наков, Христодор Тодоровић-Карпош, Боро-Бо- 
жиновски Јордан, Дане Цеков, Методије Антонов Тоте, Бранко Стој- 
ковски Руле и др. својом активиошћу епречавају деморализацију и 
капитуланство. Карпош и Боро одлазе у Кукавички одред код Ле- 
сковца почетком јануара 1942. године.103

Паиче Пешов окупља остале и активира их у раду на линији 
Н О Б-а Југославије.

У том раду наилазе на опортунистичке ставове Коче Попова и 
Методи Гарева, који заступају линију Шарла Шаторова. Чак се сумња 
да су у периоду теш ких дана за кумановску организацију одиграли 
издајничку улогу .104

У тешким условима развија се борба унутар малобројне партијске 
организације у Куманову, јер опортуиисти спречавају омасовљење 
Партије и стварање услова за формирање одреда.

Неки најборбенији чланови КП Ј, после разбијањ а Лесковачког 
одреда (Кукавички), априла 1942. поново се враћају у Куманово, да 
би исте године (августа) Карпош, а октобра Боро Божиновски, поново 
дошли у Врањски одред „Сима Погачаревић" ,105 а Божиновски одлази

1110 36. НОР т. II/IO док. бр. 65.
101 Извори за ослободителната в о ј н а  u револџција  во Македонија 1941—1945, 

књ . I, том 1, док. 28, С копје 1968. (Даљ е: Извори).
102 Извори l / l  док. бр. 41 (писмо Д обривоја Р адосављ еви ћа  Ц К  К П Ј  од 

4. октобра 1942. године).
103 36. НОР т. 1/3 док. бр. 37 (писмо К у зм ан а  Јоси ф овског ч л ан а  п рпвре- 

меног П К  М акедон и је од јун а 1942 године); 36. НОР т. V lI /2  док. 76 (И звеш тај 
ЈБ упча А рсова ГШ  М акедон и је од 5. X I 1943. године).

104 36. НОР т. VII/2 док. 76.
105 j 9 4 i— 2942 и svedočenjima učesnika NOV, Beograđ 1975, knj. 10. str. 

616— 622, elanak 2. N ikolića-Brke, Zajednički napad na rudnik Lo j& ne ,  Vranjskog  
odreda »Sime Pogačarevića« i Kosovskog odreda »Zejnel Ajdini«.
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у Скопски 110 1942, године — новембра.100 Колико је активност неких 
чланова КПЈ била правилно оријентисана у тежњ и за учсшћем у 
НОБ-у говори и податак да је МК Куманова после напада Врањског 
одреда „Сима Г1огачаревић“ и Косовског одреда „Зејиел Ајдини" на 
рудник Лојане (20 X 1942.) објавио у „Октомврису“ (илегални лист 
МК КПЈ) напис о значају заједничког дејства ПО на развој братства 
и јединства међу народима Југославије.107

Панче Пешеву и осталим био је отежан рад зато што ;је ПК 
у том периоду (јануар—септембар 1942. године) био наклоњен Кочи 
Попову и његовој групи .108 Панче Пешев и остали су оглашавани као 
фракционаши. Вероватно ;је и код Панче Пешева било непринципи- 
јелности к секташтва, али је његов став као и став осталих о питању 
борбе био на линији ЦК KIIJ.

Доласком Добривоја Радосављевића-Боби ј а као инструктора 
ЦК К П Ј и ПК Македоније није решен сукоб између ових двеју 
група у Куманову, иего се чак још више заоштрио, тако да су пре- 
кинуте везе са П К .ИШ

Оваква ситуација остала ;је све до доласка Темпа у Македонију. 
Он својом директивом од 28. II 1943. године окружним комитетима 
К П Ј у Македонији поставља као задатак обнављање одреда и укљу- 
чивање народа Македоније у НОБ Југославије. Ову директиву пар- 
тијској организацији у Кумаиову пренео је инструктор ПК Круме 
Наумовски. Он је и уемено пренео Панчи Пешеву како треба посту- 
пати у вези с директивом Темпа.110

Панче Пешев је као руководилац повереништва МК у Куманову 
и као члан ПК Македоније у другој половини марта 1943. године 
непосредно руководио партијском организацијом и формирањем Ку- 
мановског одреда .111

Теж њ а Карпоша да се и у рејону Куманова формира ПО и почну 
борбе била је јака, па је он одлучио да оде из Врањског ПО. Фебруара
1943. годиие, пре проласка Темпа кроз црнотравски крај, самово.љно 
је отишао у Куманово, јер му ОК Врања то иије дозвољавао. Њ егов 
поступак је од партијског руководства осуђен као дезертерство и та 
је одлука саопштена пред стројем Одреда.

Међутим, његов долазак у Куманово, управо када Темпо захтева 
формирање одреда, био је од велике користи за Партију. Штавише, 
он је у томе био нестрпљив и хтео је да формира Кумановски одред 
и п р е  него i i i t o  је II ЈМПО продро у рејон К озјака.

Радом Панче Пешева, и других, изврш ене су све припреме за 
излазак прве групе од 11 бораца у одред .11'2 Група, одрж авајући везу 
с партијском организацијом у Врању преко Стефановић Борисава 
члана К П Ј из Биљаче, изаш ла је 26. VI 1943. године у рејон Б рате-

100 36. НОР т. V I I / l  док. бр. 45; Извори  1/1 док. 59 напомена 7.
107 36. НОР т. V II /1 док. бр. 42.
иш Изворu 1/1 док. бр. 37 (писмо Јосифовског од јуна 1942. године).
109 Исто, док. бр. 51; S. V ukm anović-Tem po, memoari,  књ. I, стр. 335.
1,0 Историјски архив КПЈ,  Том 7, док. 70; Д. Цеков, Кумановска околија  

Куманово 1969, стр. 3.
111 Д. Цеков, н.д., стр. 4.
112 Д. Цеков, н.д., стр. 6.
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•селца — Биљаче и ту се прикључила II батаљону II ЈМ ПО ,113 а група 
која је била с Карпошем спојила се с првом групом код II батаљона
II ЈМПО на Ђерман планини 25. јула 1943. године,

Трећа група, коју је такође довео Kaprioin, уш ла је у састав 
II батаљона II ЈМПО 17. VIII 1943. године у Старом Глогу. Двадесетог 
августа 1943. године v селу Сливници зваиично је формиран други 
Кумаиовски партизаиски одред. Одред је имао 17 бораца. После фор- 
мирања упућен је на терен јужно од Козјака на самосталиа дејства .114

Штаб Кумановског одреда сачињавали cv Христијан Тодоровић 
Карпош, командант, и Андон-Допе Филипов, политички комесар .115

Кумановски одред, иако је имао само 17 бораца, rio доласку у 
рејон К озјака без оклевањ а прелази у акције .116 Постојање Куманов- 
ског одреда и његово деловање у рејону Куманова омогућило је да 
му се прикључе сви они који желе да се боре. Тако ;је у селу Облавцу 
пришла нова група младића. Брзо омасовљење Одреда омогућава да 
он муњевитије делује и обухвата јужније делове кумаиовског краја, 
па чак и оне преко Криве Реке према Кратову.

Брза самостална активност Кумановског одреда подигла је његов 
углед. Ликвидација окупаторских општина у рејону К озјака ширила 
је слободну територију Пчиња— К озјак према Куманову и тиме се 
стварала нова, поред слободне територије у западној М акедонији 
иастале капитулацијом Италије.

Приликом одлучивања где створити „групе одреда“, како Темпо 
назива обнову одреда у Македонији, заузет је став да се у куманов- 
ском рејону не стварају док се не среди стање у Партији, „Партијска 
организација у Куманову је била разбијена и са њом нијесмо имали 
никакве везе“ ,117 тако Темпо пише у својим мемоарима. Показало с.е 
да је оваква оцена Темпа и Ц К Македоније била нереална и да се 
није заснивала на провереним информацијама, јер је сам развој К у- 
мановског одреда демантовао овакве процене.

Почетком септембра 1943. године упућен је делегат ГШ М аке- 
доније, Љ упчо Арсов-Гоце, да формира V оперативну зону, стигао 
је  7. септембра, а почетком октобра у Кумановски одред. Одмах по 
доласку врши реорганизацију Одреда, тиме што га дели на две чете, 
а и мења му име у „Скопско— кумановски НОПО“. Истовремено укида 
штаб Одреда .118

пз рЈсто, стр. 6.
114 36. НОР т. 1/5 док. бр. 102; Д. Цеков, п.д. стр. 11 и 13. (Дане Цеков тврди 

да је Кумановски ПО формиран 2. VIH 1943, године), и тиме изједначује 
питање заклетве са формирањем одреда, што се не може нрихватити јер је 
аутор један од чланова руководства које је формирало Кумановски ПО).

115 Постоје разне тврдњ е око састава штаба. Дане Цеков тврди да је 
први политички комесар кумановског ПО био Бранко П авловић-У ча, i i i t o  није 
тачно јер је Бранко П авловић у то време био нолитички комесар II батаљона 
II JM IIO’.

116 36. НОР т. V II /2 док. бр. 119.
117 S. V ukm anović-Tem po, п. memoari,  књ.  I, стр. 325.
118 36. НОР т. V I I /2 док. бр. 76 (Према Дане Цекову ову промену назива 

'Одреда и укидањ е штаба борци нису прихватили као ни руководиоци К ум а- 
новског одреда, што се касније и исправило).

-378



У другој каредби делегата Повереништва одређена су руководства 
чета.ш' За командира у првој чети постављен ;је Христијан 'Годоро- 
вић-Карпош, за заменика командира Ангел Јовановић-Шајче, за по.ли- 
тичког комесара Јордан Цекић-Дане, а за заменика политичког коме- 
сара Антоније Филиповић.

Команда II чете: Бошко Јовановић-Величковић, командир, за 
заменика командира Ванчо Велин-Гоце, Слободан Методи Котев, rio- 
литички комесар и заменик политичког комесара Оливера Јоцић-Вера 
из II батаљона II ЈМПО.

У трећој наредби делегат даје имена четама по погинулим дру- 
говима:120 I чета добија назив „Киро Ф етак“, по руководиоцу из 
Куманова, а друга чета „Цветан Димов“, по руководиоцу из Скопја.

На захтев Темпа, односно ГШ Македоније, ради успешнијег про- 
дора II чете Скопско-кумановског одреда на Скопску Црну гору и 
стварање база, као и због повезивања са Ш арским одредом на Шари, 
штаб II ЈМПО одредио ;је једну чету из П батаљона. Чете Скопско- 
-кумановског и II ЈМПО биле су под непосредним руководством 
делегата Новереништва ГШ М акедоније .121 После продора на Скопску 
Црну гору повезале су се једном десетином Ш арског косовског одреда 
која је тамо већ била упућена. Због сталних прогона од окупатора 
ове чете се нису могле задржати на Скопској Црној гори, како је 
било планирано .122

Окупатор, да би спречио продор НО из рејона К озјака и с.а 
Ш аре на Скопску Црну гору, у овом рејону ствара јаче „контрачете". 
Норед окупатора и великоалбанска организација Бали Комбетар је 
преко ,,контрачета“ својим утицајем теж ила да онемогући развој 
НОБ-а на овом терену. Исто тако они нису хтели да овај терен пре- 
пусте ПО. У овом су се највиш е истицали четници ДМ на самој 
Скопској Црној гори. Сем њ их био је врло активан и Јован М илади- 
новић, капетан, командант Првог косовског корпуса из рејона Витине 
и Бузовика.123

Неуспех продора на Скопску Црну Гору имао је теж их последица 
не само у губицима него и за развој НОВ-а, како пише ЈБупчо Арсов 
у свом извеш тају .124

Док су чете Кумановског и II ЈМПО деловале на Скопској Црној 
гори, I чета Кумановског одреда продрла је преко Криве Реке и 
напала полицијску станицу у Шопском Рудару ,125 запалила архиву 
и ликвидирала општинску власт у селу Ранковцу. Друга je чета по 
повратку са Скопске Црне горе, ради садејства са својом I четом,

119 Исто, док. бр. 54.
)2о Исто, док. 55 и 1/5 док. бр. 102.
121 Исто, док. 35 и 1/5 док. бр. 102.
125 Исто, V II/2  док. бр. 26, 31 и 61.
123 И ван-Џ ина Глигоријевић, докторска дисертација, НОБ у  Јужној Србијм 

u ње,н утицај на Космет, М акедонију и граничне пределе Бугарске 1941—1944, 
Београд 1974, необјављен, примерак код аутора, стр. 278—279.

124 36. НОР т. VU /2  док. 76 (борбе су вођене од 9. X до 13. X 43. год. код 
села Думановца, Злокућана, Бреста) Д. Цеков, н.д., стр. 23.

125 36. НОР т V II /2 док. 19 и Д. Цеков, н.д., стр. 25.
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такође прешла Криву Реку и у селу Градишту по дапу напада оку- 
паторску општину и ликвидира је.1'-0

Велика маневарска активност Кумановског ПО била је резултат 
борбености и способности штаба Одреда, који се ослањао на МК КПЈ 
у Куманову. МК ;је обновио и активирао организације Партије, наро- 
чито СКОЈ-а. Н ајјаче упориште Партије били су радници Дуванске 
станице. У њој је актив Партије и СК О Ј-а у саставу Кмра Наков, 
М арија Пужаљка, Лепосава Николић и други — који је успешно 
извршавао све задатке постављене од МК, чији су чланови били; 
Методи Антов, Тоте, Стојсковски Бранко-Руле, Бранко Богдановски- 
“Гуцман и други.

Кумановски ПО имао је јак  ослонац и у активистима Драгутину 
М ладеновићу и Најдану Тричковићу, члановима НОК-а у самом 
Куманову. Они су својим скривницима у Куманову и у Пројевцу обе- 
збеђивали еигурну везу и комуникативност курира МК, Обласног 
комитета Скопја као и Кумановског ПО.

Делегат Повереништва ГШ Македоније, аи касније и члан штаба 
оперативне зоне, дошао је, боравећи на Скопској Цриој гори, до мно- 
гих закључака. Он увиђа да „Скопско-кумаиовски одред“ без штаба 
Одреда не може успешно да се развија, како је то раније било, ria 
је по повратку II чете са Скопске Црне горе извршио нову реоргани- 
зацију.1-’*

Формира штаб Одреда у који су ушли: Христијан Тодоровић- 
-Карпош, као командант, Антоније Филиповић-Доне као политички
комесар, и Оливера Јоцић-Вера, као заменик политичког комесара 
и партијски руководилац Одреда. У команду I чете „Киро Фетак“ 
за командира је одређен Ангел Ј овановић-Шајче, за заменика коман- 
дира Драгутин Младена Митровић, а за политичког комесара Трајко 
Трајковић-Мурјак, и за заменика политичког комесара М илована Саз- 
довић, Тоде-Мали. У другој чети „Цветана Димова“ за командира је 
одређен Јордан Цекић-Дане, за заменика командира Стојан Тодоро- 
вић-Ларго, а за политичког комесара Методи Котев-Слободан, који 
је у исто време био и партијски руководилац чете.

Уочава се из документације да је члан Главног штаба Македо- 
није Јосифовски оценио да се Одред не може сам, без ослонца на 
II JMIIO, одржати, и зато захтева да се прикљ учи II JM IIO и деј- 
ствује у његовом саставу Очигледно је преценио опасност која долази 
од појачане активности окупатора и од зиме која је била на помолу.

ЈБупчо Арсов, насупрот, правилно је схватио могућности Кума- 
новског одреда и његове способности за самостална дејства, а у исто 
време је знао да се штаб Кумановског одреда не би сложио с таквим 
својим положајем. О томе је и обавестио Јосифовског , 128 а он сам 
није дозволио да дође до потчињавања Кумановског одреда II ЈМРО.

Један веома теж ак проблем у овом периоду надвио се над Кума- 
новским одредом. Четници Драже М ихаиловића су мобилизацијом 
успели да поседну села на К озјаку  и Ш ирокој планини и да Кума-

>2« Исто.
127 36. НОР т. V I I /2 док. бр. 67 и 76. * (Имеиа су унета онако како су у 

н а р с д б и н а п и с а н а).
128 Исто, док. бр. 76.
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новски одред сабију у неколико села у равници. Тиме ;је Одред био 
одвојен од снага II JIVIPO и тешко одржавао везе са њим. Сем тога, 
у случају напада окупатора нашао би се између два непријатеља. 
Четници су још  у првим данима појаве Кумановског одреда у рејону 
Козјака предузели све како би оиемогућили његова дејства у рејону 
К ум анова .129 Тако је већ октобра (7. X) дошло до првог сукоба Кума- 
иовског одреда са четницима ДМ у рејону села Жегњана. У овој борби 
Кумановском одреду пошло је за руком да ликвидира неколико чет- 
ника, а међу њима и Перу Кашкаваљџију из Куманова, једног од 
највећих непријатеља НОБ-а.

За  Кумановски одред је најкритичнији моменат у борби са чет- 
ницима био у селу Дренак. Контрареволуционарне снаге у рејону 
К озјака и Рујна тежиле су да по сваку цену ликвидирају НОП у 
рејону Куманова и Врања и да на тај начин обезбеде своју доми- 
нацију.

Концентришући своје бригаде од неколико стотина четника на- 
пали су 10. XII 1943. године Кумановски одред, тада већ батаљон.
Борба ;је била врло теш ка и упорна. И поред велике надмоћности 
четника у броју и наоружању, Кумановски батаљон је успео да 
разбије обруч и да се уз доста осетне губитке извуче из обруча.ш
За Кумановски батаљон ситуација ни касније није била ружичаста, 
јер су четници пратили његове покрете и тежили да га поново на- 
падну и униште. У вези с таквом ситуацијом ЈБупчо Арсов је на 
основу ранијих договора са ОК Врања и члановима Обласног коми- 
тета Косова, тражио појачање снага у рејону Козјака и Рујна ради 
ликвидације четника .131

С обзиром на повољан развој Н О Б-а у рејону Козјака, Главни 
штаб Македоиије и Темпо теж е да убрзају стварање једне јаке базе 
на Скопској Црној гори за прихватањ е бораца из Скопја и с Косова.

Иако је први продор био безуспешан, они поново траж е извр- 
шење тог задатка. Почетком новембра 1943. године одређују један 
део Ш арског (Косовског) одреда (једна чета) и једну групу из маке- 
донских јединица (Скопјанаца и Ш тимљана) за Скопску Црну гору. 
Ова група је имала задатак да се повезивањем с Кумановским одре- 
дом и II ЈМ РО избори за стварање базе на Скопској Црној гори .13'2

С групом је упућена једна енглеска војна мисија од 4 официра 
и подофицира за бугарске партизане у црногорски рејон, а касније 
је пребачена преко Кумановског и II ЈМ РО до бугарског Трнског 
одреда .133

Почетком новембра (10. XI) 1943. група ;је са Ш аре с војном 
мисијом и члановима Обласног комитета Косова и Главног штаба 
Косова стигла у рејон Козјака. У исто време је по захтеву Темпа 
из II ЈМПО стигао и новоформирани ударни батаљон у рејон К озјака 
ради заједничког дејства против четника на К озјаку  и продора на 
Сконску Црну гору.

Исто, док. бр. 76 и Д. Цеков, н.д., стр. 19.
130 36. НОР т. V I l /2  док. бр. 103 и 106.
131 Исто, док. бр. 103.
132 и СТ0) док. бр. 71.
m  Исто, док. бр. 71, 103, и 106.
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По Темповом наређењу формиран је Оперативни штаб за руко- 
вођење батаљонима.Ш: Поред ударног тада је формиран и Косовски 
батаљон, од чете која се налазила у црнотравском рејону,133 1 чете 
Шарског одреда која је дошла у рејон К озјака. Од Кумановског од- 
реда, који ;је доласком нових бораца и групе из западне Македоније 
иарастао, формиран је I кумановски батаљон „Јордан Николов11.136 
Командант батаљона је Христијан Тодоровић Карпош, заменик ко- 
мапданта Андон Филипов-Доие, политички комесар Томо Софрони- 
јевски-Јосиф. заменик политичког комееара Оливера Јоцић-Вера.

На жалост, овако јака снага концентрисана у рејону К озјака и 
Рујна остала је 22 дана пасивна, обезбеђујући добијање оруж ја и 
муниције авиотранспортом. После 22 дана чекањ а добијена ;је мала 
количина оружја. Од већег значаја био је долазак нове војне мисије 
на челу с капетаном Догмаром за снабдевање II ЈМПО, Кумановског 
и Косовског батаљона .137

Ова енглеска војна мисија одиграће врло важну улогу у помоћи 
одредима, не само наоружањем него и политички, у разобличавању 
лаж и четника „како савезници само њих помажу".

Оно пгго је имало негативних последица било је то што у периоду 
од месец дана ова група под командом „Оперативног штаба“ није 
извршила ниједну значајну акцију, сем напада на упориште окупа- 
тора у Младом Нагоричану, и то без видних резултата .138 Осим тога, 
Ударни батаљон и Косовски батаљон, пратећи војне мисије у Црну 
Траву, напустили су К озјак и Кумановски батаљон. Овакав развој 
догађаја одложио је ликвидацију четника и продор на Скопску Црну 
гору, а и Кумановски батаљон је остављен да се сам бори са четни- 
цима. То су четници и искористили и напали га код села Дренак, о 
чему смо већ говорили. Заменик политичког комесара батаљона овако 
оцењује ситуацију Кумановског батаљона у то време:

„Дражиновци се најозбиљније постављ ају пред нас на овом те- 
рену, Јасно је да они хоће да нас потисну. Са њима нам предстоје 
јаке, немилосрдне борбе. За  то нам је потребно пре свега добро наору- 
жањ е, а онда и помоћ другова из Србије. Те борбе треба отпочети 
што пре . . . Да би могли да ударимо по главном непријатељу, нужно 
је да ударимо по дражиновцима. Ми им не смемо уступити овај 
терен . . . 1,139

Кумановски батаљон није запоставио главни задатак: напад на 
комуникацију Врање—Скопје. Нрву акцију на прузи извршио је 
10. XI 1943. године, а од 15. XII до 16. I 1944, године овај батаљон 
рушио ;је пругу 5 пута, наносећи окупатору велику материјалну штету 
и у прекиду саобраћаја .140

ш  и сто> д0Кш бр, 90.
135 Исто.
136 Исто, док. бр. 87, 96, 98 и 100 (Први Кумановски батаљон је тада имао

116 бораца).
137 36. НОР т. V II /2  док. бр. 109.
138 Исто.
139 Исто.
«» Исто, док. бр. 103 и 106.
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Иако Кумановском батаљону, укљештеном између два јака  не~ 
пријатељсхса фроита није било лако, не престаје с активношћу. Про- 
дире према Кратову и Св. Николи. Врши акције, уништавајући оку- 
паторску власт. Колико је ова активност имала утицаја види се у 
покушају окупатора да наоружа народ по селима јужио од Криве 
Реке за борбу против Кумановског ПО. У сваком селу, уз помоћ 
старог сарадника бугарског окупатора ,,војводе“ Крсте Коњушког, 
стварају се наоружане групе од 20—30 људи с италијанским пушкама 
и по 50 м етака .141

Способност и борбеност Кумановског батаљона не огледа се само 
у изврш еним акцијама и нападима на окупатора, него и на одржа- 
вањ у свог великог угледа у читавом кумановском, кратовском и скоп- 
ском крају. То је донело брзо омасовљење; с друге стране, то је 
омогућило да се фебруара формирају два батаљона од Кумановског 
одреда, од којих ће се крајем истог месеца формирати III ударна 
македонска бригада .142 Захваљујући створеној слободној територији 
Пчиња—Козјак, II JMIIO, и успешним дејствима Кумановског одреда, 
омогућен је долазак Главног штаба Македоније и ЦК КПМ у рејон 
К озјака и Пчиње.

Дејствима II ЈМПО и Кумановског одреда створени су услови и 
Светозару Вукмановићу-Темпу члану Врховног штаба, да с ове тери- 
торије координира дејства снага НОБ Македоније, југоисточне Србије 
и Косова. С главним штабом Македоније стигао је и бугарски батаљон 
„Христо Ботев“, који ће 15. III 1944. године ући у састав Трнског ПО.

141 Исто, док. бр. 106, и Д. Цеков, n.d. стр. 28.
142 36. НОР т. V II /3  док, бр. 19, (Наредба ГШ М акедоније од 26. II 1944. год.)...



М нхајло Апостоласи, командант 
Главног штаба НОВ и НО Македоније

К узман Јосифовеки Ниту, секретар 
Обласног комитета Скопје погинуо  

25. II. 194.4. у Скопју.

Мара Нацева, оргаиизациоии секретар 
ЦК КП Македоније



Бора Поцков  — Мирко, коландант 
V оперативне зоне Македоиије

Панче Пешев ранији  ч лан  П К  Маке-  
доније погинуо у  саставу III  Маке- 
доиске 5. VI. 1944. године у  Кушкули.

— Грчка

Љубан Арсов-Гоце, ч лан  Обласно% 
комитета К Ш  Скопље и  политички  
комесар V оперативне зоне Македо- 

nuje



Христијап Тодоровић-Карпош, коман-  
даит Кумановског ПО погинуо 7. 2 

1044.

Штаб кумаповског ПО у реопу Козјака



О ливера Вера Јоцић, заменик поли-  
тичког комесара Кумановског ПО, 
погинула  22. V, 1944. код Страцина.
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Славчо TpncKii (npeii с десна) u Младен Денчо Знепољски (npeu с лева) 
командапт и  политички комесар Трнског одреда у горњем реду стоје припадници  
Трнског одреда, а у  средини седи Ж и во ји п  Н иколић-Брка  (снимак из 1966. год.)



Постојање слободне територије у области Црне Траве и Лужнице 
омогућило је сталну и сигурну везу са БРП(к), а самим тим и сарадњу 
два народноослободилачка покрета.

ЦК К П Ј је од првог дана 1941. године пружао велику помоћ. 
БРП(к), везујући на себе од 1941. године најмање 5 бугарских диви- 
зија, а од 1943. и 7 дивизија.

Једна још конкретнија помоћ у испољавању пролетерског интер- 
национализма јесте и формирање Трнског бугарског ПО на слободној 
територији Србије (село Кална) 1943. године.143

У условима борбе у Бугарској од 1941. до 1943. годиие, чланови 
БРП(к) који су били компромитовани носили су сав терет борбе 
с монархо-фашистичким снагама. Многи су од њих стрељани, великм 
број је био у концентрационим логорима, а један број осуђен и био 
по затворима, а они који су били илегалци или легално ж ивели извр- 
ш авали су директиву БРП(к) тиме што су се укљ учивали у борбу.
О овој тешкој борби чланова БРП(к) говоре нам многа сећања кому- 
ниста учесника у АФ Б Бугарске .144

С таквом тежњ ом за борбу и  ж е љ о м  за  формирањем одреда у 
трнском крају, дошао је у везу са НОПЈ у село Црна Трава Славча 
Савов-Трнеки. Он је после ослобођења од оптужбе на Војном суду 
у Софији, 17. априла 1942. године, дошао у свој крај и интензивно 
радио на окупљ ању активиста БРП (к ).145

Крајем  октобра 1942. године преко Владе М аринова из Стрези- 
мировца и Јове Раш ића из Црне Траве повезао се с. руководством 
НОП-а у Црној Трави .140 Овим повезивањем с НОП-ом у Србији 
остварена је стална и чврста веза АФП Бугарске и НОП-а Србије .147

Активност Славче Трнског око стварањ а Трнског одреда засни- 
вала се на одлуци Ц К БРП (к ).148

Из Мемоара Славчета Трнског види се да је рад око формирања 
одреда био скопчан с огромним тешкоћама. Многи чланови БРГДк) 
пасивизирали су се и нису прихватили одлазак у Трнски ПО,14!)

Формирање Трнског партизанског одреда ишло је постепено. Иако 
малобројни, и још  неоформљени као одред, борци су изврш или у току 
априла прве акције без оружја. Писање парола у селу Стрезими- 
ровцу и хватањ е лугара ,,лисниче“, општине Главановци, биле су 
прве акције бораца будућег Трнског одреда .150 Крајем  маја 1943. го-

144 Н. Горненски, ВЂорЂжената борба 1941—1944, Софиа 1971, стр. 101 и 149; 
С. Трђнски, Н. Д. стр. 95 и 136; 36. НОР. т. 1/5 док. бр. 102 (Извеш тај штаба 
II ЈМПО).

114 ЗА НАРОДНА СВОБОДА — сборник, Софин 1970; М. Ерелииска, 
ВЂ ОРЂЖ ЕНАТА БО РБА  BTbB ВТОРА ВЂСТАНИЧЕСКА ОПЕРАТИВНА 
ЗОНА, 1941—1944, Софин, 1965. А. Семерджиев, ЗАШ ТИТНИК НА РОДИНАТА 
И СОЦИАЛИЗМА, Софил 1972; В. Симеонов (Чавдар), ПОСЛЕДНОТО РОБСТВО, 
Софил 1970 г.

145 С. T p - b H C K U ,  п.д., стр. 7—50.
,!li Исто, стр. 70—83.
147 Исто, стр. 84.
ii8 Историјата иа Бч>лгарската комџпистическа партии, Софил  1973, стр. 464.
i-isi q  T p ~ b H C K U  н.д., стр. 84—141.
150 Исто, стр. 136—146.
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диие доласком нових бораца из Софије хрупа се повећала на 9.181
Интсрссантан је састав групе у овом периоду. Њ их 6 су били 

Јевреји  (Моис Рубенов, Мордехај Бени, Јосиф  Тавли, Ева Волицер, 
Бонка Еш канази и Стела Мешулам). Група је у то време имала само 
једну пуш ку заплењ ену од лугара .152

Имајући у виду да се с овако слабом наоружаном групом не могу 
врш ити акције, односно удари по монархофашистичкој власти, Слав- 
чо Трнски је од ОК Врања и штаба II ЈМПО затраж ио садејство, о 
чему смо раније говорили.

Доласком нових бораца поставило се питање руковођења одредом, 
односно формирања штаба Одреда.

Због тога су М ладен-Делчо Ђуров Знепољски, који је био поли- 
тички комесар чете, и Кирил М арков Златан, командир чете у II 
ЈМПО, упућени у Трнски одред јула, односно августа 1943. године. 
После њиховог доласка у Одред формиран је штаб у саставу: коман- 
дант Славчо Трнски, политички комесар Денчо Симов-Гоша, заменик 
политичког комесара Денчо Знепољски и заменик команданта Стојан 
Ранђелов .153

По погибији Стојана Ранђелова 7. IX 1943. године у борби с поли- 
цијом код Јанчулове чуке, заменик команданта постао је Кирил Мар- 
ков Златан .134

Активност Трнског одреда у рејону Трна присилила је бугарску 
полицију да у том крају  појача своје снаге, повлачећи полицију из 
Калне.

У Главановцу, на који је вршен први напад, постављена је једна 
чета бугарске полиције (80 полицајаца), а по један вод у Стрезими- 
ровцу, Клисури и Стојчевцима .155 Оваквим распоредом полиције не- 
пријатељ је тежио да онемогући продор Трнског одреда са слободне 
територије Цриа Трава—Лужница према Трну, Брезнику и Радомиру. 
Због тога је једна група Трнског одреда руковођена од заменика 
команданта Стојана Ранђелова у продору на ту територију и дошла 
у сукоб с полицијом на Јанчуловој чуки. Бугарска полиција је 7. IX
1943. године опколила групу на овој чуки и убила 4 партизана, а 3 
заробила .138

То је била прва теш ка борба, с великим губицима Трнског одреда, 
па је полиција то хтела да искористи за деморализацију осталог дела 
Одреда, као и народа трнског краја, говорећи да су трнски партизани 
уништени.

У међувремену су новодошли бугарски партизани из Софије 
у I батаљон II ЈМПО стицали прва борбена искуства. После пораза 
Трнског ПО, ове борце преузео ;је Славчо Трнски. Приликом њиховог 
преузимања из II ЈМПО приређена је мала свечаност у селу Раков 
Дол ,157 када је и договорен нови напад на село Главановце. У другом 
нападу који је изврш ен 15. септембра 1943. године, заједно с. Трнским

ш  Исто, стр. 158—191.
Исто, стр. 167.

153 q  T p ~ b n c K U ,  н.д., стр. 232.
154 Исто, стр. 289.
155 Исто, стр. 284.
150 Исто, стр. 272 и Историл БКП, стр. 470.
157 С. Т р ђ н с к и , п.д., стр. 220 и Ђ. Златковић, стр. 280.
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одредом учествовала је и једна група из II ЈМПО под командом Дра- 
гољуба Соколовића-Јоце.

Полиција није ликвидирана пошто јој је дошла помоћ из Трна 
и околине. Сам напад имао је великог одјека, јер је показано да 
Трнски одред не само што није уништен него је способан да врши 
нове нанаде, и то на полицијска упоришта као што је Главановце.158

Другим нападом на Главановце Трнски одред се, у ствари, оса- 
мосталио, а омасовљењем постаје јака снага антифаш истичког покрета 
Бугарске у овом делу. Ослањајући се на слободну територију II ЈМПО 
у селу Калии, Трнски одред је упадима по Трнској, Брезничкој и 
Радомирској околији ширио оружану борбу против фашизма. Својом 
активношћу Трнски одред је постао расадник каснијих нових одреда:

Радомирског, Брезничког и Шопског.
О улози коју ;је имала слободна територија II ЈМПО за Трнски 

ПО и антифашистички покрет Бугарске говори сам Славчо Трнски.
„Понекад ложили смо ватру. Загрејавали смо руке, а некад и 

кували пасуљ и месо, које су нам давали гостопримљиви људи из 
села Калне. Они нису жалили ни хлеба, ни евојих ствари па гш себе 
ради нас . . . Љ уди из махале Страње и Вињиште стално су били 
с нама, Њ ихова обавеза је била да нас хране, да нас перу, па и да 
извиђају. Зрели чика Саво, кругшији његов син Величко, пргави 
Никола и брзи Виден били су даноноћно задуж ени да раде за нас, 
и то по задацима који cv били тежи један од другога. Таман што оду 
једни из куће долазе други, отпрате ове, долазе трећи, а врло често 
је долазила и полиција и подвргавала их тенгким батинама. Некада 
их је гонила у Трн, где их је држ ала по неколико дана, па када није 
иишта сазћала за партизане пустила их је кући. Тада смо сви лико- 
вали од радости. Умели су ти да се држе пред непријатељем, мушки 
и упорно а можда и наивно . . ,“ 139

Село К ална је поред осталог постала база Трнског одреда, а 
касније и руководећих чланова ЦК БРП(к), Обласног комитета и
I оперативне зоне Главног штаба НОВА (Народно ослободилачке 
Встаничке армије) .160 У Кални је априла 1944. године дошло до сусрета 
између Темпа, члана ЦК КПЈ и Врховног штаба, са члановима 
Ц К БРП(к). 101 Ма;ја 1944. године село К ална је место у коме се од 
Трнског одреда и новодошлих бораца формирају I и II софијска бри- 
гада НОВА Бугарске .162 Септембра се у селу Добро Поље у махали 
Вус покрај Црне Траве формира једина дивизија НОВА Б угарске .163

158 С. ТрЂнски п.д., стр. 285 и Ђ. Златковић, п.д. стр. 280, 36. НОР т I/S  
док. бр. 282.

is9 с  Традски, и.д., 300 и 318.
i o o  стр. 318.
161 Децембра 1943. у К ални ј е  био В лада Тричков марта 1944, Бојан. Блгар- 

јанов априла 1944., Георги Чанков, Јорданка Чанкова, Дико Дичев, чланови 
Ц К БРП  (к), а септембра Ш терју Атанасов, ма-ја 1944. Благоје Иванов, чланови 
ЦК. (С. ТрЂнскм н.д., стр. 334, 518, 519, 520, 521).

102 С. Tp'biiCKji, н.д., стр. 520—521.
103 Ш терју Атанасов, Походтзт иа запад — спомени, Соф ил  1966, стр. 11; 

С, Тр-г>нски, н.д., стр. 719 (за команданта дивизије одређен је Славчо Трнски, 
за пол. комесара Здравко Георгијев, за зам. команданта Денчо Ђуров Знепољ- 
ски, за зам. пол. комесара Борис Тошев а за начелиика штаба дивизије Штерју 
Атанасов).
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Села Кална, Добро Поље и Јабуковик су у периоду мај—септем- 
бар 1944. године постала база бугарс-ких бригада и одреда за пријем 
оружја путем авиотранспорта из СССР-а и Енглеске.1'14 У Кални је 
бмо и командант Дупиичког ПО. чувени Демиревски Ж ељо. Погинуо 
је као командант партизанског пука I софијске дивизије у рејону 
Бујановца у борби с хитлеровцима новембра 1944. године.105 Васпи- 
тавани од К П Ј партизани и народ указивали еу бугарским партиза- 
нима несебичну пажњу и пријатељство, тежећи да се уклони анта- 
гонизам који је вештачки ствараи између бугарског и српског, од- 
носно југословенских народа — као последица санстефанске Бугарске 
створене у борби империјалистичких сила око деобе интересних сфе- 
ра, а која је од тада па надаље била темељ на коме су шовинисти у 
Бугарској градили политику штетну и по српски и по македонски, али 
и по бугарски народ. Овај крај ;је у евим ранијим, и сада у овом рату 
најскупље плаћао антагонизам и национализам бугарских власто- 
држаца. И ако су их у овом периоду бугарски окугхатори тукли, 
убијали, палили, интернирали и пљачкали, људи овог краја, верујући 
да помажу бугарским партизанима у  стварању нових односа засно- 
ваних на новим „социјалистичким принципима", нису жалили ии 
своје животе.

Српски народ у овом крају  не само да је пружио руку помирницу. 
него је, примајући бугарске аитифашисте у своја села и у II ЈМПО, 
показивао и велику спремност за стварање нових односа између 
српског и бугарског народа. Народ је преко свога одреда својом крвљу 
доказивао приврженост пријатељ ству и братству међу народима на 
Балкану. Други ЈМПО је и по трећи пут помогао Трнском ПО у 
нападу на бугарску полицију у Главановцу, на етничкој територији 
Бугарске.168 Не може се ништа замерити бугарским партизанима, и 
они су чинили све да се створи пријатељство међу нашим народима.

У време када су снаге II ЈМ ПО пруж але помоћ Трнском бугар- 
ском ПО. а особито после пораза 7. IX 1943. код Јанчулове чуке, до- 
лази до нове прекретнице у II светском рату — капитулација Италије, 
чиме су услови за потпуну победу антихитлеровске коалиције поста- 
јали  све погоднији,

КАПИТУЛАЦИЈА И ТА Л Ш Е И Њ ЕН  ОДРАЗ НА УСЛОВЕ Н О Б-а У 
СРВИЈИ, А ОСОБИТО НА БО РБЕ  У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИ ЈИ

Раније смо рекли да руководство НОБ~а у Србији није имало 
радио-везе с Врховним штабом.

То се негативно одражавало у два правца. Изостала је помоћ 
Врховног штаба, особито у периоду обнове и развоја НО Б-а у 1942. 
и 1943. години. Друго, са успесима партизанских одреда у југоисточ- 
ној Србији, народи Југославије нису били упознати, а ни међународна

104 q  T p - b H C K U ,  и . д . ,  стр. 717 (при формирањ у дивизије бугарске НОВ 
у Добром Пољу и К ални налазили су се чланови Ц К БРП (к): Димо Дичов, 
И ван Иванов-Винаров, Ш терју Атанасов, Здравко Георгијев и други),

185 С. ТрЂнеки, п . д . ,  стр. 596, 599.
1И С. Трт.нски, п . д . ,  стр. 475 и 36. НОР т. 1/5 д о к .  бр. 102.
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јавност, па су због тога реакционарни кругови југословенске владе у 
Лондону ш пекулисали са ситуацијом у Србији .107

Врховни командант увиђа ту слабост у развоју НО Б-а и одлучује 
средином 1943. године да упути једну групу руководилаца у Србију 
с радио-станицом ,1*’8 о чему смо већ говорили.

С друге стране, он је тежио успостављању непосредне везе Вр- 
ховног штаба са Србијом, што би му омогућило да усмерава НОБ и 
добија податке о борбама.169

Подаци о борбама у Србији били су му неопходни не само за 
руковођење него и ради објављивања прехто „Слободне Југославије“, 
како би могао да разобличава тврдхве Радио-Лондона. На жалост, itao 
што смо видели, та грухга руководилаца дошла је у Ш умадију и 
с првом Ш умадијском бригадом вратила се у Босну необављена по- 
сла .170

Партизански одреди у југоисточној Србији остали су без везе са 
ВШ и после капитулације Италије.

Капитулација Италије имала је велики значај за  развој НОВ-а 
у Југославији (Босни, Херцеговини, Хрватсхшј и Словенији).

Само у Далмахдији су после капитулације формиране 4 дивизије 
са по 4 хиљаде бораца ,171 а у Словенији је изврш ена општа мобили- 
зација од 17 до 60 година и формиране нове јединице НОВ-а које 
су наоружане оружјем од 6 разоруж аних италијанских дивизија .172

Тако је НОВ само капитулацијом Италије имала нових 80 хиљада 
бораца, сврстаних у 26 дивизија, и 8 корпуса, неколихсо самосталних 
бригада и 108 партизанских одреда ,173 и као таква, била доминирајућа 
у западним деловима Југославије .174 Капитулација И талије повољно 
је деловала на развој НО Б-а и у западној Македонији. Створена је 
слободна територија и настало је омасовљеше ПО .175

Формирани су македонски и хшсовски батаљони који су јануара
1944. ушли у састав I мак:едонско-косовске бригаде .170 Поволша ситу- 
ација је и у томе што је Темпо у то време успео да се повеже радио- 
-везом с Врховним штабом преко штаба II хшрпуса.177

Капитулација И талије није имала таквог одраза у Србији. Наро- 
чито у југоисточној Србији и источној Македонији, где су окупатори 
Бугари и Немци. Ту се заош трава ситуација, с обзиром на то што ;је 
овај део Балхсана сада добио још већи значај. За  Немачку је источни 
део Југославије, а поготову Србија од изванредног значаја као и ко- 
муникација Београд— Солун и Београд— Краљ ево—К. Митровица— 
—Скопје, ria је зато окупатор августа 1943. године извршио реорга-

167 36. НОР г. П/10 док. бр. 173.
т  Исто, док. бр. 172 и 173.
169 Исто, док. бр. 173.
170 36. НОР т. 1/5 док. бр. 108.
171 Исто, 11/10 док. бр. 173.
in Исто, док. бр. 173 и 172.
173 Исто, док. бр. 173.
174 K olektiv sovjetskih i jugoslovenskih autora, Београдска операција, Eeo~ 

град 1964, стр. 48/49; 36. НОР т. П/10 док. бр. 172.
173 36. НОР т. П/10 док. бр. 148.
176 Исто, док. бр. 166 и V II/2  док. бр. 173.
177 Исто, П /10 док. бр. 172 и 201.
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низацију командовања у овом делу .178 Србија после капитулације 
И талије добија посебно место и у плановима западних савезника, због 
улоге Д раже М ихаиловића и његовог покрета. Подршка коју Енглези 
дају  Драж и још више заош трава борбу у Србији, а то значи да се 
пред снаге НОП-а поставља још теж и задатак .179 Четници Драже Ми- 
хајловића су приступили мобилизацији после стаљинградске битке. 
По капитулацији Италије мобилизација ,је постала упорнија и интен- 
зивнија, а насртаји и ж ељ е четника ДМ да ликвидирају НОБ у Србији 
још веће .180

Врховни командант је, као што смо раније рекли, оценио да нај- 
већа опасност за НОП долази од четника ДМ и да зато главне снаге 
НОВ-а треба што пре да продру у Србију како би спречиле четнике 
у њиховим плановима за овладавање Србијом .181 Немајући много вре- 
мена за сређивање и учврш ћивањ е нових јединица после капитулације 
Италије, Врховни штаб наређује припреме за продор у Србију. Само 
месец дана после капитулације, 9. октобра 1943. године, ВШ наређује 
II корпусу да оријентише своје јединице према Србији .182

Истовремено Врховни штаб наређује V дивизији да пређе у рејон 
Санџака ради дејства у Србији .183 Трећем корпусу Врховни штаб 
наређује да ослободи многа места према Дрини (па и Вишеград) и да 
на тај начин омогући припреме за продор јединица у Србију .184 Није 
изостало и наређење 16. војвођанској дивизији да се оријентише у 
правцу Србије .185 Сам Врховни штаб, без обзира на велике послове 
око сређивања новоформираних јединица и припрема за одржање 
II заседања АВНОЈ-а, одлучује да се прикљ учи јединицама које се 
припремају за продор у Србију, о чему обавештава штаб II корпуса 
у наређењу од 9. X 1943. године.

Видећемо да покушај II и V дивизије да нродру у Србију преко 
Златибора крајем 1943. године неће успети због великог отпора Не~ 
маца, Бугара, љотићеваца, недићеваца и четника ДМ, као и дејстава 
немачких и албанских јединица у Црној Гори против НОВ .180

178 Исто, док. бр. 173 (Тито наређује ГШ Србије да руши пругу и мостове). 
36. НОР, т. Х П /3  док. бр. 121 и 123. (У истом периоду командант Југоистока 
по наређењу Врховне команде ВЕРМАХТА, постаје командант Б алкана коме 
се потчињују: гругш армија „Е“ у Грчкој, Друга армија са седиштем у К ра- 
гујевцу и све окупаторске снаге на територији НДХ. Командант Југоистока 
уједио и командант армије ,,Ф“, преузео је команду над свим снагама и уста- 
новама на Б алкану 26 V III 1943, петнаест дана пре капитулације Италије).

™ 36. НОР, т. 1/5. док, бр. 173.
ш  Ј4 СТ0: д 0К_ Qp. 182 и A -V II-A  кут. 408 ф. 8-1 док. бр. 1/8 и Ф. 8-1 док. 

бр. 11.
181 36. НОР, т. П/10 док. бр. 191.
№? рЈсто, док. бр. 184.
l!i3 Исто, док. бр. 174 и 191.
1И Исто, док. бр. 177, 182, 185, 188 и 191.
165 Исто, док. бр. 191.
180 Исто, док. бр. 194, 1/5 док. бр. 125—131 и Х11/3 док. бр. 166 (Успех

окупатора у спречавању продора снага НОВ у Србији произишао је  као резул-
тат споразума са четницима ДМ о заједничкој борби против НОВ. Командант
Југоистока генерал-фелдмаршал барон фон В ајкс у свом извеш тају  то и
истиче: „1) Као резултат преговора које дуж е времена воде у најуж ој сарадњи
специјални изасланик М инистарства спољних послова и Командант Југоистока 
са вођама четничких одреда склошвен је споразум који п р ед ви ђа . . .  и повре-
мено заједничко вођење борбе противу комуниста“.
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Са друге етране Бугарска као савезник Х итлера после капиту- 
лације И талије и смрти цара Бориса (28. VIII 1943.) није била много 
уздрмана, и ако је у њој настала криза .187

Германофилске снаге у Бугарској губиле су у значају, али су 
и даље биле одлучујуће а што се види и у томе што су регентство 
и председник бугарске владе били на саветоваљу код Х итлера .188

Ч ак су те спаге у периоду кризе Италије августа-септембра 1943. 
теж иле да прошире границе своје државе и на з. М акедонију која 
је била под италијанском окупацијом .189

Најекстремиије снаге око бугарског Генералштаба у тој ситуацији 
биле су за то да бугарске јединице као помоћ окупирају целу Алба- 
нију .190 За овако понашање оне су имале неку основу која се може 
видети у изјави генерала Бојдева. Самоуверено је владајућа клика 
Бугарске у тим даиима тврдила да за Бугарску нема проблема. ,,Ми 
Бугари имамо здраву и читаву др ж аву..  . интереси народа су са 
Русијом. Она ;је словенска земља и народ је воли. У том случају 
значи и ми сви треба да будемо с њом. У оваквој ситуацији не треба 
да газимо дубље у воде Осовине“.191 Оваква јавна изјава Бојдева 
дата на неком пријему показује сву перфидност бугарских владајућих 
кругова. Бугарска влада је имала прилике да прати емисије радио- 
-етанице „Христо Ботев“. преко ко;је су изношени ставови БРП(к) 3/ 
вези и са националним идеалима Бугарске, односно могла да утврди 
да су им ставови идентични .192 То нам потврђује и позив бугарској 
војсци —• I бугарском окупационом корпусу — који је 15. јануара
1944. године уутио ЦК БРП(к). За ово постоји доста аргумената, као 
нпр. мисија А ркадија Собољева из краја 1940. године и понашање 
појединих чланова заграничног Политбироа БРП(к) о националном 
питањ у .193

Васил Коларов је преко радио-станице „Христо Б отев“ дао до- 
вољно м атеријала194 на основи којих је бугарска влада могла доћи до 
закључака да ће се и неки чланови ЦК БРП(к) борити за ,,В. Бугар- 
ску“, па је вероватно зато и генерал Бојдев тако самоуверено рекао 
да ће Бугарска остати „Читава држава“.

Неке снаге су рачунале да то могу постићи у преговорима са 
западним савезницима. преко Мушанова у моменту када дође до су- 
коба између СССР-а и западних савезника око поделе интересних 
еф ера .195 Овако креирана политика БЈ^гарске заснивана је увек на

187 О повој Бугарској Георги Димитрова, (зборник чланака и говора), стр. 
15—25, Београд 1947. Историл БКП, стр. 471 и 472 и Р.Т. Аблова „Сотрудннчество 
советского и  болгарского народов в борг>бе против с/зашизма“. 1941—1945, Мо- 
сква 1973, стр. 127.

]ss рfCTOpim БКП,  стр. 471.
m  36. НОР т. V II /2 док. бр. 62.
190 Исто.
191 Исто, док. бр. 60.

Работата na Б К П  в армиата (1941—1944) г. — Документи и материали, 
Софил 1959, стр. 192.

193 Историл БКП. стр. 439; Н. Горненски н.д. стр. 22—29.
184 »Socijalizam« br. 4 za 1976. goclinu, Beleška Veljka 'VIahovića o stavu 

V. Kolarova u nacionalnom p itan ju  iz 1942; S. Nešović, Jugoslavija-Bugarska
— ratno  vreme, Beograd 1978. стр. 163—173.

195 36. HOP, т. VI/3 док. бр. 60.
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противуречностима великих а не на интересима бугарског народа па 
и у време капитулације Италије. Само је једно било прихватљиво за 
бугарску владу: борити се за што стабилније стање, односно ликви- 
дирати антифаш истички нокрет у Бугарској и НОВ Југославије и 
тако дочекати догађаје који долазе. Због тога и нова влада Божилова 
после капитулације Италије предузима драстичне мере око стабили- 
зације ситуације у Бугарској.Ш(| Овакав став монархистичке бугарске 
владе у овом периоду угрозио је партизанске одреде у Вугарској као 
и НОВ Југославије у Србији и Македонији, односно довео их је у 
тежи положај, што ће се и показати у мерама које је Бугарска ripe- 
дузела.

ЛФП Бугарске је формирањем нових одреда и јачањем ранијих 
присшшо монархофашистичку владу да на њих упућује војску, што 
је до тада био ређи случај, па је на тај начин развлачио снаге бугар- 
ске армије .197

Наравно да су главни терет иосиле јединице НОВ-а и партизански 
одреди својом успешном борбом, а поготово после формирања бригада, 
и тиме пруж или још већу подршку антифашистичком покрету Бу- 
гарске.

Када је врховни командант издавао наређење II корпусу и другим 
јединицама за ггрипрему продора у Србију, упутио је наређење и ГШ 
Србије .198

У Србији тада није постојао Главни штаб него само командант 
Петар Стамболић, који се налазио у Веограду.199 Политички комесар 
ГШ Мома Марковић тада се налазио у Ш умадији и кретао се с I шу- 
мадијском бригадом .200

Такве околности у Србији после капитулације Италије отежавале 
су извршење задатака које је сама ситуација наметала. Врховни ко- 
мандаит постављајући задатак да се формирају јединице у Србији, 
није то категорички захтевао јер није имао довољно података о стању
II0  и НОВ у Србији, него је руководство НОП-а Србије оријентисао 
на већу активност и формирање НОВ, чиме би се подржао продор 
јачих снага НОБ-а у Србију.'201

Врховни командант није запоставио ни улогу НОП-а у Македо- 
нији, па је истог дана, 9. октобра, упутио директиву Темпу у којој 
износи значај момента и источног дела Југоелавије, као и Балкана 
у наредном периоду. У вези с тим захтева формирање бригада и ви- 
ш их јединица у М акедонији .202 Он Темпа такође упознаје са својим 
планом продора главним јединицама у Србију и Македонију, а посе- 
бно га упозорава на ситуацију у источном делу Балкана (Бугарска 
и Грчка) и даје му задатке у вези с тим. Из овог се види да је пажња 
усмерена на источне крајеве Југославије, јер ови поетају првораз-

<so Исто. и Историп БКП,  стр. 471.
w  До 1943. године борбу против партизанских одрода у Бугарској водила 

је само полиција, тек после стаљинградске битке v борби против бугарских 
партизана учествује и бугарска армија (В. Горпенски, п.д., стр. 124).

198 36. НОР т. 11/10 док. бр. 173.
,!)n Исто, 1/5 док. бр. 108.
•200 Ист0> до к _ бр. 88.
201 Исто, 11/10 док. бр. 173.
20S Исто, док. бр. 172.
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редни у даљем развоју НОБ-а, с обзиром на снаге окупатора и на 
продор Црвене армије према Балкану. Другим речима, снаге НОБ-а 
у југоисточној Србији су основ за борбу у Србији, а у  томе и јесте 
историјска улога југоисточне Србије у НОЕ-а.

Ситуација у Србији постаје још сложенија развојем НОБ-а на 
Косову. НОБ је у  овом рејону после капитулације И талије дошла у 
још теж у ситуацију. Због тога је Темпо био присиљен да усмери сву 
своју паж њ у према једном врло важном географском објекту —■ 
Скопској Црној гори. Том делу територије придавана је стратегијска 
важност, као бази НОП-а за развој НОБ~а на Косову и у Македонији,
о чему смо раније нешто рекли.

После капитулације Италије најреакционарније снаге на Косову 
мобилишу албанске масе за  борбу против НОБ-а, па и у Скопској 
Црној гори. Ова активност постала је још снаж нија нарочито после 
одржањ а тзв. „II нризренске лиге“ која је на састанку —■ Конгресу 
у Призрену, под руководством Џ афер Деве, И лијаза Агушија, Тахира 
Заима, Бедри Ленија, А рифа Блуте, Сефедин Бега и других, донела 
одлуку да се албанске масе мобилишу на страни Хитлера у борби 
против НОВ-а .203

М обилизација је потпуно успела, јер је била заснована на пароли 
„Велика Албанија" и антагонизму Албанаца према Србима који је 
створен још  у време турске владавине, распириван и у I светском 
рату и са чијим је  распиривањем настављено у старој Југославији. 
Колико је била успешна тотална мобилизација албанског народа на 
Косову говори податак о масовном учеш ћу Албанаца — у завршним 
операцијама за  ослобођење Југославије — на страни Немачке, наро- 
чито у рејону .Прешева, Бујановца, Приштине, Подујева, К. Митро- 
вице и других места под руководством немачких штабова и „Омла- 
динског комитета за одбрану Косова“ .204

Према томе, тежиш те борбе после капитулације Италије у Југо- 
славији пренето је, углавном, у Србију, на Косово, Санџак и Македо- 
нију. Таква ситуација наметала је посебне напоре снагама НОВ и 
110 у Србији, М акедонији и Санџаку и на прилазима Србији из исто- 
чне Босне, све до пробоја главних снага НОВ-а у Србију августа 1944. 
године.

У овом периоду, као што смо видели, борбена активност II ЈМПО 
одвијала се без садејства са I ЈМПО.

Али Одред ни у овом важном периоду капитулације Италије није 
престајао са офанзивом која је заночета још јануара 1943. године. 
После успешних акција на терену К озјака и Пчиње, штаб Одреда се 
с ударним батаљоном вратио у црнотравски рејон. По доласку удар- 
ног батаљона у овај рејон уништена су у њему и последња бугарска 
упоришта без великих напора .205

Истовремено I батаљон II ЈМПО 9. октобра напада окупаторски 
гарнизон у Љ уберађи и не успева да га ликвидира, али је без обзира 
на то напад имао велики утицај на развој НОБ-а у овом рејону .208

203 36. НОР т. 1/19 док. бр. 56 (Конгрес Лиге одрж ан је  16. септембра 1943. 
године у Призрену).

204 Ж . Н иколић-Брка, н.д. 22. дивизија,  Београд 1972, стр. 343 и 369.
205 36. НОР т. 1/7 док. бр. 11 (извештај ш таба одреда од 15. I 1944).
208 Исто.
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На 180 км од места напада I батаљона на Љ уберађу, једна чета
II батаљона II ЈМПО у садејству са четом Кумановског одреда води 
борбе на Скопској Цриој гори близу Скопја ради стварања база 
Н О П -а .207 Ова чета и чета Кумановског одреда водиле су у два на- 
врата теш ке борбе (7. и 12. октобра 1943.) с бугарском полицијом и 
„контрачетницима“. Оне нису успеле да се учврсте на Скопској Црној 
гори, али су прихватиле једну десетину Ш арског (Косовског) одреда 
са Шаре. Темпо ће 30. октобра 1943. захтевати од ОК Врања, и II 
ЈМ ПО да почетком новембра 1943. године поново упуте на К озјак 
мање снаге ради стварања база на Скопској Црној гори .208

Други батаљон II ЈМПО, иако је октобра месеца имао 5 чета, 
тешко је излазио на крај у борби на два фронта: с једне стране борба 
против окупатора, а с друге борба против четника ДМ који теж е да 
потисну II ЈМПО са слободне територије Пчиња—Козјак.

У таквим околностима II батаљон је морао да развлачи своје 
снаге на разне задатке. Тако је једна чета напала четнике у селу 
Лепчинцу 13. X 1943. и панела им озбиљне губитке. Том приликом 
је заробљено више четника, међу којима Стојадин Стошић-Дича и 
Бора Поповић-Кица. Главнина батаљона код села Сурлице прихва- 
тила је борбу са четницима, које је протерала али их није разбила, 
па ће њихова дрскост и врш љ ање rio слободној територији дуж е 
потрајати.

Учврш ћујући се на територији К озјак—Ш ирока планина—Рујан 
четници су успели да угрозе везу између Кумановског и II ЈМПО. 
О ваква ситуација захтевала је од штаба II ЈМ ПО да поред војничких 
деловања против четника октобра 1943. изда проглас народу Пчиње 
у коме га обавештава и упознаје о сарадњи четника и бугарског оку- 
натора .209

Развучене снаге II ЈМ ПО на две слободне територије нису се 
могле обрачунати са четницима ДМ у овом периоду, па ће зато бити 
нужно да се то учини касније, о чему ћемо говорити у наредним по- 
глављима.

Дотадашњи успеси II ЈМПО, а нарочито стварање слободне тери- 
торије у Л ужници и Црној трави на домаку Софије и главних кому- 
никација Ниш— Скопје и Ниш— Софија, ставио је нову бугарску владу 
у посебан полож ај.

К риза која је настала у Бугарској после смрти Бориса и капи- 
тулације Италије окончана је тиме што је формирано 14. септембра 
1943. регентство и влада Добри Божилова, који су се још одлучније 
ставили на страну Х итлера .210 Она је себи поставила задатак да ли- 
квидира НОП на окупираним територијама југоисточне Србије и 
М акедоније и уништи антифаш истички покрет у Бугарској.211

Поставља се питање: зашто је Бугарска у том периоду, када је 
било јасно да силе Осовине губе рат, поступила против интереса свог 
народа. Према подацима којима се располаже може се поставити

507 Исто и V I I / 2  док. бр. 59, 60, 61 и 76.
MS Исто 1/5 док. бр. 118 (Писмо Темпа ОК В рањ а од 30. X 1943. год.).
РМ 36. НОР т. 1/5 док. бр, 114.
210 Исторпл БКН,  стр. 471.
гп Исто и Н. Горненеки, нд., стр. 126.
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алтернатива. Уколико би Бугарска теж ила за самосталном нацио- 
налном политиком коју је предлагао Георги Димитров у чланку 
„На кЂде отива Б ’Блгарија“ (Куда иде Бугарска) у „Московској Прав- 
ди“ септембра 1943. године, она би се морала суочити са снагама 
Хитлера на Балкану и ослонити се на СССР ,212 Дозволити снагама. 
СССР-а да ступе на територију Бугарске, као савезнице у борби 
с Хитлеровом армијом, значи дати подршку КП Бугарске. То бугарска 
бурж оазија и њена армија нису хтеле прихватити. Бугарска влада 
је очекивала да ће моћи у, за себе, кризном периоду искористити 
евентуални сукоб међу савезницима, Америке и Енглеске с једне и 
СССР-а с друге стране, и тако спасти свој капиталистички систем.21:! 
У прилог оваквих теза бугарске владе донекле су иш ли и ставови 
ЦК БКП(к) па и заграничног Политбироа преко многих прогласа 
издатих у земљи и ван у којима се позива на борбу против Хитлера 
и монархофашистичке владе, али се не говори о враћањ у бугарске 
армије с окугшраних територија .214

Односно, нема осуде окупације туђих територија, па је таква 
политика ЦК БРП(к) морала имати утицаја на бугарску владу у овом 
периоду. Значи, јединствен став о питању „остварења националних 
идеала“ бугарског народа —- Санстефанске Бугарске. У таквој ситуа- 
цији бугарска влада теж ила је само да очува класне интересе своје 
буржоазије, и поред тога што Хитлер и његови савезници губе рат. 
Бугарска влада имала је пред собом само један задатак, обрачунати 
се са снагама прогреса, односно с НОП-ом Југославије и антифаш ис- 
тичким покретом Бугарске, и тиме учврстити власт бурж оазије у 
Бугарској.

У вези с таквом одлуком, бугарска влада и усмерава ударе своје 
армије и полиције нротиву НОВЈ у Македоиији и југоисточној Ср- 
бији, другим речима на територији II ЈМПО и Главног штаба НОВ 
и ПО Македоније.

Напад I батаљоиа II ЈМПО на ЈБуберађу дошао је управо у тре- 
нутку када се бугарска влада припремала за обрачун с партизанским 
снагама у Бугарској. Зато је било и могуће да после неколико дана 
ангажује око 4.000 војника и полицајаца за удар на уском простору 
по снагама II ЈМПО које су се тада налазиле у Л уж ници .215

После напада на Љуберађу штаб Одреда ;је са ударним и I бата- 
љоном тежио да продре према Пироту и Сувој планини. Уједно је 
одржавао политичке зборове у селима Лужнице ради омасовљења 
Одреда. У продору штаб Одреда с батаљонима избио је 13. X 1943. 
године у село Стол, у непосредној близини Бабушнице, седишта 
среза (Околије) окупатора.218

Окупатор је, пратећи покрете II ЈМПО, открио место боравка 
главних снага Одреда, па је у  вези с тим организовао брз напад. 
Своје једииице из Софије (1. и 6. пеш адијски пук) и Сливнице (25 
пешадијски пук) пребацио је камионима до Бабушнице у току ноћи

212 Исторгш БК П , стр. 473.
213 Исто, стр. 474.
214 Работата на Б К П  в армгшта, стр. 164.
215 36. НОР т .  1/7 док. б р .  11 и С. Т р Ђ Н С к и ,  н.д. с т р .  314—-315.
zio 3 5 _ НОР т. 1/7 док. бр. 11 и Ђ. Златковић, н.д., стр. 292.
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13/14. октобра. Друге, пак, јединице и полицију из рејона Пирота, 
Трна, Свођа и Крушевице оријентиеао је на правце напада у Луж- 
ници. Оваквим планом напада унапред је обезбеђивано опкољавање 
штаба батаљонима у рејону Лужнице.

Све ове бугарске снаге биле су под непосредном командом гене- 
рала Коче Стојанова, команданта I софијске пешадијске дивизије, 
пуковника Монева, потпуковника Узунова и др .217

Паљења села Стол, Кијевца, Радинца, 14. X 6943. године открила 
су да је непријатељ имао циљ да се обрачуна с народом Лужнице 
који пруж а несебичну подршку НОБ-у. У исто време у јутарњим 
часовима избила је бугарска полиција у Црвену Јабуку, Радосин, 
Дејанову Махалу. Овим дејствима окупатор је постигао потпуно 
изненађење и уједно опколио штаб II ЈМПО с батаљонима. У таквој 
ситуацији штаб одреда доноси одлуку да се са батаљонима пробије 
према Тумби и Јабуковику .218

Први се батаљон успешно пробио из обруча преко села Раков 
Дол и избио на Тумбу, а ударни ,је батаљон, који се пробијао преко 
села Радосина, водио теш ку борбу неколико сати с полицијом и гра- 
ничним јединицама и уз губитке стигао у село Јабуковик. У тој борби 
погинуо је Синадин Миленовић, заменик команданта Одреда.

Муњевит напад бугарских снага у јачини од преко 4.000 војника 
и полицајаца на снаге II ЈМПО, иако прецизан и плански изведен, 
није донео оне резултате које је окупатор желео и очекивао. Генерал 
Кочо Стојанов искалио је бес због овог неуспеха v нападу над наро- 
дом Лужнице, масовним масакром у селу Стол где је стрељао 46 
људи и 22 тешко ранио, у Кијевцу је стрељао 9 људи, у Радинцу 
7. у Стрелцу 5, а у Љ уберађи такође 7 .219

У ранијим масакрима које је вршила бугарска војска долазио је 
до изражаја масовни садизам над недужним српским народом. Па 
и садашњи масакри испуњени су таквим садистичким методима. 
Због тога Славчо Трнски назива Кочу Стојанова „Главосечом". Ова- 
кво понашање припадника бугарске армије показује да ,;је ,,рад БРП(к) 
у армији“ био слаб и без великог утицаја.

У књ изи Историја БКП о масакру иа окупираној територији 
пише: „После посете Фиреру бугарски властодршци поставили су 
себи задатке да пре свега борбом ликвидирају револуциоиариу актив- 
ност, појачају масовна хапшења, гоњења, интернације, извршења 
смртних пресуда, паљењ а партизанских кућа и кућа њихових ближих 
рођака у земл3и “.220

После овакве оцене износе се губици партизанских одреда у 
Бугарској као и стрељања. О масовним стрељањима, лаљењима и 
интернацији на окупираним деловима Југославије, које ie изврш ила 
бугарска армија у току II светског рата, нема ни речи осуде, као да 
тамо бугарска армија у овом рату није ни била.

217 36 НОР r. 1/7 док. бр. 11, С. Трљнски н.д., стр. 314—315.
218 36. НОР т. 1/7 док. бр. 11.
219 Ђ. Златковић, н.д., стр. 292 и 306.
2*20 истормл БКП,  стр. 471; Н. Горненски, н.д., стр. 126—132. (Горненски уоп- 

ш те не спомиње у свом делу масакре бугарске армије у Југославији  у то време 
изврш ене над народима Србије и Македоније).
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Неуспех у офанзиви на Лужницу још више је окупатора нагнао 
да своје снаге оријентише на борбу против II ЈМПО. Скоро свакоднев- 
но врши упаде на слободне територије, пали, стреља и одводи у 
интернацију мушко становништво. Само 10 дана после масакра у 
Лужници, 25. октобра 1943. године, у село Раков Дол упада бугарска 
полиција под командом Бајкуш ева и Дика Дикова из Трна. Том 
приликом стрељано је 29 људи, ухваћено 160 и спроведено у интер- 
нацију, запаљено 250 зграда, од тога 60 кућа .221 Истог дана, 25. окто- 
бра, на најјуж нијем  делу територије II ЈМПО, на К озјаку, у манастир 
Прохор Пчињски, упала је друга бугарска јединица. Непријатељску 
јединицу у Прохору Пчињском напао је II батаљон и нанео јој велике 
губитке, о којима чак пише и војни аташе НДХ из Софије у свом 
извештају.222

Други батаљон II ЈМПО ;је и 18. октобра 1943. године водио 
успешне борбе с јединицама 52 пешадијског пука из Врања, које су 
упале на слободну територију у рејону Св. Илије.

С том непријатељском јединицом II ЈМПО водио је борбу два 
дана и на крају ;је успео да је протера. Али том приликом није иско- 
ристио повољне услове да јој нанесе теж е губитке.223

Једна чета II батаљона II ЈМ ПО сукобила се с непријатељском 
колоном која је гонила стоку. Код Несврте запљ ењ ена је велика 
количина материјала и 300 оваца намењених бугарским јединицама. 
Стока је подељена сиромашним сељацима. Иста чета је 22. октобра 
1943. године у тешкој борби с окупаторском полицијом и војском 
у рејону Несврте и Рђавице изгубила свог команданта Тому Ива- 
новића, Перу М ачкатовца .224 Према губицима које је  II ЈМПО у 
току месеца октобра 1943. имао, види се да је у то време имао нај- 
теж е борбе, јер је за само 10  дана борби погинуло неколико руково- 
дилаца Одреда, међу којима заменик команданта Одреда Сипадин 
Миленовић, политички комесар чете Јаћим Стошић и командир чете 
Тома Ивановић .225

Без обзира на губитке II ЈМ ПО је у  овом месецу нагло повећао 
своје бројно стање. Само у II батаљону крајем  октобра 1943. године 
било је преко 240 бораца .2'26 То показује да су успеси II ЈМПО у 1943. 
години, а нарочито у октобру 1943. године, имали велики значај за 
НОБ у овом делу Србије,

То је и омогућило да се крајем  октобра и почетком новембра 
1943. године одржи партијско-политичко и војно саветовање у Црној 
Трави. Овом саветовању присуствовали су секретар ПК Србије 
Благоје Нешковић227 и секретар ПК СК О Ј-а Драги Стаменковић, 
који су у то време боравили на левој обали Ј. Мораве у рејон Пусте 
реке где су формирали Прву јужноморавску бригаду НОВ-а.

221 'Б. Златковић, и.д. стр. 298, С. Т р м с к и , н.д., стр. 214—215.
36. НОР т 1/7 док. бр. 11 и A -V II НДХ куг. 89 фас. 18 док. 23 (тада 

cv убијена 3 бугарска војника, капетан М иладинов и један поручник).
223 36. НОР т. 177 док. бр. 11.
224 Исто.
225 Исто.
226 АС МБОК Врањ е бр. 59.
227 Исто.
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Ф О РМ И РА Њ Е I ШУМАДИЈСКЕ, И I И II ЈУЖ НОМ ОРАВСКЕ БРИГАДЕ
НОВ, У С РБИ ЈИ

I ia  територији Ш умадије, западне Србије, у августу 1943. године 
налазио се П К Србије са своја 4 члана (Благоје Нешковић, Мома 
Марковић, Драги Стаменковић и Василије Буха, који су од 9. до 
13. VIII 1943. године одржали саветовање с партијским и војно-поли- 
тичким руководствима из овог рејона .228 Крајем  септембра 1943. го- 
дине Благоје Нешковић и Драги Стаменковић, као и Предраг Мар- 
ковић-Алимпије, члан ГШС ,229 стигли су у I ЈМПО.

У Ш умадији су остали Радивоје Јовановић-Брадоња, као коман- 
дант ГШС, и Мома Марковић, као политички комесар ГШС. Они су 
на овом терену били у периоду када је  група из Врховног штаба, 
упућена да помогне формирањ у НОВ-а, стигла почетком новембра 
1943. године.230

Тада, септембра-октобра 1943. године, у Београду су била 2 члана 
ПК — Василије Буха и  Петар Стамболић.231 По повратку из Ш ума- 
дије Василије Буха је  пао у руке полицији. Због његовог слабог 
држ ањ а пред полицијом нанета је  велика ш тета НО Б-у Србије .233

Руководство НОП-а Србије било је  у  овом важном периоду 
разбацано по целој Србији. Приликом формирањ а I ш умадијске и 
I ЈМ  бригаде нови командант ГШС Пера Стамболић био је  у Бео- 
граду, а политички комесар Мома М арковић у Ш умадији, што није 
могло обезбедити руковођење НОВ-ом Србије .283 Ситуација у којој 
се руководство НОБ-а Србије нашло у овом моменту није могла да 
обезбеди изврш ење задатака које је  поставио ЦК К П Ј и Врховвш 
штаб. Непосредна веза с Врховним штабом почетком новембра преко 
радио-станице одржавана је  из Ш умадије. Политички комесар ГШ, 
који је руководио овом везом, није имао чврсте везе с Београдом, 
а с југоисточном Србијом су биле врло слабе, и то преко Београда .284

Врховни штаб почетком октобра у новонасталој ситуацији а ради 
продора НОВ у Србију, издао је  наређење штабу II корпуса у коме 
поред осталог стоји:

,,Мој план јесте: концентрисање I корпуса и Ваш II на сектору 
Санџака и Метохије и када за  то буде моменат кренути у правцу 
Србије и М акедоније" .235

Неколико дана касније врховни командант открива штабу II 
корпуса циљ продора у Србију: „. . .  ви сте ваш е операције морали

228 36. НОР т. 1/5 док. бр. 82.
аао £fcr0; док. бр. 104 (наредба о формирањ у бригаде).
230 м , Борковић Комунистичка партија Југославије у  Србији, 1941—1945. 

књ, II, Београд 1974, стр. 138.
231 36, НОР т. 1/5 док. бр. 168 (писмо Моме М арковића Петру Стамболићу).

II. Борковић, п.д., стр. 144—148.
283 36. НОР т 1/5 док. 168.
234 36. НОР  т. 1/20 док. бр. 108 (писмо Моме М арковића Стамболићу од 11, 

XI 43. у коме поред осталог пише: „Немамо никакве везе већ тако дуго. Сва- 
кодневно везе са Ц К К П Ј. Врх, Штаб, редовно ш аљ е директиве и траж и из- 
веш таје“).

235 36. НОР т. 11/10 док. бр. 174.
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уперити према Србији. То је најважнија стратешко-политичка задаћа 
садашњице да се онемогући Д раж а“ .230 Ради појачањ а снага за продор 
у Србију октобра 1943. године Врховни штаб упућује у Санџак и 
V дивизију из средње Босне. У свом плану Врховни штаб предвиђа 
и III корпус ИОВ да подржи продор из источне Босне. Озбиљност 
овог задатка види се и по томе што је  врховни командант био одлучио 
да непосредно руководи јединицама при продору у Србију .237

У то време одиграли су се врло значајни догађаји у свету. НОВЈ 
је призната као савезник антихитлерове коалиције и тиме је  одато 
велико признање НОБ-у. Осим тога обезбеђени су политичка подршка 
и материјална помоћ која је у почетку била доста скромна. О томе 
је Врховни пггаб обавесгио ГШС, чиме се указује  на значај момен- 
та .238 С друге стране, емисије Радио-Лоидона су, својим нопулари- 
сањем, односно објављивањем по први пут да у Југославији против 
окупатора води борбу само НОВЈ, задале теж ак ударац четницима 
ДМ. У редовима ДМ дошло je до озлојеђености (Кесеровић пуца у 
радио-пријемник — Ж . Н.). Активност четника вршењем интензивне 
мобилизације уз све већи терор нарочито се испољила у Шумадији 
и западној Србији, где одреди и, касније I шумадијска бригада воде 
свакодневне борбе с њима.239

О томе и политички комесар Главног ш таба Србије и пише Петру 
Стамболићу .240 Ово говори да су се НОБ, НОВ и ПО у Србији у овом 
моменту нашли у тежој ситуацији него у ранијим периодима, Али 
олакш авајућа је околност била што су се у томе периоду формирале 
бригаде и што су створени услови за формирање нових бригада.

Б аш  тада, тј. 5. октобра, на Руднику је свечано формирана 
I ш умадијска бригада од два батаљона са 200 бораца .241

За  команданта је постављен Радивоје Јовановић-Брадоња, дота- 
даш њи командант Главног штаба Србије, за политичког комесара 
Света Поповић, за заменика команданта Миша Дудић, а за заменика 
нолитичког комесара Слободан Крстић-Уча, Према писму Моме Мар- 
ковића требало је ускоро формирати и III батаљон, јер је  почело 
нагло омасовљење ПО и сам:е бригаде .242

К рајем  октобра 1943. године или почетком новембра у Ш умадију, 
у I ш умадијску бригаду, стиже група руководилаца из пролетерских 
јединица као појачање у формирањ у НОВ-а у Србији .243

230 Исто, док. 191 (депеша II корпуса).
237 Исто, док. бр. 175 и 191; Рат и револуција народа Југославије, Београд 

1967, стр. 266 и 36. НОР, т. ХП/З док. бр. 156 (Командант Југоистока открио је, 
„да Тито ж ели лично да руководи операцијама у Источној Боени . .. вероватно 
се ради о одлуци: ко треба да заузме Србију, Тито или М ихаиловић").

238 36. ПОР т. 11/10 док. бр. 173.
239 36. НОР т. 1/5 док. бр. 109.
250 Исто, док. бр. 98, 99, 100, 103, 109 и други.
211 36. НОР т. 1/5 док. бр. 95 (наредба о ф орм ирањ у бригаде) и докуменат 

бр. 103 (извештај о формирањ у бригаде).
242 36. НОР т. 1/5 док. бр. 103.
213 А. Виторовић, Србија у Н О Б- Цеитралпа Србија  Београд 1967, етрЛ ш  

(у овој групи били су Н икола ЈБубичић, Саво Дрљевић, Ратко Софијанић и 
други).
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Ова група донела је  радио-станицу, па је  успостављена непо- 
средна радио-веза с Врховним штабом ,244 први пут од одласка Вр- 
ховног штаба из Србије 1941. године. Доласком Благоја Нешковића 
у југоисточну Србију крајем септембра 1943. године омогућено је 
формирањ е I ЈМ  бригаде у селу Статовцу у Пустој реци .245 За  коман- 
данта бригаде постављен је Предраг М арковић-Алимпије, капетан, 
раније предвиђен за начелника штаба ГШ Србије, за политичког 
комесара бригаде одређен је Ћирило М ихајловић-Грујица (касније 
Кирило Михајловски), за  заменика команданта М илош Манојловић, 
за  заменика политичког комесара Милорад Кос/гандиновић-Неша, за 
начелника штаба Радован Петровић, за санитетског референта др 
Мартин Колб и за интенданта Воја Вуксановић.

Поред I ЈМ  бригаде, која је формирана од ударних батаљона 
I ЈМПО са 570—640 бораца остао је и I ЈМПО са 4 батаљона; I — 
„Коста Стаменковић", рејон Кукавица; II — „Станимир Вељковић", 
рејон Радан—Пуста река; III — „Никодије Стојановић", Јастребац, 
и IV — „Ратко Павловић", Пасјача.248

Према овоме, у моменту формирања I ЈМ бригаде, Благоје Не- 
шковић-Михајло располагао је огромном снагом за офанзивна дејства 
против окупатора и четника ДМ на територији ОК Лесковца, као 
и  за продор на нове територије, поготову за помоћ ОК Ниша. По 
неким подацима само у I JM IIO било је  500—550 бораца, поред I ЈМ  
бригаде ,247

Из првих успешних борби I ЈМ  бригаде види се изванредан зна- 
чај самог формирања НОВ у Србији. Не само што cv окупатору за- 
дати удари, него je успех I ЈМ  бригаде деловао мобилизаторски, а 
на непријатељ а деморализаторски, поготову на снаге ДМ.

Прва борба I ЈМ  бригаде одиграла се у  рејону Космача-—Соко- 
ловица с бугарским I батаљоном 122 пешадијског пука јачине 700 
војника и 100 СДС војника.248 После формирања бригада је оријен- 
тисана на ликвидацију четника у Косаници и према Копаонику. У 
изврш ењ у тог задатка она је са IV батаљоном I ЈМ ПО стигла 17. 
октобра 1943. године у рејон Соколовице, где ;је разбила четнике ДМ
— Бож у Ивановића. После тога су четницима, 18. октобра, пошле 
у помоћ бугарске окупаторске снаге и СДС из Курш умлије. Непри- 
јатељ који је био посео положаје а и изненадио I ЈМ  бригаду, није 
ју  присилио на одбрану, напротив, она је  својим брзим налетом, 
заједно са IV батаљоном I ЈМПО, разбила и протерала бугарски ба~ 
таљон и СДС јединице. Убијено ;је 13 бугарских војника, а међу њима 
командант батаљона, потпуковник Никола Данев. Друга борба I ЈМ 
бригаде и II батаљона I ЈМПО вођена је само неколико дана после ове 
борбе с немачком полицијском четом код села Рујковца у рејону

36. ПОР т. 1120 док. бр. 108.
215 36 НОР т. 1/5 док. бр. 104, 105, 106 и 107.
2 if, piCro, док. бр. 104 и 132 (штаб Одреда сачињ авали cv: Димнтрије Пис- 

ковић-Триавац, командант, Ж ива Чикован-Тоза, пол. комесар Светозар Крсгић- 
-Зам ф ир, помоћник политичког комесара, Ратомир Андрић-Кмет, заменик ко- 
мандира, и Драгољуб Петровић-Раде, заменик политичког комесара).

217 М. Перовић, Јужна Србија, Београд 1961, стр. 324.
2‘18 36. НОР т. 1/5 док. бр. 11 и 1/20 док. бр. 103.
2,9 Исто 1/5 док. бр. 132 и 143; М. Перовић, Јужна Србија, стр. 327.
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Лебана .249 Том приликом убијено је  14 немачких војника. Немачкој 
јединици пошао је 28. октобра у помоћ бугарски батаљон 67. пеша- 
дијског пука. Бригада и II батаљон I ЈМПО разбили су у истом рејону 
бугарску јединицу и одбацили је у  ЈЕебане. Убијено је 50 бугарских 
војника и заробљено 16.250 Од 16 бугарских војника 14 њ их је изја- 
вило да ж ели да остане у партизанима и они су упућени у бугарски 
Трнски одред у црнотравски к р а ј .251 Само три дана касније, 1. XI 
1943. године, I ЈМ  бригада је с II батаљоном I ЈМПО, напала немачку 
јединицу јачине до 400 војника у селу Коњ увцу и протерала је из 
Пусте реке .252

Ове борбе I ЈМ  бригаде изазвале су велико одушевљење у леско- 
вачком крају. „Раеположење народа је врло добро. Народ је пред 
устанком“, тврди ОК Лесковца 17. XI 1943. године.253

'У извеш тају ОК Лесковца наводи се и то да је, поред формирања
1 ЈМ  бригаде, и упућеног батаљона за формирање II ЈМ  бригаде, 
у I ЈМПО остало још  5 батаљона, чије је бројно стање 17. XI 1943. 
године било 690 бораца .254

Почетком новембра формирана је и команда Лесковачког подру- 
чја са 6 командних места, у којима је било од 10 до 30 војника.

Када је ОК Лесковца писао извеш тај, у рејон Лесковца вратио 
се секретар П К Србије Благоје Нешковић из Црне Траве с Омладин- 
ским батаљоном II ЈМПО.

Пре формирања II ЈМ  бригаде у селу Добре Воде (Јастребац— 
—Расина) 21. XI 1943. године у рејону Лесковца и К руш евца била 
су два ударна батаљона: један Расинског и један II ЈМПО. Сем тога 
Расински одред имао је 40 бораца и I ЈМПО од пет батаљона са преко 
690 бораца. Према томе на слободној територији Поречја, Пусте 
реке—Јастрепца—Расине било је 1660 са I ЈМ  бригадом, што је бида 
озбиљна снага за обрачуи са четницима ДМ у рејону Круш евца и 
Лесковца .255

За време боравка Благоја Нешковића у Црној Трави стигло је 
наређење Врховног штаба преко „Слободне Југославије" да Благоје 
Нешковић с I ЈМ  бригадом крене у Ш умадију .250

Опасност од деловања четника показује и случај, када је крајем 
октобра 1943. године, после одласка Ударног батаљона из Расинског 
одреда, овај протеран са своје територије у Топлицу.

У вези с одласком I ЈМ  бригаде у Ш умадију Благоје Нешковић 
је  усмерио бригаду према Јастрепцу и Расини. Њ ој су се у Топлици

250 Ј4сто, 1/5 док. бр. 119 и 132.
251 исто; С. Тртвнски, п.д., стр. 364.
252 36. НОР  r. 1/21 док. бр. 73 (извештај окружног начелника Лесковца: 

. .  горњи део Јабланичког среза Пуста Р ека дошла је Н емачка казнена екс-
педиција која истина не пали и не убија народ, а која му одузима све што 
нађе код куће: стоку, сточну храну, вуну, остале ж ивотне намирнице па чак 
и остале кућне ствари). 36. НОР т. 1/5 док. бр. 119 (извештај ш таба бригаде).

253 36. ИОР т. 1/5 док. бр. 132.
254 Исто, (аутор је деш ифровао бројна стања одреда изнета у извеш тају 

ОК Лесковга од 11. XI 1943. године).
236 М. Перовић, Јужна Србнја, стр. 329 и 36. НОР т. 1/5 док. бр. 146.
266 А рхив Ц К  Савеза комуниста Југославије, Мф. Емисије „Слободне Југо- 

славије" од 6. X I 1943. године).
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прикљ учили Расински одред и III батаљон (Јастребачки) I ЈМПО, 
ради напада на четнике у Великом Ш иљеговцу .237 Успутне борбе
I ЈМ  бригаде до Јастрепца нанеле су четницима тешке губитке. Прва 
бригада, заједно с батаљоном I ЈМПО и Расинским одредом, напала 
је 16. XI 1943. године Расинску четничку бригаду капетана М ирка 
Томашевића од 300 четнихса у Великом Ш иљеговцу. У дводневној 
борби четничка бригада је разбијена. Убијено је 50 а заробљено 135 
четника. Овај пораз узнемирио је све четничке снаге Круш евачког 
краја, које су прогнале Расински партизански одред у Топлицу. 
Четници се прикупљају, урачунавајући и присилно мобилисане, под 
командом мајора Кесеровића да нападну партизане. Њ ихов број је 
око 1000—1200. Нападнути су I ЈМ  бригада, Расински ПО и III бата- 
љон I ЈМПО у селу Здравиње, 18. XI 1943. године .238

Према писму Недељка Караичића види се да су ове борбе са 
четницима имале далекосежан одјек у народу. „Ове борбе су силно 
одјекнуле у целом том крају  и Моравском. Народ се изненађује нашој 
снази и борбености, но исто тако се и диви“ .239

На жалост, ова ударна снага коју је манифестовала I ЈМ  бригада 
тих дана, нестала је јер је према наређењу Врховног штаба бригада 
морала да оде из југоисточне Србије, а касније и из Србије .200

Пре него што је Благоје Нешковић с I ЈМ  бригадом напустио 
југоисточну Србију, формирао је 21. XI 1943. године у селу Добра 
Вода на Јастрепцу II ЈМ  бригаду. У састав су ушли: Омладински 
батаљон II ЈМПО, Ударни батаљон Расинског одреда и један батаљон
I ЈМПО. Са 350 односно 440 бораца, како тврди командант бригаде.26’

Прва ЈМ  бригада напустила је рејон Јастрепца 22. XI 1943. го- 
дине. Продирући према Западној Морави, Ш умадији и западној Ср- 
бији, водила је свакодневне теш ке борбе, да би почетком децембра 
1943. године преш ла у источну Босну, у састав 5. крајиш ке диви- 
зи је .202

С I ЈМ  отишао је секретар ПК Благоје Нешковић-М ихајло, а са
I шумадијском бригадом политички комесар Главног штаба Мома 
М арковић и сви руководиоци које је Врховни штаб упутио у Србију 
ради појачањ а кадра за формирање јединица НОВ-а.

У југоисточној Србији су остали Недељко Караичић-М илисав, 
члан ПК, и Драги Стаменковић, секретар ПК СКОЈ-а, за руковођење 
партизанским одредима, II ЈМ  бригадом и окружним комитетима, 
док је за руковођење НОБ-ом у Србији остао само Петар Стамболић 
који се тада налазио у Београду.

257 36 НОР т. 1/5 док. бр. 140 и 1/21 док. бр. 77.
m  зб. НОР т. 1/21 док. бр. 77 (према недићевским извеш тајима у борбама 

код Великог Ш иљеговца и Здравињ а четници су имали 100 убијених, од тога 
20 код Ш иљеговга и 80 код Здравиња).

258 36. НОР т. 1/5 док. бр. 140.
seo Исто, док. 108.
201 (М. Перовић, Јужпа Србија, стр. 329 (у штаб бригаде уш ли су: Драго-

љуб Петровић-Горски, за команданта, Владимир Букелић, Поп-Мићо, за поли-
тичког комесара).

И2 36. НОР r. 1/5 док. бр. 143 напомена 4, и док. бр. 144 (извештај ОК К ру-
шевца).
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Због одласка I ЈМ  бригаде међу првима је заж алио ОК Круш е- 
вца, јер је он био најугроженији од четника ДМ .203

Очекивања да ојача НОБ формирањем НОВ у Србији овим су 
умањена. Не само што је ударна снага I ЈМ  бригада отиш ла из Србије 
с I шумадијском него је нестало и оно мало руководства НОП-а у 
Србији. НОП у Србији се у овом моменту ослонио само на тројицу 
руководилаца. А то је за НОБ на тако важној територији, с тако 
јаким  непријатељима као што су Немци, Бугари, четници ДМ, и 
друге слуге окупатора било исувише мало да би се обезбедило нор- 
мално руковођење бригадама, ПО и окружним комитетима. Поново 
је  све пало на окружне комитете и ПО, а сада и на штаб II ЈМ  бри- 
гаде.

То све изискивало је посебне напоре не само ф изичке и психичке 
него и организационо-политичке и војничке у стварањ у кадрова, 
ако се ж ели да се изврш е стратегијски задаци у развоју НОВ-а 
у Србији.

Улога чланова П К Недељка К араичића и Драгог Стаменковића 
у овој ситуацији била је велика и одговорна за развој НОВ-а и HOB-a 
у југоисточној Србији.

Они су остали на терену, а да многа питањ а нису била решена 
са секретаром П К Србије, како у погледу формирањ а бригада тако 
и у погледу руковођења. Био је очит масован прилив у партизанске 
одреде. Само за 15 дана новембра 1943 из Топлице је дошло 130 нових 
бораца, о чему пише Караичић почетком децембра 1943.2<i4 Караичић 
и Стаменковић одмах су се наш ли пред дилемом, како даље:

,,У ново створеној еитуацији више нам није ни мало погодно да 
се наше мање снаге крећу и зато смо предузели да убудуће и одред 
иде најмање са по 2 бат. а можда и по 4 батаљона, формираћемо само 
диверзионе групе. Наше мање снаге нису у стању да воде акције 
зато што се непријатељ креће у групама најмање 500— 1000 љ уди- 
-бораца. То смо и ми принуђени да створимо јаке групе и да их напа- 
дамо. Због такве ситуације наши одреди и батаљони били су веома 
неактивни, и ми смо решили да их активирамо у акцијам а" .265

Тако пише Недељко К араичић Петру Стамболићу. Значи, ова 
два члана ПК, Караичић и Стаменковић, нису схватили да су они 
сада добили овлаш ћења да ф ормирају бригаде НОВ-а и обезбеде 
руковођење њима.

Тражењ е помоћи у свим питањима од Стамболића одлагало је 
решење хитних нроблема које је борба свакодневно наметала, односно 
постављало се као обавезно да се ПК од 3 члана што пре окупи на 
једном месту и тако брзо реш ава конкретна питањ а НОВ-а и НОБ-а 
у југоисточној Србији.

У таквим околностима Караичић и Стаменковић од III батаљона
I ЈМПО ф ормирају нови Јастребачки ПО од три батаљона са 240 
бораца. Ово је значило ново везивањ е јаких снага за терен, а не 
стварање покретних и ударних јединица као што је ПК joru маја 
1943. године предвиђао. Караичић и Драги Стаменковић су после ово-

203 36. НОР. т. 1/5 док. бр. 136.
' ш  36. НОР. т. 1/5 док. бр. 140 (гшсмо К араичића Петру Стамболићу).

285 Исто.
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га упутили из Јастребачког одреда један батаљон у јачини од 84 борца 
Расинском одреду, који је тада имао 80 партизана, како би се супрот- 
ставио продору четника и да бар одржи територију Расине .206 После 
овога одобрено је да и II ЈМ  бригада својим краткотрајним крстаре- 
њем по Расини и осталим рејонима Круш евца одржи утисак који је 
направила I ЈМ  бригада после разбијањ а четника у В. Ш иљеговцу 
и Здравињи.

Борбени старт II ЈМ  бригаде после њеног формирања, иако успе- 
шан. није био онакав какав је постигла I ЈМ  бригада. Бригада је 
23. X I 1943. године напала бугарски гарнизон у Великој Плани .207 
Напад је врло добро припремљен и изведен што је давало изгледе 
за потпун успех. Управо када се пришло ликвидацији опкољеног 
непријатељског гарнизона, дејство бугарских авиона на положаје
II ЈМ  бригаде онемогућило је ликвидацију нападнутог гарнизона.

Прва и друга ЈМ  бригаде водиле су успешне борбе у периоду 
покуш аја продора II пролетерске и V крајиш ке дивизије преко Зла- 
тибора у Србију ,208 а сама та чињеница доводила је окупатора и чет- 
нике ДМ у теш ку ситуацију.

Док је I ЈМ  бригада на путу за Ш умадију и западну Србију 
водила борбу преко 3. Мораве са четницима Кесеровића и Гордића,
II ЈМ  бригада уш ла је у Ж упу, па чак и у Александровац, где је 
запленила велика материјална средства .209

Продор у срце територије четника ДМ имао је велики одјек. ОК 
Круш евца у свом писму овако представља продор: „II бригада је 
прокрстарила жупским срезом, упала у Алексадровац, среско место, 
Дражино упориште без икаквог отпора, јер  су њ ихове  снаге биле 
преко М ораве" .270

Одлазак I шумадијске и I ЈМ  бригаде, које су биле основна удар- 
на снага НОБ-а у Србији, новембра 1943. године, навео је  Д ражу 
М ихајловића да предузме напад у југоисточној Србији ради ликви- 
дације партизанских одреда.

Д раж а је  оценио да су сада снаге НОП-а у југоисточној Србији 
знатно ослабљене и да је то повољна околност за обрачун с њима. 
На основи те оцене донета је одлука и наређење за концентричан 
напад на ПО у југоисточној Србији. За  то су ангажовани четници из 
рејона Зајечара, Ниша, горње Јабланице, Косанице, Топлице и Кру- 
ш евца .271 Горски штаб бр. 110 предузео је у вези с овим одговарајуће 
акције. Наредио је Нишкој групи корпуса упад у Пусту реку, а Ја - 
бланичкој гругш корпуса да са око 300 четника учини продор с Ору- 
глице чак близу Лесковца у село Велико Трњане, као и у село Миро- 
шевац, на слободној територији I ЈМ ПО .272

Због такве ситуације чланови ПК у југоисточној Србији који 
руководе II ЈМ бригадом и ПО у име Главног штаба наредили су

266 36. ffO P т. 1/5 док. бр. 141 и 144.
21,7 Исто, док. бр. 135 (извештај ш таба I ЈМ  бригаде).
208 jrfCT0; ć)ok_ бр. 125—131 (извештај дивизија и бригада).
209 Исто, док. бр. 137.
570 Исто, док. бр. 141.
271 Исто, 1/21 док. бр. 83.
272 Исто, док. бр. 82.
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II ЈМ  бригади и I ЈМПО напад на четнике на Оруглици. Наређење 
је уследило после продора четника с Оруглице на слободну терито- 
рију Поречја .273

Пре него што нешто кажемо о овој борби, морамо се унеколико 
речи осврнути на оцену ОК Лесковца која је донета само пре 20 дана 
о стању у редовима четника ДМ у овом рејону. М ировање четника 
под командом Горског штаба бр 110 од августовске борбе на Радану, 
па чак и извесна ,,пасивна“ понашања, а поготову после емисије 
Радио-Лондона о признању НОВ Југославије, уз вероватно потурање 
нетачних података из неких сумњивих извора о стању код четника 
горње Јабланице и Косанице, ОК Лесковца је оценио као распад чет- 
ништва. Слична оцена као и у априлу, о којој смо већ говорили. Ево 
како то 17. XI 1943. године ОК Лесковца види .274

,,У Г. Јабланици и Косаници тврђаве банде Д. Мих. постепено 
али непрекидно продире наш организовани утицај поред пријатељ - 
ског од стране становништва пријема наших батаљона. ИЗ РЕЗЕР- 
ВИ Д. МИХ. ОВИ КРА ЈЕВИ  ПОСТАЈУ ВОРБЕНА РЕЗЕРВА  НАШЕ 
НО БО РБЕ (подвукао — Ж . Н .).274

Из извеш таја ОК Лесковца и Караичића види се да су задовољни 
ситуацијом која је створена успешним борбама I и II ЈМ  бригаде у 
садејству са I ЈМПО и Расинског ПО у рејону Лесковца и Јастрепца. 
Утолико их је садашња акција четника ДМ из рејона Оруглице изне- 
надила, па су зато брзо реаговали одлуком за напад на Оруглицу. 
На овакав закљ учак наводи и то: у писму Караичића и Стаменковића 
од 6 . XII 1943. нема ни речи о овој тако значајној акцији II ЈМ  бри- 
гаде и свих снага I ЈМ ПО .275 Оперативни штаб је формиран 9. XII и 
он доноси одлуку за  напад на Оруглицу 10. XII 1943. године.276

По плану Оперативног штаба напад је требало да се изврш и у 
5 h у јутру 10. XII преко села Барја, Мирошевца и Игриш та у правцу 
Оруглице. Нападом се ишло из Јабланице, чиме се хтело постићи 
изненађење, а и да се брже и ефикасније савлада сама Оруглица. 
Међутим, четници су у рејону Ш умана код Лебана оставили обезбе- 
ђење у јачини од 70 четника, за које Оперативни штаб није знао, 
па је у току ноћи колона Бригаде и Одреда наишла на непријатеља 
и тиме открила намеру Оперативног штаба. У оваквој ситуацији 
Оперативни штаб наређује да се Мирошевац нападне пре одређенох- 
времена, тј. ноћу 9/10. XII 1943. године, а не како је било предви- 
ђено у 5 h. Пошто је изостало изненађење, водила се ф ронтална борба 
на широком фронту, чиме је доведен у питање сам напад. Овахсав 
развој омогућио је Горском штабу 110 да концентрише преко 600 
четника распоређујући их на повољним положајима за  борбу.

То је II ЈМ  бригаду и I ЈМПО у јачини од око 700 бораца довело 
у неповол^ну ситуацију. Уз то борба на широком ф ронту онемогућила 
је успешно командовање јединицом, што је погоршало положаје Бри- 
гаде и I ЈМПО, и на крају, то је учинило да штаб донесе одлуку 
о повлачењу.

273 Исто, 1/5 док. бр. 145 (извештај штаба II ЈМ  бригаде).
274 Исто, док. бр. 132 (извештај ОК Лесковца од 17. XI 1943. године).
275 Исто, док. бр. 140.
278 Исто, док, бр. 145 (извештај оперативног штаба од 11. X II 1943).
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Повлачење је извршено уз осетне губитке. Погинуло је 8 бораца. 
међу којима и два команданта батаљона: Благоје Костић-М арко 
Црни, и Никола Турчиновић .277

Сама борба открила је да су четници ДМ били спремни за одбрану 
и  да им је обавештајна служба била добра. Што се тиче Оперативног 
штаба, иако је имао јаке снаге, пошао је у напад с недовољно при- 
премљеним планом и не познавањем снага и полож аја непријатеља.

Када је  Оперативни штаб после неуспешног напада на Оруглицу 
био на одмору у Придворици и Бојнику и требало ,,да се састане са 
члановима (ПК — ГШ) ради опсуђивања акције и давањ а даље на- 
редбе“,278 у Пусту реку, односно у Косанчић 15. X II 1943. године 
упада Ниш ка група корпуса.

Сам напад је био невојнички, уз велику дреку и с музиком, и 
уз подршку бугарске авијације. Другој ЈМ  бригади и I ЈМПО, који 
су били на окупу у рејону Пусте реке, указала се прилика да пораз 
на Оруглици, а тиме и негативан утисак, поправе ликвидацијом чет- 
ника који су упали у Пусту реку — на слободну територију. Опера- 
тивни штаб 15. XII 1943. године по ноћи наређује напад на четнике 
ДМ у Косанчићу; уз помоћ припадника НОП и самога села Бригада 
и I ЈМ одред успели су да ликвидирају и потпуно разбију Нишку 
групу корпуса. Погинуло је више од 106 четника, а остали су се раз- 
бежали и вратили преко Мораве у источну Србију и Заплање. Том 
приликом је заплењ ена велика количина оруж ја и другог материјала. 
У борби са четницима погинуо је Стојан ЈБубић, Бујановски, који је 
тада командовао IIJM  бригадом.

Пораз код Косанчића четници су доживели теж е него пораз код 
В. Ш иљеговца месец дана раније, што се види из извеш таја Неди- 
ћеве владе .270 Колико је то схваћено као трагедија четника говори 
књига Четника емиграција др Ш ијачког. Као припадник Нишке 
групе корпуса која је доживела такав уж асан пораз и данас с вели- 
ком ојађеношћу говори о томе. За пораз четника у Косанчићу окрив- 
љ ује Радослава Ђурића, команданта Горског штаба бр. 110. Према 
његовом мишљењу, снаге под непосредном командом Ђ урића требало 
је да садејствују упаду Нишке групе корпуса, али оне то нису учи- 
ниле, него су препустиле ове да их партизани униш те .280

Ситуација у рејону Круш евца, који је представљао јединствено 
подручје четника ДМ с Лесковцем и Топлицом, била је врло тешка 
и напета. ОК Круш евца се налазио у тешкој ситуацији оставши само 
с Расинским одредом од 80 бораца. Њ ем у су, као што смо рекли, 
притекла у помоћ још 84 борца батаљона Јастребачког одреда. У исто 
време на овој територији четничке снаге које су угрожавале Расин- 
ски одред биле су доста јаке: од око 2.000 до 3.000 четника урачу- 
навајући и присилно мобилисане .281

277 Исто, и 1/21 док. бр. 182 (у извеш тају Недићеве владе говори се о борби 
доста тачно и наводи тачан  број партизана којих је  било у борби — око 700).

278 Исто, I./ док. бр. 148.
279 Исто, 1/21 док. бр. 83.
2S0 Др М илан Ш ијачки, Наш пут, емигрантско издање, Чикаго 1968. стр. 50,-
281 36. НОР т. 115 док. бр. 146 и 1/21 док. бр. 81, 82 и 83.
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После разбијањ а Расинске четничке бригаде у Великом Ш иље- 
говцу и пораза Кесеровића код Здравиња, у четничким редовима 
Круш евца настало је тешко стање. Због тога им одмах притиче у 
помоћ немачки командант из Крушевца, захтевајући уједињење свих 
„националних снага у Србији за борбу против комуниста“ нудећи 
непосредну материјалну помоћ Кесеровићу .282

На основи ове сарадње с окупатором четници ДМ се концентришу 
не да бране своју територију него да нападају Расински ПО ради 
његове ликвидације.

Срески начелник расинског среза у извеш тају пише о великој 
концентрацији четника за напад, али и о теншом стању у њиховим 
редовима .283 Из овог извеш таја може се јасно сагледати стање код 
четника после пораза од I ЈМ  бригаде. Ако прихватимо да су заиста 
концентрисали, односно теж или да концентришу све снаге четника 
ДМ југоисточне Србије за напад на партизанске одреде да би их 
разбили, онда то још више потврђује стање код њих. Била је то 
заиста изванредна прилика да I и II ЈМ  бригада с одредима нападну 
овако концентрисане четнике и тиме их војнички разбију, али, на 
жалост, тог момента је I ЈМ  бригада морала да изврш и задатак 
Врховног штаба и оде из југоисточне Србије.

Четницима се у време када су очекивали напад и страховали од 
већег пораза, указала прилика да I ЈМ  бригаду, сада усамљену на 
маршу за Ш умадију и западну Србију, нападну. Кесеровић, Гордић 
и други су то и искористили. Присилили су I ЈМ  бригду да води 
теш ке борбе од првог дана прелаза преко 3. М ораве .284 После повра- 
тка из борби с I ЈМ  бригадом четници Круш евачког рејона, да би 
ублаж или раније поразе, одмах упадају на територију Расинског 
одреда, што је код ОК К руш евца изазвало узнемирењ е .285

Расински одред, сада са два батаљона од 164 борца, покуш ава да 
протера четнике, што му не успева. Овај неуспех изазвао је код неких 
руководилаца теж њ у да напусте Расину и пређу у Тошшцу, али их 
је ОК задрж ао и затраж ио долазак читавог Јастребачког ПО, да он, 
с још два батаљона, помогне у садејству Расинском одреду у проте- 
ривањ у четника с његове територије .286

Јастребачки ПО одазвао се овом позиву ОК Круш евца, ria је у 
рејону Расине формиран и Оперативни штаб за командовање сна- 
гама Расинског и Јастребачког одреда с гомандантом Станимиром 
Јовановићем и политичким комесаром Ж иваном Савићем-Србом. Опе- 
ративни штаб је с 314 бораца сутрадан, 13. XII 1943. године, напао 
четнике у Здравињ у, Ловцима и М. Ш иљеговцу. И овај напад није 
успео, али је открио да и четници ДМ нису спремни за борбу а пого- 
тово за напад, него су преш ли у одбрану, утврђујући се у партизан-

242 36. ПОР т. 1/21 док. бр. 77 (у то време се у круш евачком крају  налазило
9 четничких бригада, са њима су сарађивали Топлички корпус са 400 и М орав- 
ска бригада са 200—250 четника. 36. НОР, т. Х П /3  док. бр. 166 ( споразум о са~ 
радњи четника и окупатора).

283 Исто, 1/21 док. бр. 78.
284 Исто, док бр. 78, 79, 80 са напоменом 11 и 13.
2S5 Исто, 1/5 док. бр. 147.
286 И С Т О .
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ским селима. „ Б о р б а  није имала онаквог успеха како смо очекивали 
али није ни неуспех . .  . после те борбе утврђују се и копају ровове, 
а преко читаве ноћи, пуцају, некад пакленом ватром“ стоји у изве- 
ш тају  ОК К руш евца .287

Овим борбама заврш ен је период настао формирањем I ЈМ  бри- 
гаде. Четници застрашени ударом I бригаде, деморалисани, нису 
имали снаге да наставе нападе на партизане започете још октобра 
1943. године. Партизанске, пак, снаге, развучене на око 60 до 80 км, 
нису биле организоване да предузму офанзивније операције, јер су, 
такође, и оне очекивале четничке нападе.

У таквој ситуацији дочекана је  нова 1944. година у којој су снаге 
НОВ-а брзо нарастале. На жалост, због необједињене команде ново- 
формиране бригаде неће имати ни тактичке ни оперативне везе и 
садејства са снагама II JMIIO, нити ће својим ударом моћи да пређу 
у рејон Ниша ради помоћи формирањ у снага на тој територији, како 
је то захтевао ОК Ниша.

II ЈМ  бригада с батаљонима I ЈМПО у овом периоду због заузе- 
тости око борби с четницима није врш ила акције на прузи сем у 
рејону Печењевца 26. XII 1944.288

Успешна дејства I и II ЈМ  бригаде била су, поред осталог и 
резултат окружног партијског саветовања у Лесковцу почетком окто- 
бра 1943. године после којег је Благоје Нешковић одржао саветовање 
и са ОК Врање и војно-политичким кадром II ЈМПО у Црној Трави.

ПАРТИЈСКО И ВОЈНО САВЕТОВАЊЕ У ЦРНОЈ ТРАВИ 
ОД 25. X ДО 6. X I 1943. ГОДИНЕ

Крајем  октобра 1943. године, као што смо раније навели, слободне 
територије Л ужница—Црна трава и Пчиња—К озјак биле су без ијед- 
ног непријатељског упоришта. Њ их су раздвајали непријатељ ски 
гарнизони на Власини, у Сурдулици и Кривој Феји. Бугарски окупа- 
тор је у ово време држао села само код Пирота и Бабушнице: ЈБубе- 
рађу, Велико Боњинце, Свође, Крушевицу, Лопушњу, све на самој 
демаркационој линији; дуж  Ј. Мораве —• Предејане, М ачкатицу (руд~~ 
ник) Владичин Хан, Сурдулицу (Масуричко пол^е), и села поред кому- 
никације према Врању, Ристовцу, Бујановцу, Прешеву, где се сло- 
бодиа територија спаја са слободном територијом Кумановског ПО, 
која се пруж а до близу Куманова и уз комуникацију Куманово— 
—Крива П аланка до Страцина а одатле гребеном Ђерман-Чупино 
брдо—Ж еравина и дуж  етничке границе с Бугарском наставља се 
слободна територија II ЈМПО.

На овој територији руководио је ОК Врања са среским комите- 
тима којих је било у време доласка Нешковића само три за 8 срезова 
(лужнички, власотиначки, део лесковачког, масурички, пољаничког 
(Владичин Хан), врањски, преш евски и пчињски) и то: СК за Л уж -

287 Исто.
268 Исто, док. бр. 152 (извештај ш таба II ЈМ  бригаде од 28. X II 1943. год.); 

исто, 1/7 док. бр. 11 (извештај II ЈМПО од 15. I 1944. године), и 1/19 док. бр. 61 
(писмо Благоја Н еш ковића Обласном комитету Косова и Метохије).
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ницу, СК Власотиначки (Црнотравски крај) и Врањски за све остале 
срезове. Из овог се види да је организација К П Ј на овом великом 
делу (два ранија округа) била скромно развијена .289

Према неким подацима које нам даје изјава Б ухе пред Специ- 
јалном полицијом, а она се може узети као тачна јер је ухапшен 
октобра 1943. као организациони секретар ПК, те је морао знати 
стање на територији Врањског ОК. У то време било је свега 60 чла- 
нова КП Ј, на терену и у одреду .290 Недовољан број организација К П Ј 
за обимне задатке које је требало изврш ити надокнађивао је масован 
политички рад II ЈМПО на терену. Војно-политички кадар је од 
априла па до краја 1943. године одржао преко 180 политичких кон- 
ференција, поред индивидуалног рада у селима у којима је боравио 
Одред .291

По доласку секретара ПК Србије у Црну Траву одржано је riap- 
тијско саветовање — О круж на партијска конференција од 28. X до 
5. XI 1943. године.292

На Конференцији је формиран нови ОК Врања у саставу Риста 
Антуновић—Баја, секретар, Душан Пуђа Сава (децембра 1943. године 
отишао са терена II ЈМПО), Душан Девеџић-Ж ика, Ђ ура Цекић-Ива, 
Славољуб Петровић-Ђера и Васо Смајевић, као чланови .293

Осим ове партијске конференције у Црној Трави од 25. до 28. 
X 1943. године одржано је Окружно скојевско саветовање под руко- 
водством Драгог Стаменковића, секретара П К СК О Ј-а Србије .294

Две конференције и први долазак највиш их руководилаца Пар- 
тије и СК О Ј-а Србије били су од велике користи за  даљи рад Пар- 
тије, СКОЈ-а, Одреда и других организација НОБ-а. Одмах је почело 
формирање партијских ћелија К П Ј и СКОЈ-а, главних носилаца 
акција по селима а преко њих се пришло формирањ у НОО и А Ф Ж ,

После заврш етка О кружне партијеке конференције на којој војни 
руководиоци из II ЈМПО нису учествовали, одржано је у Црној Тра- 
ви (махала Обрадовци) војно-политичко саветовање 6 . XI 1943. ro- 
дине .295

На овом саветовању којим је руководио Благоје Нешковић, 
секретар ПК, били су: штаб II ЈМПО, војно-политичко руководство 
Косовске зоне, већина чланова ОК Врања и неки партијски руково- 
диоци с Косова. На једнодневном саветовању анализирана је међу-

28(1 Хронологија  Сурдулице,  Сурдулица 1971, Ј. М анасијевић, А. Трајковић, 
стр. 87 и АС МГОК Врање, бр. 58, 59, 62 и 64. (о стању партије на терену ко- 
риш ћене стенографске белешке у којима су садрж ане изјаве већине партијских 
руководилаца из ОК Врањ а и СК са те територије).

280 Архив Председниш тва Ц К  Савеза комуниста (СКЈ) 1943/518 и М. Вор- 
ковић н.д., стр. 146.

201 36. НОР т. 1/5 док. бр. 56, 75 и 102 и 1/20 док. бр. 97; 1/7 док. бр. 11.
292 АС ПКС бр. 412 (Писмо Н. К араичића); АС МГОК В рањ е 58, 59; Хроно-  

логија Сурдулице,  89 и Ђ. Златковић, н.д., стр. 307—309.
263 АС фонд ОК Врањ е бр. 7, 11 и 13; 36. НОР т. 1/7 док. бр. 11, АС МГОК 

Врање бр. 58; Хронологија  Сурдулице,  стр. 88 (ови документи говоре о партиј-
ској конференцији у Црној Трави као и њеним одлукама и каснијим резул- 
татима у раду партије на терену ОК Врања).

2в4 Хронологија  Сурдулице,  стр. 89; АС МГОК Врањ е бр. 29.
205 ж .  Н иколић-Брка, 22. девизија, стр. 72.
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народна ситуација и њен утицај на развој НО Б-а у југоисточној Ср- 
бији.

При оцени рада II ЈМ ПО констатовано је  да је  Одред у потпу- 
ности извршио свој задатак .290 Омасовио га и формирао крупне једи- 
нице, батаљоне, који дејствују од Суве планине —• Бабичхсе горе до 
К озјака и Скопске Црне горе, Створио је  две чврсте и велике сло- 
бодне територије с којих се може успешно деловати по главним 
комуникацијама: Ниш—Скопје, Ниш—Софија. Оцењено је да је вој- 
но-политички кадар у Одреду кроз сталне акције и борбе као и поли- 
тичке активности на терену израстао и да обезбеђује даљи развој 
Одреда. Не само то него су створени и услови да се многи кадрови 
из Одреда упуте на партијско-политички рад на терену.

После заврш етка саветовања штаб је на састанку после реорга- 
низације II JM IIO и одлуке да Омладински батал^он оде у састав
II ЈМ  бригаде у рејон Лесковца, предложио да се од снага II ЈМПО 
формира једна бригада.297 У образложењ у у прилог формирања бри- 
гаде штаб је изнео ове аргументе:

— II ЈМПО има 5 батаљона с преко 600 бораца;
— слабо садејство с ПО на левој обали Ј. Мораве;
—• слаба или несигурна веза с ГШ Србије;
— ликвидација четника ДМ на К озјаку, Сувој планини и на 

Бабичкој гори који представљају озбиљну препреку развитку НОБ-а;
— обезбеђење чвршћег садејства с Кумановским одредом, и, на 

крају
— И обезбеђење брзог омасовљења снага НОВ-а и ПО јачим 

ударцима по прузи у долини Ј. Мораве и другим објектима окупатора 
од виталног интереса.

Овим аргументима је ишло у прилог и то што на левој обали 
Ј. Мораве (терен I ЈМПО) има довољно љ удства за формирање II ЈМ  
бригаде,298 те зато није потребно да у састав II ЈМ  бригаде уђе Ударни 
(сада омладински) батаљон, II ЈМПО, који је  састављен од најбољих 
кадрова, најискуснијих и најстаријих бораца.

Секретар ПК није прихватио овај предлог, не износећи никакве 
разлоге о својој концепцији због које одлази један батаљон из II 
ЈМПО. Ни ОК Врања није подржао предлог штаба II ЈМПО.

298 О вакву оцену дао је  Благоје Неш ковић на саветовању у Црној Трави
а исту је  потврдио и у разговору с аутором у Београду 1974. год.

297 Ж . Н иколић-Брка, 22. дивизија,  стр. 73.
298 36. НОР т. 1/5 док. бр. 132, 140, 141, 144, 146 (почетком новембра 1943.

I ЈМПО имао је  5 батаљона, а почетком децембра формиран је  и Јастребачки 
ПО од три батаљона. Према томе почетком децембра 1943. год. у овом рејону 
било је  поред II ЈМ  бригаде још  4. батаљона у I ЈМПО, 3 батаљона у Јастре- 
бачком ПО и Расински ПО, без команди подручја).
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Петар Стамбољић ч ла и  П К  и  коман- 
даит Главиог штаба Србије

Риста Антуновић, секретар ОК Врање од гииембра 1943. (npeu, с лева) Ђуро  
Цекић Ива, члан  О К Врање (други, с лева) и  заменик политичког  комесара,

II ЈМПО '
Ђура Златковић Миљић (у средиии), за ле н и к  комаиданта II ЈМПО; Владимир  
В ујоеић  Вуја, (други, с десна) кољитички комесар II  ЈМПО и Васа Смајевпћ,

(npeu с десна) ч лан  ОК Орање.



М илап Зечар, Обреп, командапт Косовске операшвне зоне са куририма, погипуо
10. ВЈ. 1944. годиие код Кочаиа.

1

Савета Саша Јаворина, члан  Обласиог 
г комитста К П Ј Косова и  политички
f . комесар Косовске оперативне зоне.
и*

Драгољуб Петровић Pade, замеиик  
политичког комесара I ЈМ.ПО ot) 11. 

X. 1943. године



Група Косовара па Козјаку, новембра са Штабом II ударног батаљона II ЈМПО  
и Д уш анол  Пуђом  — Савом, чланом ОК Врање

Ллија Шукрија, ч .кт  Обласиог комигета Коеооа  и Метохије у Црној Tpaeu, 
новембра 1943. (први с decna) са Душаном Пуђом (у cpedunu) и  куририма ОК 
Врање Ж и во ји и  Стоиљковић Сеља (клечи) и  Сретен Ристић Слободан (npeu

с лева)



На свечаностима у самој Црној Трави 7. XI 1943. године поводом 
октобра — прве социјалистичке револуције, извршеиа је смотра и 
реорганизација II ЈМ П0.2Ш’ Формиран ;је нови ударни батаљон, поред 
ранијег који је преименован у омладински. Формирана су још три 
„теренска" батаљона: I (Лужнички), II (Врњски) и III (Црнотравски). 
Извршена ;је попуна штаба II ЈМПО: поред команданата Ж ивојина 
Николића-Брке и политичког комесара Владимира Вујовића-Вује 
одређени су: за заменика политичкон комесара Ђура Цекић-Ива и за 
заменика команданта Ђура Златковић-Милић.

У овој реорганизацији извршене су промене и у Омладинском 
батаљону који одлази у састав II ЈМ бригаде. Уместо политичког 
комесара Драгомира Николића-Аце одређен је Ж ивко Коцић-Пре- 
драг, један од најбољих војно-политичких руководилаца Бабичког 
ПО из 1941. године.

Прилив нових бораца у току новембра и децембра 1943. године 
омогућио ;је да се крајем године формира још један — IV батаљон, 
па је II ЈМПО имао крајем године 5 батаљона са око 700 бораца.300 
У време одржавања саветовања и реорганизације, као и касније, у 
току новембра, дошло ;је до спламсавања? акција II ЈМ  одреда. Према 
подацима које нам дају  извеш таји штаба Одреда у том периоду 
извршене су само две акције, једна 11. XI и друга 17. XI 1943. године.

На захтев Темпа ОК Врања преузео је на себе формирање и 
руковођење оперативним штабом за командовање јединицама у рејону 
К озјака и Скопске Црне горе у коме су били: Ударни батаљон, II 
ЈМПО, Кумановски ПО и Косовска чета с перспективом прерастања 
у Косовски батаљон .301 Из извеш таја члана Обласног комитета Косова 
види се да је ОК Врања био надређен Оперативном ш табу ,302 који 
је имао задатак да развија НОБ на Скопској Црној гори и омогућава 
формирање косовских јединица на тој територији.

Ф ОРМ ИРАЊ Е КОСОВСКИХ БАТАЉ ОНА И БРИГАДА НА ТЕРИ ТОРИЈИ
ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИ ЈЕ

Приликом одржавањ а окружног партијског саветовања као и 
војног у Црној трави стигла је група бораца с Косова, и то једна 
преко територије I ЈМПО, а друга преко Скопске Црне горе, К озјака 
и Пчиње, чиме је створен основ за формирање чете Косовара на 
овом терену .303

Да би се сагледали напори око организације одреда Косова, мо- 
раћемо нешто више рећи о условима борбе на Косову и о формирању 
јединица Косова на територији Србије.

У ранијим излагањима говорили смо о неким тешкоћама развоја 
НОБ-а на Косову. Те тешкоће пратиле су и поједине слабости у орга-

209 36. НОР т. 1/7 док. бр. 11 и АС МГОК Врање ,бр. 16, 18, 28, 29.
300 3 6. НОР т. 1/7 док. бр. 11.
301 36. НОР. т. 1/19 док. бр. 71, 74.
302 Исто, док. бр. 74.
303 Исто, док. бр. 71.
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низацији К П Ј на које Темпо у свом писму од 2. јуна 1943. године 
оштро указује.304

Темпо у том истом писму Обласиом комитету поставља један од 
најваж нијих задатака — формирање партизанских одреда, с ослон- 
цем на територију I ЈМПО и II ЈМПО.

К П Ј на Косову доживела је у том периоду теш ке губитке пош- 
бијом Боре Вукмировића и Рамиза Садику, чланова Обласног коми- 
тета.303 Овако тешка ситуација створена је тиме што је окупатор 
почео велико прогањање прогресивних снага уз помоћ својих слугу 
међу којима су били: И лијаз Гаши, Сефедин Бег, Риф ат и Џевет 
Бег, Ферад Драги, Ибрахим Љутвићи, Тахир Кођини, М уртеза Ша- 
ћири, као и Таса Ђорђевић, Сава Милићевић, Стојимир Парлић, Поп 
Милош Вујошевић и други.

На Косову ;је крајем 1943. и почетком 1944. године заведен не~ 
запамћен терор, ханшења, интернације и „масовно исељавање Срба“ 
као и Црногораца. Окупатор и квислинш ка власт убијали су и пљач- 
кали, нарочито Србе и Црногорце, пише Али Хадри.300

Поред наведених убијени су још: Емин Дураку, Муса Заими, 
Зенер Залихи, Мас Злом, Клуска Абедин Торбеши, Дегуг Вокши, по- 
ручник Кадри Дергути, Нерђими М устафа, Станко Бурић, Аца Мар- 
ковић, Воја Лековић, Драги Поповић, Раде Милиновић, Андрија Була- 
јић и др. Овим убиствима окупатор је ианео огромну штету KIIJ и 
НОБ-у. Особито су нанете велике штете погибијом бораца Албанаца, 
који су дотад спречавали распиривања шовинистичке мржње између 
Албанаца и Срба и онемогућавали злочиначке теж њ е непријатеља 
у мобилизацији албанске народности против НОН-а. Теш ку ситуацију 
на Косову у другој половини 1943. године створили су Немци уз 
помоћ Реџепа Митровице, Џафер Деве и Бедри Пеје. У периоду 
повлачења Италијана с Косова и Метохије они су успели у органи- 
зовањ у албанске војске, квестуре, милиције и вулнетара.307

После капитулације Италије они су одиграли главну улогу у 
борби против НОП-а. Тако се из ових квислинш ких јединица развио 
окрутан окупаторски систем о коме Обласни комитет у извештају од 
3. септембра 1943. године пише: . . .  „У Приштини (варош) војска, 
милиција, вулнетари и карабињери распореде се у групе, а претходно 
нареде да нико од Срба не сме излазити из кућа. Отпочне претрес 
свих српских кућа без изузетка. При претресу млате, прекопавају и 
често руше зидове . . .“ И злаз у варош за Србе је ограничен. Група 
од 3 и више Срба не сме се наћи у једној кући, а камоли у улици. 
У селима је много страшније, јер поред премлаћивања. и пљачке 
практикују  и убијањ а . . . Сељак не може из села у село, а села се 
чувају и дању и ноћу. Странцу је немогуће доћи у село јер и ако

0̂'1 Исто, док. бр. 40.
805 Исто, док. бр. 34, 41, 44.
300 36. ИОР. т. 1/10 док. бр. 34 и 44; Ali Hađri, Narodriooslobođilački 

pokret na Kosovu 1941—1945, Beograd 1973, стр. 136—140. (Од м аја 1941. до априла 
1944. са Косова је  исељено 40 хиљ ада Срба, а било се пријавило за исељење 
још 30 хиљада у месној команди у Приштини. Почетком 1944. у затворима 
је  убијено 360 Срба).

307 А. Hadri, n.d., стр. 289—297.
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би успео ноћу да се провуче до куће, нико не сме да га прими . . . 
Методи пљачке, терора су нечувени. . . Још ф али масован покољ“.308

'У' вези са ситуацијом на Косову Светозар Вукмановић-Темио је 
боравио у том рејону априла месеца 1943. године. Тамо је, према 
његовом писму, затекао врло тешку ситуацију. „Кроз ту борбу требало 
је лостепено организовати партизанске одреде. који би могли успе- 
хпно деловати и поред велике шовинистичке мржње која заиста 
ггастоји између Ш иптара и Срба . . . У првом реду велика шовинис- 
тичка мржња између Шиптара и Срба била је кочница за развијање 
иародно-ослободилачке борбе. . . Колика је шовииистичка мржња 
Ш интара ирема Србима види се јасно из чињенице да је један наш 
одред који је еастављен од Шиптара, био опкољен од преко две 
хиљаде наоружаних сељака Ш иптара и борба је трајала иеколико 
сати све док Ш иптари нису видели да је то шиптарски одред. Онда 
су се разишли и оставили И талијане на цедилу“309

Темпо објашњава да су и шиптарски одреди били у немогућносги 
да опстану, iep су масе под утицајем албанске „шовинистичке реак- 
ције“ Бали Комбетар почели да се боре и против њих као савезиика 
Срба. Да је ова Темпова констатација тачна. потврђује извештај 
штаба одреда „Емин Дураку“ од априла 1943. године.

,,1-а) Налазимо се у тешкој ситуацији. Где год смо прошли наи- 
шли смо на реакцију и то добро организовану. По друму где смо 
пре слободно дању ишли, сад су пуцали на нас. Са мукама смо се 
повукли. Карабињерија је знала сваки наш  покрет од шпијунажа 
и то прошпија сваки сељак, сваки чобанин.

б) Једва смо успели да затуримо траг. Ако пуца један или двојица 
из села онда не само што ће пуцати село него сва дотична села. Тако 
да се одједном налазиш  опкољен. А уз то не знамо пут, немамо мапе, 
не смемо да питамо никога. Морамо да се чувамо од паса, од чобана, 
па чак и од коза“.310

О ситуацији на Косову из истог извештаја Фадил Хоџе види се 
да су карабињери, убили 12 другова, а такође гшше и о убиству се- 
кретара Обласног комитета Боре Вукмировића и Рамиз Садика.311

Узроци оваквог стања су многобројни. Они се налазе и v исто- 
ријским условима у којима су живели Срби и Албанци на Косову. 
Темпо је, када је говорио о утицају реакционарних шиптарских снага 
на шиптарске масе на Косову указао на узрочнике овакве мржње 
између Срба и Ш иптара. Он сматра да „поред грешака Обласног ко~ 
митета" главни кривац за „шовинистичку м рж њ у на Косову" је „ду- 
гогодишње робовање под великосрпском реакцијом“.

Осим националног као узрочник треба узети у обзир класни 
елеменат у односима на Косову. Заједно с великосрпском буржоази-

308 3 5 . Н О Р_ т_ i/jg  č)0K. бр. 45.
309 зд. н о Р . т. V II/1  док. бр. 97; 11/10 док. бр. 67, и А. H adri, n.đ., стр. 254. 

(међутим, 24. априла 1943, окруж ен у Горњем Ливочу од 2.000 које је предводио 
командант карабињера, командант Одреда рекао је  сељацима да се партизани 
боре против окупатора за слободу и да није добро да се Албанци међусобно 
убијају. Након преговора селааци су обећали да неће пуцати на партизане).

310 36. ИОР r. 1/19 док. бр. 34.
811 Исто, док. бр. 34 и напомена 7, 9.
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јом поробљавању албанског народа доприносили су и остаци ф еу- 
далних слојева, аге и бегови. То потврђује и чланак Ф адила Хоџе у 
листу „Слобода“ од октобра 1943. године, у коме се поред осталог 
говори:312 „Ко је тај ко не познаје И лијаз Агуша, Џ афер Деву, Сефе- 
дин Бега. Тахир Каљђина и Кумианију? То су позната лица (по злу) 
још за време београдске владавине, којој су верно служ или за цело 
време њеног опстанка".

Узроци шовинистичке мржње између Албанаца и Срба су дубљи 
и сежу, још из времена владавине Отоманске Турске.318 Ф еудални 
господари Албанци били су главни носиоци власти на Косову, па 
чак и одметници од Цариграда, и користећи то, они су гурали албан- 
ске масе против Срба и на тај начин стварали теш ку национално- 
-етничку мржњ у која се касније у Југославији наставила у гурању 
Срба у м рж њ у према Албанцима. Ако се узме само побуна феудалаца 
на Косову против реформи, „Х атиш ерифа“ из 1829. године, којим се 
„раји“, Србима, бар унеколико олакш ава положај, онда се јасно могу 
видети узроци мржње између Срба и Албанаца. Осећајући се пого- 
ђени овом реформом, Албанци феудалци и други повлашћени слојеви, 
као што су Јаш ар Паша из Приштине и други, побунили су се против 
одлуке цариградске владе и над Србима испољили свој бес.314

Јаш ар Паша је 1832. године побио велики број Срба на Косову, 
а из вучитрнског среза протерао српски народ из 57 села. Наравно 
да се то продужило све до 1912. године, а нарочито од 1878, после 
ослобођења југоисточне Србије од турске окупације.

Стални прогон Срба на Косову од албанских ф еудалних rocrio- 
дара стварао је дубок антагонизам између Албанаца и Срба, који је 
стално заоштраван, о чему нам говори и покољ Срба у недавној 
прошлости, 1902— 1903. године на Косову.315 По ослобођењу Косова 
од турске окупације и ф еудалних албанских господара, великосрпска 
бурж оазија истим методама реш ава проблеме на Косову. Раније су 
исељавани Срби, а сада исељавају Албанце у Турску, а колонизирају 
Србе, Црногорце, Херцеговце и друге. Ова исељавања и данас у савре- 
меном свету имају исти циљ — агресорски. И једни и други тежили 
су истом циљу — стварању повољног етничког односа за своју груну, 
а све то имало је за последицу антагонизам између Албанаца и Срба 
који се у овој ситуацији, подстрекаван од И талијана и Немаца, раз- 
вијао до уништења српског народа.

Ситуација на Косову 1943. показала је да су реакционарне снаге 
успеле да наметну тезу да је НОБ српска борба и, према томе, ко је 
за НОБ тај је против албанског народа и издајник је. Комунисти 
Албанци имали су теж ак задатак у разбијањ у утицаја створених од 
непријатељ а на штету не само српског него и албанског народа. Борбе

312 36. НОР. т. 1/19 док. бр. 55.
313 Hađri, n.r., str. 144 (»m eđunacionalna m ržnja je još iz perioda tu rske 

vlađavinc, zatim  i buržoaske Jugoslavije«).
314 Др Владимир Стојанчевић, Југословепски народи V Отомаиском иарству

од Једренског mi'pa 1829 до Париског коигреса 1856, Београд 1971, стр. 114—123.
3,5 В. Поповић, Источно питање, Београд 1928, стр. 154 (Албанци су учи-

нили покољ међу Србима у Пећи, Ђаковици и многим другим крајевима у
Старој Србији и Македонији“). * Србија 1878 — документи. Београд 1978. док. 
бр. 186. (говори о варварству Турака и Албанаца над српским ж ивљ ем  после 
повлачењ а ерпске војске из Гњилана 1878. године).
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за Велику Албанију, Велику Србију, Велику Бугарску, Велику Грчку 
увек су биле и биће узрочник свих сукоба између' народа на Балкану 
и као такве реакционарне и штетне.

Управо те тешкоће које су произлазиле из оваквог стања на 
Косову нагнале су Светозара Вукмановића-Темпа да донесе одлуку
о формирању косовских партизанских одреда ван Косова.31® За  ф ор- 
мирање српских одреда са Косова одредио је рејон Јабланице, а за 
Албанце Малесију. У том духу он је и наредио I ЈМПО да припреми 
прихват људства с Косова.317

Значај Скопске Црне горе за развој НО Б-а је велики, па је став- 
љено у задатак II JM IIO да помогне формирање косовског одреда 
и створи базу на овој територији. У вези са овим задатком сви услови 
су се били стекли када је III батаљон II ЈМПО избио на Скопску 
Црну гору јула 1943. године.318 Али слабе везе између Косова и Маке- 
доније, а још слабије везе између ОК Врања, II ЈМПО и Косова до- 
принеле су да се ова шанса не искористи.319

Почетком септембра 1943. године, ситуација не само што постаје 
теж а него се компликује и погоршава, јер је у Призрену одрж ан 
саетанак тзв. II призренске лиге као контрареволуционарне органи- 
зације на Косову. Она ;је себи поставила за  циљ да брани Косово 
и М етохију од снага НОВ~а.320

„II Призренска лига формирала је комитете по срезовима и 
општинама, а формира и војну организацију, Омладински комитет 
за одбрану Косова. Све ово у циљу стварања Велике Албаније, што 
погоршава ситуацију на Косову. Немачки окупатор организује албан- 
ске пукове, па чак и „Скендербег дивизију11.321 Због свега тога се 
партијско руководство с Косова у писму од 21. I 1944. и ж али  Темпу: 
„Немамо ни једне базе у којој би се могло са нашег терена стизати 
са људством и прихватити".322 Када је ово Обласни комитет писао, 
мислио је на базе на Скопској Црној гори и терен I ЈМПО.

У вези са стањем на Косову, Обласни комитет је нашао за сходно 
да о томе упути једно писмо ЦК К П Ј 31. I 1944. године, у коме поред 
осталог пише: „Рад Срба и Црногораца скоро је онемогућен, јер сва 
српска села су под даноноћном стражом Ш иптарске м и ли ц и је . . . 
Пребацивање људства у одреде је врло тешко чак и нем огуће. . . 
Међутим, на дијелу Космета (Шипније) сваки човјек је наоруж ан те 
се мора одред сукобљавати са народом . . . Уколико се батаљон не 
успије да се повеже и ослони на II јужноморавску бригаду (Врање) 
(погрешно, треба да стоји II ЈМ ПО Врање — Ж . Н.) онда ће бити у

3,0 36. НОР. т. 11/10 док. бр. 72.
317 36. НОР. т. 1/19 док. бр. 35 и 45.
318 36. НОР. т. 1/5 док. бр. 81 (извештај ш таба II ЈМПО).
3,9 36. НОР. г. 1/19 док. бр. 61 (ОК Врањ а ниј имао везе е Косовом све 

до октобра 1943. године).
32(1 Архив Војног историјског института, Фонд Недића, кут. 61, рег. бр. 12/1, 

ф. 8/1—1 ф. 4/1—1; А. Hadri, n.d., стр. 282, 284.
321 A-VII Нд кут. 61 per. бр. 4/1—1 и 36. НОР т. 1/19 док. бр. 81, 98; А. Hadri.

n.đ., стр. 294—297.
36. НОР. т. 1/19 док. бр. 81.
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тешком полож ају".823 Ова оцена о стању на Косову потврђена ie и 
чињеницом да је једна група у јачини од 54 борца пошла из При- 
штине преко демаркационе линије у Јабланицу и Пусту реку с кури- 
рима и да је сва уништена.324

Осим тога, група од 90 бораца, (16 наоружаних) када је ношла 
према Шари, разбијен је, и свега се њих 12 с командантом и поли- 
тичким комесаром ГШ Косова пробило.325

На писмо Обласног комитета Косова ЦК К П Ј је одговорио 28. 
марта 1944. године. Поред осталог у писму стоји: „Албанским масама 
треба јасно указати на то да ратујући за Немце иду путем нацио- 
налне катастрофе, путем робовања Немцима и њиховим слугама 
који су се продавали свим завојевачима. Оне се играју са својом 
националном будућношћу и са сутрашњом слободом. СУТРА ЋЕ 
СРЕТНИ И СЛОБОДНИ БИТИ САМО ОНИ НАРОДИ КО ЈИ  ТО ДА- 
НАС И ЗВО ЈУ ЈУ  ОРУЖ ЈЕМ  'У РУЦИ ПРОТИВ НЕМАЧКИХ ОСВА- 
ЈАЧА И Њ ИХОВИХ РЕАКЦИОНАРНИХ ПОМАГАЧА (подвукао — 
Ж . Н.) носилаца свега онога што кочи слободан развитак народа што 
тргује са неизвеш нош ћу и чаш ћу нације“.326

Без обзира на све мере Партије на Косову еитуација се чак 
погоршава. Немци су уз помоћ најреахсционарнијих снага (ага и бе- 
гова) још  више продубили мржњу према Србима и тиме ангажовали 
албанске масе против НОБ-а, те је омасовљење хсосовских батаљона 
на територији II ЈМПО, иако је ова непосредно везана за Косово, 
било врло слабо.

Колико је ситуација била теш ка и колико је окупатор успео да 
мобилише албанске масе у борби против НОБ-а, види се из чињенице 
да су у I ЈМПО стигли до почетка септембра 1943. године само ко- 
мандант и политички комесар оперативне Косовсхге зоне.827

Упућивање бораца из рејона Косова у одреде у Србији погоршала 
је и јача активиост четника ДМ на левој обали Ј. Мораве, угрожа- 
вајући слободну територију I ЈМПО. После теш ких борби на Радану, 
четници су сузбијени али је њихова доминација у горњој Јабланици, 
а особито у селу Тулару, преко кога је планирано стварахве канала 
с Косова, практично онемогућила пребацивање људи с Косова.328 Зато 
начелник штаба Оперативне зоне, иначе из села Тулара, у свом писму 
Обласном комитету Косова предлаж е канал са Косова преко планине 
Кукавшде, Црне Траве, Пчиње, Козјака, Сконсхсе Црне горе до 
Ш аре.329 До 18. октобра 1943. године у рејон Пусте реке и Радана 
с Косова стигло је око 16 другова. М илан Зечар-Обрен, као коман-

323 ј ј ст0>  д0к. б р .  9 3 .

324 Исто, док. бр. 129.
325 Исто, док. бр. 81 и 93.

Исто, док. 104 писмо Ц К К П Ј обласном комитету Косова од 28. Ш  1944.
године.

327 Исто, док. бр. 45.
320 и сто> дОК. бр. 45 и 93 („Војска. По овом питањ у стојимо врло слабо јер 

на нашем терену се не могу ф ормирати и опстати одреди од Срба, а у последње 
време ни ш иптарски. Пребацивање љ удства у одреде сусједне врло је теш ко и 
чак немогуће"., — пише П окрајински комитет Косова Ц К  К П Ј од 31. I  1944. 
године).

529 36. НОР. т. 1/19 док. бр. 45.
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дант Косовске оперативне зоне, по наређењу Обласног комитета 
Косова, прешао je у Цриотравски крај и одатле у рејон Козјака, 
где у еадејству са снагам Кумановског и II JM IIO треба да ствара 
упориште на Карадаку.330

У међувремену је Темпо добио извештаје да је II ЈМПО створио 
велику слободну територију у Пчињи и К озјаку  и зато усмерава 
штаб Оперативне зоне Косова за прелаз у тај рејон ради освајања 
Скопске Црне горе и извлачењ а људства с Косова, и траж и од 
II ЈМПО и Кумановског одреда да продиру на Скопску Црну гору .331 
'У вези с тим задатком чета Кумановског и чета II батаљона II ЈМПО 
почетком октобра 1943, године продрле су на Скопску Црну гору, 
где су прихватиле једну десетину Косовара са Ш аре .332

Од бораца Косовара, који су 2 2 . X 1943. године дошли из Пусте 
реке, и десетине која је стигла у Црну Траву преко К озјака и Пчиње, 
формирана је прва јединица — чета Косовара на слободној терито- 
рији црнотравског краја.333 Новембра месеца 1943. године од чете 
Шарског одреда, која је дошла у рејон К озјака преко Скопске Црне 
горе, и чете Косовара из црнотравског краја, у рејону К озјака фор~ 
миран је I косовски батаљон.334 Формирање овог батаљона извршили 
су чланови Обласног комитета Косова и чланови Ш таба Оперативне 
зоне Косова .335 У штаб батаљона ушли су: Гојко Ћетковић-Огњен, 
командант, Петар Денда, политички комесар, М ираш Јовановић, за~ 
меник политичког комесара, Душан ЈЕазић, поручник, ађутант бата- 
љона. Драгица Симић, референт санитета, а Загорка Савић-Дунда, 
омладински руководилац .336

Рејон К озјака и Рујна био је најповољнији терен за повезивање 
с Косовом и извлачењ е људи с Косова у том рејоггу. Савета Јово- 
рина-Саша, члан Обласног комитета, је из рејона Прешева покуш ала 
да руководи партијеком организацијом преко демаркационе линије. 
Она због теш ке ситуације на Скопској Црној гори и слабих веза 
с Гњиланом није изврш ила тај задатак, него је остала с Косовским 
батаљоном и у гвему углавном врш ила дужност партијског руко- 
водиоца .337

Нешто касније, у децембру месецу 1943, у рејону Пусте реке 
формирана је још једна јединица од Косовара, II батаљон ,338 с ко~ 
мандантом Мирком Перовићем, политичким комесаром Душаном Јо- 
вовићем, замеником политичког комесара Лазаром Суботићем. Овај 
батаљон по наређењ у Темпа марта 1944. године доћи ће преко црно- 
травског краја  у рејон Пчиња—Врањ е .339 Од ова два косовска бата- 
љона у селу Вишевцу формира ће се 24. III 1944. године Косовски

зз° j4CT0> д о к . бр. 61; исто 1/20 док. бр. 140 и 107.
331 Исто, 1/20 док. бр. 161 и 1/7 док. бр. 11.
.43» p fCT0> V I1/2 док. бр. 72, 1/19 док. бр. 64 и  V II/2  док. 76.
333 Исто, 1/19 док. бр. 61 и 1/20 док. бр. 107.
334 Исто, и А. Х адри , н.д., стр. 359.
335 36. ИОР т. 1/19 док. бр. 61 и 74.
330 Исто, док. бр. 74, 81, и 1/20 док. бр. 140.
337 Исто, 1/19 док. бр. 74.
338 Исто, и А. Х адри , п.д., стр. 359—360.
339 Исто, 1/7 док. бр. 11 и 1/20 док. бр. 140.

423



одред од 243 борца.340 Одред ће почетком априла имати преко 280 
бораца. Командант Одреда је био Милан Зечар-Обрен. политички 
комесар Саша Јаворииа, заменик командаита Глигорије Шарановић, 
заменик политичког комесара Миле Банић.

Уз попуну од 112 нових бораца Врањског војног подручја 12. V 
1944. године у селу Дарковцу — у црнотравском крају, од Косовског 
ПО формирана је Прва косовска бригада од 3 бата,љона са 392 бор- 
ца .341 Командант ;је Милан Зечар-Обрен, политички комесар Саша 
Јаворина, заменик политичког комесара Миле Банић и заменик ко- 
манданта Глигорије Шарановић. У мајској офанзиви број бораца у 
Бригади ;је смањен, па је од преосталих бораца ове бригаде и новодо- 
ш лих 9. септембра 1944. године у рејону Рујна, у селу ЈБиљаицу фор- 
мирана Друга косовско-метохијска народноослободилачка бригада од 
450 бораца са 4 батаљона.342 Комаидант ;је Војо Букелић, политички 
комесар Влада Поповић, заменик команданта Радомир Лаловић и 
заменик политичког комесара Бранко Ш кембаревић. Само три дана 
касније у рејону Врања, у селу Крајмировцу формирана је Трећа 
косовско-метохијска бригада од 3 батаљона са 450 бораца .343 За  ко- 
манданта ове бригаде постављен је: Јовица Попадић, за политичког 
комесара Душан Јововић, за заменика команданта Петко Васић и за 
заменика политичког комесара Катарина Патрногић.

У селу Тулару код Лебане 24. IX 1944. године формирана је Пета 
косовско-метохијска бригада која је крајем октобра имала 500 бо- 
раца .314 Командант је био: Младен Ж акула, вршилац дужности поли- 
тичког комесара Миладин Белојевић-Павличић, а начелник штаба 
Спасоје Ачковић.

Косовски батаљони и бригаде 1943. до новембра 1944. године 
развијали cv се углавном ван Косова, па је било нужно решити и 
проблем командовања. При формирању Првог косовског батаљона 
на Козјаку, на територији II ЈМПО и Кумановског одреда, поставило 
се питање заједничке команде над овим јединицама, а поготову што 
су ове снаге биле под командом три Главна штаба (Србије, Македо- 
није и Косова и Метохије). У новембру 194-3. године формиран је 
Оперативни штаб у рејон К озјак—Пчиња — у чији састав је ушао 
и Косовски баталзон.

П Р В И  „О П Е РА Т И В Н И  Ш Т А Б “ И  Д О Л А ЗА К  В О ЈН И Х  М И С И ЈА  
В Е Л И К Е  Б Р И Т А Н И ЈЕ  НА Т Е Р И Т О Р И ЈУ  II  ЈМ П О

Напред смо рекли да је брзи одлазак секретара П К Србије 
с територије Црне траве допринео да су многи проблеми остали 
нерешени, међу којима и садејство с кумановским и косовеким

31(1 Исто, 1/19 док. бр. 117 и 137 и A -V II кут. 15 ф ас. 1 док. 29 (наредба деле- 
гата В рховног ш таба С ветозара В укм ан ови ћа-Т ем п а  о ф о р м и р ањ у  дивизи ја), 
Ж . Н и к о л и ћ -Б р к а , н.д., 22. д и в и з и ј а ,  стр. 106 и А. I ia đ r i  n .d .  s tr. 360.

311 36. Н О Р  т. 1 /1 9  д о к .  бр. 117 напом ена 4 и док. бр. 152; А. Х адри, н .д . ,  
стр. 360.

3i- А. H ad ri, n .d . ,  стр. 364.
3!3 picro.
3-I-i исто .
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батаљонима у рејону Козјака. За време боравка у Црној Трави се- 
кретар ПК Србије на захтев Обласног комитета Косова и Оперативне 
зоне Косова утаначио ;је помоћ коју треба да им пруж е ОК Лесковца.
и I ЈМПО и ОК Врања са II ЈМПО. Из договора секретара IIK и 
Обласног комитета Косова види се да се у рејону Пуста река—Лес- 
ковца формира један батаљон од Косовара за дејство према При- 
штини и Косовској Митровици, а чета која ;је формирана у Цриој 
Трави од 22 борца, уз помоћ II батаљона II ЈМПО, преко К озјака 
треба да продире на Скопску Црну гору.;ш

У време договора у Црној Трави (6 . XI 1943. године) није било 
стигло писмо Светозара Вукмановића-Темпа, упућено крајем сеп- 
тембра ОК Врања и II JMIIO са захтевом да се формира оперативни 
штаб.зш Из писма секретара ПК Србије види се да гшје било стигла 
ни друго писмо Темпа од 30. X 1943. упућено ОК Врања у коме се 
инсистира на формирању оперативног штаба.347 Зато Нешковић у 
име Главног штаба и ни;је ништа прсдузео за време свог боравка 
у Црној Трави око формирањ а овог штаба.

Вероватно је ОК Врања примио писма Темпа после одласка. 
секретара ПК, ria ;је и упутио у рејон К озјака Ударни батаљон. 
С Ударним батаљоном пошао је и члан ОК Врања Душан Пуђа-Сава, 
с овлашћењем да с ЈБупчом Арсовим, чланом V оперативне зоне 
М акедоније, и члановима ОК Косова формира оперативни штаб.348

У међувремену ;је на Козјак с чланом Обласног комитета Косова 
Миливојем Ковачевићем-Максимом стигла и једна чета Шарског ко- 
еовског одреда и једна чета Ш арског македонског одреда.349 По њи- 
ховом доласку у рејон села Пелинца формира се Кумановско-скопски 
одред од Кумановског одреда и придошле чете Ш арског одреда, о 
чему је било говора. Истовремено је чета Ш арског косовског одреда 
стављена под команду овог одреда .350 Не знајући за Темггово писмо-
о формирањ у Оперативног штаба и за  Косовску чету формирану у 
Црној Трави, сем за десетину која је преш ла преко Скопске Црне 
горе, члан V оперативне зоне Македоније и члан Обласног комитета 
Косова доносе одлуку да чета Косовара уз ослонац на Кумановски 
ПО сама продире на Скопску Црну гору.

Доласком чете Косовара са чланом Обласног комитета Сашом 
Јаворином и командантом Оперативне зоне Косова, Миланом Зеча- 
ром-Обреном, из Црне Траве у рејон Козјака, с ударним батаљоном 
II ЈМПО формиран је Оперативни штаб у саставу: М илан Зечар- 
-Обрен, командант, М илорад Диманић-Милош. командант Ударног 
батаљона, као заменик команданта, Тома П. Софронски-Јосиф. поли- 
тички комесар и ЈБупчо Арсов-Гоце, заменик политичког комесара, 
а Благоје Милићевић члан Главног ш таба Косова као начелник 
штаба.

S4S 36. Н О Р т. 1/20 д о к .  бр. 107.
340 Исто  и 11/10 док. бр. 161; исто 1/19 док. 61.
317 36. Н О Р .  т. 11 /10 д о к .  бр. 161.
3«  36. Н О Р .  т. П /1 0  д о к .  бр. 161. 
ш  Исто, 1/19 док. бр. 71 и 74; исто V II/2  док. бр. 90.
349 Исто  V II/2  док. бр. 81.
350 Исто.
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Под комаиду „Штаба за операције", како је назваи у наредби 
коју су потписали члан Обласног комитета Косова и члан Оперативне 
зоне, М илија Ковачевић-Максим, односно ЈБупчо Арсов, стављени 
су Кумановско-Скопски одред, Ударни батаљон II ЈМ ПО и Косовски 
батаљон .351 Јачина ових јединица до краја  новембра 1943. године 
износила је око 300 бораца, и то Кумановски ПО 116, Ударни 100 
и Косовски 70. Ова јединица била је довољна за изврш ењ е постав- 
љеног задатка: ликвидацију четника ДМ на Козјаку и продор на 
Скопску Црну гору са слободне територије ради стварањ а услова за 
прихват бораца с Косова и успешнијег деловања на комуникацију 
Скопје—.Приштина. У формирању Оперативног ш таба запаж а се 
одсуство штаба II ЈМПО, који је у организацији садејства у рејону 
К озјака требало да игра једну од одлучујућих улога, с обзиром на 
своје снаге и на борбена искуства која су имали његови чланови.

Стицајем околности Оперативни штаб и снаге којима је коман- 
довао у рејону К озјака остале су пасивне више дана .352 Као што смо 
раније навели, са четама Шарпланинског одреда у рејон К озјака 
стигла је и енглеска војна мисија од 4 члана на челу с капетаном 
Девисом, коју је Темпо упутио у црнотравски крај ради помоћи бу- 
гарском партизанском одреду.333

Ова мисија је по доласку на Козјак, а у вези са ставом енглеске 
владе, понудила помоћ и партизанским одредима у овом рејону. 
Војна миеија на челу с капетаном Догмаром бачена је падобранима
29. XI 1943. године на К о зјак .354 Као iiito смо већ рекли преко војне 
мисије је 29. XI 1943. године добијено незнатно наоружање, пошто 
је тим авионом стигла наведена војна мисија.

Огромни успеси НОВЈ у борби против окупатора и поред великог 
ометања од стране краљевске југословенске избегличке владе про- 
дрли су у свет. Та чињеница и интереси рата против Хитлера намет- 
нули су британској влади обавезу да пошаље војну мисију код 
Врховног штаба. Самим тим је НОВЈ призната као „ратујућа сила“, 
што је имало огроман политички значај. То је омогућило да Радио- 
-Лондон преко својих емисија говори похвално о борбама НОВЈ, а 
такође и инострана штампа.

Врховни командант, оцењујући правилно циљеве доласка енгле- 
ских војних мисија које су у помоћи НОВЈ у тим данима биле врло 
шкрте, а имајући у виду огроман политички значај за  НОВ, у свом 
наређењ у Главном штабу Србије од 9. X 1943. године скренуо паж њ у 
на однос према овима .355

Предвиђања Врховног команданта била су оправдана. Војне 
мисије које су дошле у реијон К озјака одмах су успоставиле везу

351 Ј4сто.

352 Исто, док. бр. 90.
353 Исто,  док. бр. 71, 90 и 100; исто 1/19 док. бр. 71 и  74.
354 36. Н О Р  т. I I / 1 0  д о к .  72 (енглеска во јн а  м иси ја код  В рховн ог ш таба 

стално је  и нси стирала да уп ути  јед н у  в о јн у  м иси ју  у М акедони ју . О вим је  та 
њ и хова  ж ељ а  остварена. Н е само ш то и м ају  м и си ју  код ГШ  у  М акедон и ји  него 
су још  две уп утили  у ре јон  В рањ а).

355 j? v .  D. D ik in , n.d.., стр. 219 (одлука сав езн и к а  о помоћи народноослобод. 
во јсци  Ју госл ави ји , односно она је  п р и зн ата  као  снага отпора, и  к ао  так ва  
п очела да се третира).
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са својим официрима код четничког Вардарског корпуса, па су са 
знањем Оперативног штаба и написале два писма .350 Истовремено су 
се трудили да организују „сарадњу" између четника и партизана .357

Уз то, после 22 дана чекања, партизанима су спустили само 10 
пуш ака и неколико аутомата, а исте ноћи њихове колеге допремили 
су наоружањ е четницима које је морало бити обилније с обзиром 
на то што су четници после тога напали снаге „Оперативног ш таба“ .358

Задовољни доласком војне мисије, чланови Оперативног штаба 
и ОК, који су се у том моменту налазили у рејону К озјака, дозволили 
су да дуго чекају на пријем оружја и повезивање војних мисија и 
Девиса и Догмара с њиховим колегама код четничког Вардарског 
одреда. Оперативни штаб је знао за претње и концентрацију четника 
у рејону Р у јн а .359 И поред тога он с два батаљона чак „демонстра- 
тивно“ долази у село Спанчевац испод Ру;јна.зв0 И не само то, него 
су снаге Оперативног нггаба биле подељене, тако да су два батаљона, 
Косовски и Ударни, чак били стављени у врло неповољан положај 
и услов за борбу са четницима. Овакво понашање Оперативног штаба 
омогућило је четницима да својим нападом 1. XII 1943. године пости- 
гну војнички успех, присиле на повлачење Косовски и Ударни бата- 
љон и том приликом им нанесу губитке у мртвима и заробљенима .361 
Вардарски корпус овај успех користи за још већу мобилизацију.

Оперативни штаб је после повлачења из Спанчевца дошао у 
рејон Св. Илије ради пријема наоруж ањ а .362 Одлука о напуштању 
К озјака с Косовским и Ударним батаљоном донета је на брзину иако 
је било и других решења. Овим је одложена одлука о разбијању 
четника на К озјаку, као и продор на Скопску Црну Гору, због чега 
је био и формиран Оперативни штаб. Одлуку Оперативног штаба, 
члан Обласног комитета Косова, у свом писму од 20. XII 1943. године, 
оштро осуђује и замера члановима Обласног комитета и I огхеративне 
зоне Косова који су се налазили у Оперативном штабу.

„Губици у мртвим и рањеним су мали с обзиром на важност 
терена кога сте напустили . . . Ми смо добро и то заједнички подвукли 
да нама Косметовцима боље одговара терен Кумановаца него Св. 
И лија и даље . . . зашто онда нијесте тамо остали сви или бар дру- 
гарица Саша, што је требало учињ ети" .363 ОК Врања, који је примио 
обавезу да руководи Оперативним штабом, после повратка Душана 
Пуђе-Саве с К озјака упутио је у овај штаб Васу Смајевића .304

К ада се Васа срео с Оперативним штабом негде у рејону Св. 
Илије, он са Сашом Јаворином, чланом Обласног комитета Косова, и 
Миланом Зечаром, командантом Оперативног штаба, доноси одлуку 
да с војном мисијом и Косовским батаљоном пређе у рејон Црне

36. Н О Р. г. П / 1 0  д о к .  бр. 173.
357 Исто, V II/2  док. бр. 100.
358 Исто, и 1/19 док. бр. 71.
359 Исто, V II/2  док. бр. 100 и 1/19 док. бр. 71 и 74.
зоо Исто, V II/2  док. бр. 100 и 1/19 док. бр. 71 и  74.
381 И сто, V II/2  док. бр. 100 и 1/19 док. бр. 71.
362 Исто.
363 Исто,  1/19 док. бр. 74.
ш  Исто,  док. бр. 71.
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траве.365 Та одлука произаш ла је из еитуације коју је окупатор на- 
метнуо. Бугарски окупатор, имајући извесне податке о пријему ору- 
жја путем авиона код партизана. теж и да упадима то онемогући. Тако 
је 6. XII 1943. године, баш када је Оперативни штаб припремао услове 
за пријем оруж ја у рејону Св. Илије, упао с јединицом јачине до
1.000 војника у овај рејон и напао снаге II ЈМПО и Косовског бата- 
љона.-ш  Оперативни штаб је прихватио борбу гхо јакој зими и вели- 
ком снегу. Без обзира на јачину окупатора Оперативни штаб успео 
је да спречи да продре у села Брезовица, Глог и Бабину пољану. 
Задржавање непријатеља у рејону Св. Илије два дана допринело је 
да Оперативни штаб донесе одлуку да се с Војном мисијом пребаци 
у Цриу Траву, где је претпостављао да ће имати боље услове за 
прихватање наоружања. Оваква одлука је била у супротности с ци- 
љем због којег је и формиран Оперативни штаб.

Овом одлуком је Оперативни штаб практично расформиран. Ку- 
мановски ПО с два члана Оперативног штаба остао је у рејону Козја- 
ка. Ударни батаљон с једним чланом Оперативног штаба нашао се 
у рејоиу Врања, док ;је Косовски батаљон с командантом Оперативног 
штаба дошао у Црну Траву. Пуђа ;је при пролазу за Лесковац рекао 
члановима ОК Врања да сматра да овај Оперативни штаб не може 
да обезбеди извршење постављених задатака и да треба траж ити од 
чланова ПК Србије кадрове за нови .3<’7 ЈБупчо Арсов, који ;је био 
члан Оперативног штаба, убрзо је по одласку главнине схватио учи- 
њени пропуст, па је већ 7. XII 1943. године, подстакнут и писмом 
Темпа, описао ОК Врања да се поново формира оперативни штаб 
ради заједничког деловагва у рејону Пчиње и К озјака .008

Арсов је ;још озбиљније схватио потребу постојања оперативног 
штаба и јединица с њим после борбе Кумановског одреда са четни- 
цима ДМ на Дренку 10. XII 1943. године. Он је ОК Врања написао: 
„Морамо брзо радити да их одавде отерамо или уништимо.

И овом приликом ми вас молимо да предузмете што пре нај- 
неопходније мере и да заједничким снагама осујетимо планове чет- 
ника Д раже М ихаиловића11.309

Колико је питање стварања оперативног ш таба било значајно 
потврђује и чињеница да је Темпо поново упутио писмо крајем  но- 
вембра 1943. године члану ОК Скопја и V оперативне зоне Македо- 
ни је .370 Арсов је у вези с овим, вероватно, упутио друго нисмо ОК 
Врања и члановима ПК Србије почетком децембра 1943. године.371

Али, на жалост, ОК Врања, ОК Скопја, па чак ни чланови ПК 
Србије који су преузели на себе и улогу Главног ш таба Србије, нису 
могли да реше питање оперативног штаба, што још једном потврђује 
компликованост ситуације у  југоисточној Србији у погледу руково-

365 j4 CTOi док. бр. 74.
360 Исто,  I /V I I  док. бр. 11 (и звеш тај ш таба II  ЈМ П О  од 15. X I 1944).
307 АС. О К  В рањ е док. бр. 12.
308 Исто.
309 Исто. док. бр. 15.
370 Исто, док. бр. 12.
371 Исто.
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ђењ а НОВ и ПО. Чланови П К у свом писму ОК Врања од 11. XII
1943. године о том питању пишу.

,.1) По питању оперативног штаба за К арадак стоји овако: штаб 
који сте ви формирали нека за сада остане, јер м:и одавде немамо 
кога да пошаљемо за тај штаб. Кад дође Темпо видећемо, можда ће 
он довести некога. Ви то јавите Македонцима, па ако они имају 
некога нека доделе томе штабу. Ако имају (још иеког поред Го- 
цета) .“372

У међувремену, док се ОК Врања дописивао са члановима ПК, 
оперативни штаб се већ био расформирао доласком Војне мисије 
с Косовским батаљоном у Црну Траву. До формирања новог штаба 
и разбијањ а четника на Козјаку проћи ће извесно време, а ситуација 
на Косову биће таква да ће прихват бораца преко Скопске Црне 
горе бити отежан, чак безуспешан, о чему ћемо касније нешто више 
рећи .373

Долазак војних мисија Велике Британије код Врховног штаба 
НОВ и IIO Југославије, а сада и код партизанских одреда у источном 
делу Југославије, био је резултат успешног развоја НОБ-а у Југо- 
славији, који су водили НОВ и ПО. Стратегијски интереси Савезни- 
ка, да се ослоне на снаге које дају велики допринос антихитлеровој 
борби, и то баш на Балкану, где је било и предвиђено отварање дру- 
гог фронта, о чему је и В. Черчил говорио на састанку начелника 
генералштабова В. Британије утицали су и на доношење одлуке 
марта 1943. године да се Савезници ослоне на снаге HOII-a у Југосла- 
ви ји .374

На жалост, према оцени Врховне команде на Средњем истоку, 
НОВ и ПО Југославије доминирају западно од реке Ибра, а источно 
од ове, тј. у Србији, снаге Драже М ихаиловића, па ће у том рејону 
и даље подржавати четнике ДМ. То је још више отежавало положај 
ПО југоисточне Србије, што се приликом пријема наоруж ањ а на 
К озјаку и показало, о чему је већ било речи. Истовремено када је 
Оперативни штаб поред нове мисије с капетаном Догмаром примио 
и нешто оружја, и четници Вардарског корпуса примили су оруж је 
у рејону Рујна. Тиме је давана не само материјална него и велика 
морално-политичка помоћ четницима у овом рејону да се још дрскије 
боре против партизана, што ће се за који дан и показати. Не само 
то, него је четницима давана обимнија помоћ него партизанима. Тако 
је само после 5 дана од пријема првог, четницима и други пут 4. XII
1943. године упућено 26 падобрана оруж ја на Рујну, и то само три 
дана после напада на батаљоне Оперативног ш таба .375 Оваква ситуа- 
ција нагнала је Оперативни штаб да упорније захтева пруж ањ е 
помоћи у оруж ју и муницији, јер се због несташице истог и не 
постижу бољи успеси у борби с окупатором, као што је био случај на 
Св. Илији 6 . X II 1943. године. Али до бољег односа војних мисија 
према потребама партизанских одреда доћи ће тек гхо њиховом до- 
ласку у црнотравски крај у штаб II ЈМПО и ОК Врања.

372 Исто, док. бр. 18.
373 3 6 .  Н О Р  т. 1/19 д о к .  бр. 81 и 93.
371 V. C e r č i l ,  m e m o a r i  књ . 5, стр. 443 и 445; F. V. D. D ikin, n .d . ,  s tr. 202.
875 AC OK В рањ е, док. бр. 12.
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По доласку војне мисје В. Британије у Црну Траву у пратњи 
Косовског батаљона одржан ;је састанак са штабом II ЈМПО, коме је 
присуствовао и секретар ОК Врања. Овом приликом је објашњено 
војним мисијама (мајору Девису и капетану Догмару), да је неоп- 
ходно да Савезници помогну партизане у оружју и муницији како 
би успешније наносили ударе окупатору, а поготову на комуникацији 
Ниш—Скопје и Ниш— Софија. То би, с друге стране, било од велике 
користи rio интересе савсзника на фронту у Африци и на Сицилији. 
Иако су војне мисије биле више склоне да дају  пом оћ ' у храни и 
одећи, па чак и у новцу и злату, на крају  је прихваћен захтев да 
се првенствено допреми оружје и муниција, а да се касније, у сле- 
дећим транспортима, даје одећа, особито обућа, и храна. У вези с ова- 
квим договором штаб II ЈМПО копцентрише своје батаљоне у рејон 
Црне траве. Трећи батаљон II ЈМПО који се налазио у Црној Трави 
с Косовским батаљоном обезбеђивао је аеродром у рејону Павлове 
грамаде и Равниш та. Пред сам пријем наоружања стигао је и I бата- 
љон II ЈМПО и Трнски ПО (Бугарски) у Црну Траву, после теш ких 
борби у Лужници.

Као што смо напред навели, бугарски окупатор, откривши да 
се баца оруж је партизаиима на слободгшм територијама, сталним 
упадима тежи да то онемогући. Сем тога, он је почео да концентрише 
снаге за напад на слободие територије, о чему ћемо касније више 
говорити. У периоду ове концентрације пуковник Текелијев из 
рејона Цариброда (сада Димитровграда) преко Звонца упада на сло- 
бодну територију код села Црвене Јабуке 17. XII 1943.378 Први бата- 
љон с Трнским одредом напада снаге Текелијева у тежњи да их 
протера. Вођене су тешке борбе 17. и 18. XII 1943. Бугарске окупа- 
торске снаге и поред теш ких губитака нису одбачене, штавише,
I батаљон и Трнски одред били су присиљени да се повуку у рејон 
Црне Траве. Баш када ;је било све спремљено за пријем авиотранс- 
порта на Павловој грамади и Равништу, I батаљон с Трнским одредом 
долази у Црну Траву и појачава одбрану пријема оружја, што ће 
се колико сутра показати врло корисним.

Ноћу између 19/20. XII 1943. бачено је оруж је у већим количи- 
нама. Добијено је 100 пушака, 35 аутоматских пуш ака (машингевера) 
8 лаких митраљеза типа ,,Зорка“, 3 теш ка митраљеза и 3 минобацача 
калибра 80 мм. Осим тога добијено је, доста одеће и обуће .377 Не само 
да је пријем овог оруж ја била велика помоћ у наоруж ањ у батаљона, 
него ;је то била велика морално-политичка помоћ. Пријему оруж ја 
присуствовао је велики број људи, па чак и пионири из Црне Траве и 
суседних села. Добијање наоруж ањ а од савезника постало је право 
славље. Као што је пријем оружја за снаге НОП-а била велика ствар, 
тако је за окупатора представљао смртну опасност. Не само што ће 
борба с партизанима сада попримити за окупаторе посебне тешкоће, 
него је комуникација у Грделичкој клисури овим доведена у кри- 
тичну ситуацију. Због тога бугарски окупатор већ тога дана, 20. XII

з-о з б  I-IOP т. 1/7 д о к .  бр. 11; Ђ. Зл атк о ви ћ , н.д., стр. 314; Сл. Тр%неки, и .д . ,  
стр. 364. (према Т рнском  п уковн и к  Т ек ел и јев  имао је  20 п огинулих во јн ика).

377 36. Н О Р  r. 1/7 д о к .  бр. 11.
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1943, упућује на Црну Траву 300 полицајаца ради оиемогућавања. 
даљег пријема и ради заплене примљеног оруж ја .378 Штаб II ЈМПО. 
располажући са три батаљона (I и III, другог ЈМПО и Косовским) 
и Трнским одредом одмах прелази у противнапад на полицију која 
је насгупала из Власине и преко М. Чемерника. У краткотрајној 
борби полиција је протерана у Власину и у М ачкатицу, уз велике 
губитке .379 Пријем оружја и остале опреме, након овог успеха, на- 
стављен је и следећих ноћи. То је окупатора још више узиемирило, 
па је само један дан касније поново пошао у нападе (22. XII). И овај 
иапад је лако одбијен и полиција протерана. Рекло би се да је оку- 
патор упућивањем полиције у нападе тежио да, с једне стране, оне- 
могући пријем оружја, а с друге, да себи обезбеди време за концен- 
трацију јачих снага. Тако он већ 24. XII врши трећи напад на аеро- 
дром у Црној Трави, али сада са још  700 војника и 300 полицајаца.

Штаб II ЈМПО био је присиљен да прихвати борбу и с овим 
снагама, поготову што сва опрема и оружје није било прикупљено 
и подељено јединицама или одието у за то спремљеие магацине. 
Повољност за штаб била је и та што је имао све батал>оие из обез- 
беђења на окупу. Сада је и штаб био епреман да употреби и теже 
наоружањ е у борбу, поготову што ie био велики снег а снаге непри- 
јатеља су биле откривене. Прешавши у противнапад уз подршку 
минобацача, за које су коришћени Италијани који су пришли НОБ-у 
из логора у Сурдулици, као и дејством митраљеза, партизани су 
изненадили и брзо протерали непријтеља, уз велике губитке по њега. 
Имао је 28 погинулих војника. Ова нобеда изазвала је велико оду- 
шевљење не само код бораца, због дејства минобацача, него и код 
народа.

Штаб је оценио да ће окупатор поново да врши нападе и то 
јачим снагама. Непријатељ ни по коју цену неће дозволити да се 
у непосредној близини Грделичке клисуре и рудника М ачкатице 
сваке ноћи добија наоружање. На основи овакве процене донета је 
одлука да I батаљон прихвати војну мисију мајора Девиса придодату 
Трнском IIO и с њим оде у рејон Калне, где ће обезбеђивати пријем 
оруж ја за бугарске партизаие. Истовремено је штаб Одреда донео- 
одлуку да с Косовским батаљоном и војном мисијом капетана Дог- 
мара пређе у рејон Пчиње, где треба обезбедити наоруж ањ е за II,
IV и Ударни батаљон II ЈМПО и Кумановски ПО. Извршавајући ову 
одлуку, I батаљои је у току ноћи 24/25. XII 1943. напустио Црну 
Траву и отишао према Кални, а Косовски и III батаљои II ЈМПО 
остали су у рејону Црна трава ради обезбеђења сређивања примљеног 
материјала и припрема за марш. Те исте ноћи окупатор креће и по- 
четврти пут у напад на рејон пријема оружја. Овом приликом бугар- 
ске снаге јачине до 1.000  војника и полицајаца појачане су и са 
60 немачких војника. Штаб II ЈМ ПО нашао се у теж ем  положају. 
Препустити непријатељу да продре на аеродром и самим тим да 
заплени део примљене опреме био би велики морални ударац по 
углед Одреда. Зато је, иако су ту били само III батаљон II ЈМ ПО и

378 Исто.
379 Исто,  и АС Ф онд I I  Ј М  ПО док. бр. 10.
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Косовски батаљон, борба прихваћена, значи 200 бораца противу 1.000 
непријатељских. Штаб ;је том приликом донео и одлуку како водити 
борбу. Не дозволити борбу на широком фронту, него прећи с повољ- 
нијих положаја у противнапад уз подршку минобацача, разбити 
непријатека на том делу и на тај начин тући почесно његове делове 
маневришући по фронту. Без обзира iiito је примењена таква тактика 
борба је трајала читав дан, али је на крају постигнута велика победа. 
Убијено ;је 26 бугарских војника и два немачка, заробљено је 5 не- 
мачких и два бугарска војника и, што je најважније, поново је про- 
теран непријатељ са слободне територије .380 Очигледно ;је да је помоћ 
војних мисија у оруж ју одиграла врло важ ну улогу у борбама 
батаљона П ЈМПО и Косовског батаљона у Црној Трави. Не само то, 
иего је то имало велики утицај на морално-политичко и борбено 
стање у батаљонима. Ове борбе имале cv позитивног утицаја и шире. 
Након добијеног извеш таја од ОК Врања, чланови ПК који су у име 
Главног штаба руководили одредима у југоисточној Србији овако 
оцењују борбу у црнотравском крају:

,,2) Од огромног су значаја борбе које сте водили са Бугарским 
окупатором доле на југу, у Црној Трави и Лужници . . . ви треба да 
искористите све ваше борбе за појачану мобилизацију за стварање 
бригада на вашем терену. Ви мислите да формирате још  један ударни 
батаљон, ми мислимо да то не чините, већ да од вашег ударног и 
теренских формирате бригаду, која ће оперисати на вашем терену 
и бити под вашом командом и контролом“ / !81

Према овоме, били су створени сви услови за формирах-ве бригаде 
на десној обали Ј. Мораве. Њ ена дејства би била од велике користи 
за још успешнији развој НОБ-а и у стварању нових снага НОВ-а на 
овом делу територије, а поготову за разбијањ е четника ДМ и проши- 
рење слободних територија према Нишу (Бабичка гора—Заплањ е— 
•—Сува планина) Пироту и Старој планини, као и на левој обали 
Ј. Мораве, између Врања и Лесковца. Непотребно одлагање у сјзор- 
мирању је последица удаљености од команданта Главног штаба Ср- 
бије, што се види из писма члана ПК при формирањ у III и IV ЈМ 
бригаде на левој обали Ј. Мораве јануара 1944. године, о чему ћемо 
касније говорити.

Као што смо напред рекли, I батаљон II ЈМПО добио је задатак 
од штаба II ЈМПО да пређе у рејон Калне где ће обезбеђивати пријем 
наоруж ањ а за бугарске партизане, другим речима, он ће бити везан 
за тај задатак и неће моћи да врши акције према прузи Ниш—Со- 
ф ија. Али су зато остали батаљони, Ударни и II батољон II ЈМПО, 
у периоду борби у црнотравском крају  нападали на пругу у долини 
Ј. Мораве. Ударни батаљон је баш у периоду другог напада на Црну 
Траву 22. XII 1943. године напао на пругу код Прибоја. Воз је превр- 
нут и нанета ;је велика ш тета окупатору.382 После ове акције Ударни 
батаљон прелази на леву обалу Ј. Мораве у рејон Пољанице ради 
развоја НОБ-а. Због концентрације јачих четничких снага, а нема-

т  И с т о .

381 АС ОК Врање док. бр. 19.
36. НОР т. 1/7 док. бр. 11.
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јући везе са I батаљоном I ЈМПО, био је принуђен да се врати на 
десну обалу Ј. Мораве у рејон Несврте— Сливница. У ово време IV 
батаљон II ЈМПО, који је формиран у другој половини децембра
1943. године, налази се у рејону села Св. Илије у припреми напада 
на комуникацију деонице Врањска Бањ а—Златокоп, и у исто време, 
обезбеђује слободну територију од упада непријатељских снага из 
Врања. У то време ;је II батаљон II ЈМПО после успешне акције на 
путу Врањска Бањ а—Бесна кобила, када је запленио храну и другу 
опрему непријатељског упоришта у Кривој Феји, прешао на Варде- 
ник спреман за дејства на комуникацији у долини Ј. Мораве од При- 
боја до Владичиног Хана.

У оваквом распореду снага, штаб II ЈМПО, у договору с ОК Вра- 
ња, као што смо навели, прелази у току 2,9—30. XII 1943. године 
с војном мисијом капетана Догмара у рејон Св. Илија—Брезовица. 
Доласком штаба с Косовским батаљоном у рејон Пчиње пренето је 
тежиш те деловања снага II ЈМПО, Косовског батал>она и Куманов- 
ског одреда према југу, поготову на Козјак, где су четници пред- 
стављали највећу опасност не само за Кумановски ПО, него уопште 
за НОБ у овом крају.

Штаб Одреда сматрао је да ;је повољна околност у погледу 
пријема оруж ја и муниције у овом рејону била и у томе што су војне 
мисије у периоду борбе у Црној 'Грави имале услова да се увере 
ко води борбу против окупатора, а поготову после њиховог разговора 
са заробљеним Немцима, али се у томе донекле преварио. Капетан 
Догмар је у току јануара условљавао бацање оруж ја сарадњом 
с четницима ДМ, за које је био веома заинтересован. Због тога је и 
дошло до сукоба између њега и штаба II ЈМ ПО .383

Сви планови штаба II ЈМПО, Кумановског одреда и Косовског 
батаљона у то време били су оријентисани на сређивање и наоружање 
јединица, акције на прузи и ликвидацију четника ДМ. Плановима 
штабова била је велика препрека јака  зима и велики снег. То је 
онемогућавало маневар и брзе покрете батаљона, па ;је отежавало и 
снабдевање храном у којој се веома оскудевало у планинским селима 
Коћуре, Бесне кобиле, Пчиње и К озјака, сем насеља у долини Ј. Мо- 
раве, која су била поседнута јаким снагама окупатора. Ова околност 
је била велика повол>ност за окупатора у његовим плановима. Он је 
управо јаку  зиму и велики снег тежио да искористи и да својом 
офанзивом ликвидира II JM IIO и Кумановски одред и саму слободну 
територију. У том циљу, а и у циљу ликвидације ПО у Македонији 
и у Бугарској, бугарска влада организује на читавој териоријит Бу- 
гарске тз. „тоталну оф анзиву“ у јануару 1944. године, која је почела
30. XII 1943. бацањем позива — летка из авиона на територију II 
ЈМПО у коме позива народ да се јави у градове, од Куманова до 
Пирота.

383 АС О К  В рањ е док. бр. 29 и АС М ГОК В рањ е док. бр. 18, 20 и 22.
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VI ДЕО

УСПОСТАВЉАЊЕ НЕПОСРЕДИЕ РАДИО-ВЕЗЕ 
С ВРХОВНИМ ШТАБОМ И ПРЕТВАРАЊЕ ЈУГОИСТОЧНЕ 

СРБИЈЕ У БАЗУ ЗА РАЗВОЈ НОБ-А У СРБИЈИ 
И ИСТОЧНОЈ МАКЕДОНИЈИ

„ЈА Н У А Р С К А  — TOTAJIHA" Б У Г А Р С К А  О Ф А Н ЗИ В А  Н А  С ЛО БО Д Н У  
Т Е Р И Т О Р И ЈУ  Ц РН А  Т РА В А —Л У Ж Н И Ц А  И П Ч И Њ А —-К О ЗЈА К  1944. ГОДИНЕ

Капитулацијом Италије и формирањем нових дивизија и корпуса 
створени су сви услови за преношење теж иш та борбе НОВ Југославије 
на исток: Србија, Косово и М акедонија. Врховни командант је у вези 
с тим 9. октобра 1943. године и издао потребна наређења II корпусу, 
Главном штабу Србије, Главном штабу Македоније и делегату Врхов- 
ног штаба Светозару Вукмановићу-Темпу .1

Овим директивама је и почела борба за Србију, што се види из 
наређењ а Врховног штаба II корпусу од 21. октобра 1943. године, у 
коме поред осталог пише: „Нисте требали да се закачите са Албан- 
цима, већ сте ваше операције морали уперити према Србији. То је 
најваж нија стратеш ко-политичка задаћа садашњице да се онемогући 
Дража. Треба радити хитно у том правцу због вањско политичких 
разлога.
V дивизија је већ на Дрини. Скоро ћу доћи и ја  са још две дивизије. 
Дотле морате ви хитно да радите. Наредићу и Војвођанској да пређе 
у Србију, а и Кости да вас подупре код Вишеграда . . ,“2

Овакву ж урбу око продора дивизија у Србију изазвао је изве- 
штај Главног штаба Србије упућен преко III корпуса о акцијама 
Драже М ихаиловића у Србији на мобилизацији народа у четничке 
редове. У овом је извеш тају Главни штаб захтевао да се у западну 
Србију упуте две дивизије да би спречиле четнике у врш ењ у моби- 
лизације ..3

У новој директиви (од 6 . X II 1943. године) Другом корпусу, вр- 
ховни командант саопштава разлоге због којих се одлаже продор 
у Србију, а истовремено поставл^а нове задатке, поред осталих и ове:

„1. Пошто је ситуација западно од реке Дрине повољна за нас, 
ми ћемо постепено преносити теж иш те ка истоку у Србији. То је 
важ ан чвор у односу на Југославију, а у односу Балканских догађаја 
од првенствене је важности. Ова треба да нам послужи као упориште 
са кога ће се моћи развијати  наш  повољан рад и акције . . .

1 Зборник докумената и  података из Народноосљободилачког рата народа 
Југославије,  том II, књ. 10 док. бр. 172 и 173 192, 205, 209 и 213 (даљ е: 36. НОР).

2 3 6 . НОР т. II/10 док. бр. 191, деп еш а од 21. октобра 1943. године.
3 Исто, док. 182, н апом ена 3.
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2. Што се тиче самога Драже и његових четника они су поли- 
тички потучепи. Треба у самој Србији дотући преостале банде и тако 
истргнути из руку последње адуте реакционарних клика из ино- 
странства, које тврде да Д ража држи ситуацију у Србији у својим 
рукама. Ви знате да је већина народа у Србији уз нас, а не уз Дражу.

3. Предели Србије, Метохије и Косова, М акедоније представљају 
велики резервоар за мобилисање нових снага. Ми те масе морамо 
благовремено прихватити и заталасати.

Због свега овога предео вашег сектора је од изванредне војно 
политичке важности. Он треба да буде наша главна база за проди- 
рање на Исток.

На вама је да га ви својим утицајем и радом таквим учините.
Слажемо се са вама, да у Србију треба упасти са јачим снагама. 

Ми такве снаге спремамо. Имали смо намеру још ripe зиме да тамо* 
упаднемо. Но развој догађаја нам није дозволио . . . Дакле до тог 
времена ви вршите локалне дубље испаде у правцу западне Мораве, 
Ибарске Клисуре, Метохије и Косова у циљу хватањ а веза са нашим 
јединицама и организацијама у циљу мобилизације и извлачењ а људи 
из Србије. Од велике је важности да се добро повежете са нашим: 
снагама у југоиеточној Србији, као и онима у М етохији и Албанији. 
Било би од велике користи да се у предео Топлице достави једна 
радио станица . . . Ми сада са Србијом немамо радио везе, а та веза 
је била од велике моралне и политичке важности. Насгојте да у 
овом погледу нешто учините и дајте нам предлоге по томе . .  .“ 4

Југославија, а поготову Србија, и за окупатора је представљала 
велику и важ ну територију. Приближавање Црвене армије Балкану, 
ратиште на њему, које је створила НОВЈ, представљало је велики 
проблем Хитлеру за одбрану Средоземља, Балкана, а преко овог и 
„тврђаве Европе“. Због тога је и Хитлер 29. октобра 1943. године 
донео одлуку да новом офанзивом нанесе НОВ-у теж ак удар и да 
ослободи комуникације на Балкану за потребе својих снага у борби 
с Црвеном армијом .5

Србија је у плановима Х итлера око стварања ф ронта према Цр- 
веној армији била кључна, а поготову својим комуникацијама за 
снабдевање групе армија у Грчкој, а исто тако, и за  њено повлачење 
на север.

Највећу опасност по интересе окупатора у Србији представљала 
је концентрација НОВЈ у Црној Гори, Санџаку и источној Босни, па 
је зато и отпочео офанзиву у току зиме, како би у овим зимским 
условима одбацио јединице НОВЈ од Србије и тиме добио битку за 
Србију .6 По своме циљу, ангажованим снагама и времену у коме је 
предузета, непријатељ ска оф анзива (,,шеста“ како је названа у рату) 
била је једна од најтеж их и најопаснијих за НОВЈ у дотадашњим 
борбама. Иако је Врховни штаб успешно руководио корпусима и ди- 
визијама, непријатељ је у овој офанзиви ипак успео да присили

4 Исто, 11/11 док. бр. 101: А рхив Војно историјског института, Веоград, 
кут. 48 А. регистар бр. 1/8—8/1 (даље: A-VII).

5 Oslobodilački rat naroda Jugoslavije, Beograd  1958, књ. II, стр. 8, напо-
мена 3 и 4 (даље: Oslobodilački rat).

15 Oslobodilački rat, стр. 8.
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снаге НОВЈ да одложе продор у Србију и тиме је отежао борбу једи- 
ница НОВ у југоисточној Србији у току зиме и пролећа.

П риближавањ е Црвене армије Балкану, а тиме Бугарској, унело 
је велику пометњу у редове бугарских властодржаца. Иако је бугар- 
ска влада знала да Хитлерова Немачка губи рат, ипак је иш ла и 
даље чврсто везана за Немачку.

Бурж оаска класа је, у овим часовима играла на карту супротно- 
сти између савезника антхитлеровске коалиције.7 О слањајући се на 
план немачке Врховне команде за ликвидацију НОВ Југославије, 
бугарска влада синхронизује своја дејства с немачком офанзивом 
у централном делу Југославије против НОВ и против партизанских 
одреда у самој Вугарској, као и од Пирота до Куманова, на терито- 
рији југоисточне Србије и М акедоније .8

У овој офанзиви према подацима из више извора бугарска влада 
је ангажовала преко 10 0  хиљада војника и полицајаца .9

„Тотална — јануарска“ офанзива 1944. године. предузета у 
тешким зимским условима, уз ангажовањ е јаких снага војске и поли- 
ције, била је најопаснија од свих до тада организованих на II ЈМПО, 
Кумановски и Косовски батал^он као и Трнски бугарски одред.

Ево како штаб II ЈМПО у свом извештају говори о тој офанзиви:
„30. ХП 1943. године непријатељ је на целом нашсм терену 

истовремено од Пирота до Куманова укљ учујући и терен Куманов- 
ског одреда предузео до сада највећу и најорганизованију потеру“.)0

Бугарска ,,Тоталиа-јануарска офанзива" имала је за циљ ликви- 
дацију антифаш истичких и антиокупаторских снага у Бугарској пре 
избијањ а Црвене армије на границе Бугарске, као и пре евентуалног 
отварања другог фронта у Средоземљу. После ликвидације НОВЈ 
и бугарских партизана, бугарска армија била би слободна за  борбу 
против Црвене армије и армија савезника, а с друге стране, ликви- 
дирање снага отпора у Бугарској и стабилизација стања омогућило 
би владајућим круговима повољне услове за преговоре са „завађе- 
ним“ савезницима .11

На дан заврш етка јануарске офанзиве заменик. политичког ко- 
месара Кумановског батаљона „Јордан Николов" овако оцењује циљ 
непријатељ ске офанзиве: ,,. . . Бугари су имали за циљ да очисте 
терен од ,комунистичких банди' јер исти доминира Врањским и Кри- 
во Паланачким друмом и пругом за Ниш који с обзиром на блиско 
отварање Другог фронта мора да им буде чист за транспорт и евен- 
туално повлачење.

Друго, плашећи се општег народног устанка . . . циљ је био да се 
сви мушкарци способни за пуш ку интернирају и пошаљу на рад у 
Бугарску. Треће, да се на тако чистом терену успостави општинска 
власт и преко њих доврши реквизиција .“12

7 Исто, стр. 8; Историл па бт>лгарската комупистическа партин, Софин 1973, 
crp. 478 (даљ е: Историл БКП);  Н. Горненски, В~Ђрожеиата борба 1941—1944, 
Софин 1971, стр. 144.

8 С. Тт,рнски, Неотдавпо, Софил 1965, стр. 360.
0 Hcropusi БКП,  стр. 475; Н. Горненски, н.д., стр. 130.
10 36. НОР т. 1/7 док. 11 (извештај штаба II ЈМПО од 15. I 1944. године).
11 Н. Горненски, и.д., стр. 159.
12 36. НОР т. V II/3  док. бр. 25.
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Један од важ нијих задатака који се овде истиче је обезбеђење 
комуникације Ниш—Скопје, и Ниш— Софија, на којој је само у току 
јануара 1943. извршено 8 напада.

Припрему „тоталне офанзиве" бугарска влада је отпочела још 
у децембру 1943, године. Вршила је концентрацију полицијских сна- 
га: Цариброд, данас Димитровград — 270 полицајаца, Бабуш ница —■ 
180, ЈБуберађа — 90, Трн — 30, Свође, Власина, К рива Феја, 4 чете 
полиције — око 640 полицајаца, Сурдулица, Врање, Бујановац, Крива 
Паланка, Босилеград — око 500 полицајаца (овде је узета у обзир 
и скопска војна полиција).13 Према испољеним дејствима полиција 
је у току саме операције као II ешалон врш ила претрес села и 
хватала људе и гонила у логоре за  прикупљање, одакле их је упу- 
ћивала у Бугарску.

З а  „тоталну јануарску офанзиву" 1944. годипе, према неким 
подацима, добијеним из оскудних докумената, ангажовано је око 8 
батаљона пешадије, један коњички пук, један полицијски ескадрон, 
један жандармеријски батаљон, 10  борних кола и једна ескадрила 
извиђачке авијације, све под командом пуковника Ивана Попова, 
команданта 52. пешадијског пука из В рањ а .14

Према подацима које је аутор прикупио, и по књ изи Славча 
Трнског, само у лужничком и црнотравском крају  узело је учешћа, 
и то: 50. пеш адијски пук из Пирота, најмање с 2 батаљона које је 
тих дана мобилизацијама активирао по ратној формацији ,15 2 бата- 
љона из Софије (2. батаљон 1. пешадијског пука и један батаљон из 
6 . пешадијског пука), један батаљон теш ких митраљ еза ,16 батаљон 
пуковника Текелијева и два батаљона I окупационог корпуса Вугар- 
ске из рејона Ниша и Л есковца .17 Према томе само у овом делу Лу- 
жница — Црна трава узело је учеш ћа 7 батаљона војске и полиције.

На територији Пчиње узели су учешће батал=>они из 52, 51, и 53. 
пешадијског пука из Скопја, Врања и Куманова, I коњ ички пук, 
жандармериј ски батаљон, ескадрон полиције и 10  борних кола из 
Скопја .18 Према томе, и на овој територији није било мање од 7 пеша- 
дијских батаљона поред полиције.

У „тоталној офанзиви" је, према глобалним прорачунима, на 
снаге II ЈМ ПО и Кумановског батаљона од Пирота до Куманова узело 
учеш ћа преко 12 хиљ ада војника и око 1.500 полицајаца, што је у 
односу на снаге ПО било 12 до 15 пута више. Ангажовањем ових 
снага окупатор је себи обезбедио повол^не услове за борбу и тиме 
је партизанске одреде довео у теж ак положај.

Не знајући за  намере и концентрацију непријатељ ских снага, 
штаб Одреда после успешних борби у лужничком и црнотравском

13 36. НОР. т. V I I /3 док. бр. 113 и 120; С. Ттврнски, н.д., стр. 360; Ђ. Злат- 
ковић, Зла  Врелена,  монографија Лужнице, Бабуш ница 1967, стр. 311—313.

14 А рхив VII Б.кут. 3 рег. бр. 1/3.
15 По изјави  Борка Станојева из Звонца, учесника у овој оф анзиви као 

војника 50. пеш адијског пука, дата аутору 1971. године).
16 По и зјави  Ранђела Костова из Раките ,као припадника I пеш. пука из 

Софије, дата аутору у Ракити 1971. год.
17 С. Т-Брнски, н.д., стр. 360.
18 36. НОР т. V II/3  док. бр. 5 и 1/7 док. 11; А рхив Србије ф онд ОК Врање 

бр. 7 и А рхив Војног историјског института фонд Б кут. 3 рег. бр. 14—1 5—1.
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крају  1943. године с Лужничком четом I батаљона, Косовским бата- 
љоном и енглеском војном мисијом капетана Догмара прешао је у 
рејон Св. И лије на терен Пчиње и К озјака 30. XII 1943. године. По 
доласку у овај рејон штаб Одреда имао је у плану да обједини дејства 
својих батаљона (Ударног, II и IV) усмеравајући их заједно с косов- 
ским батаљоном на пругу и на разбијањ е четника ДМ. Батаљони 
II ЈМ ПО у том моменту, 30. XII 1943. године, налазили су се: II бата- 
љон у рејону Рђавице— Ново Село—Варденик, IV батаљон са штабом 
одреда и Косовским батаљоном у рејону Св. И лија—Брезовица, и 
Ударни батаљон у рејону села Лепчињца. Сам распоред батаљона 
угрожавао је комуникацију у долини Ј. Мораве и обезбеђивао сло- 
бодну територију од изненадног упада окупаторских снага.

Први батаљон II ЈМПО и Трнски ПО с енглеском војном мисијом 
мајора Девиса, нашли су се 30. XII у  селу Дарковцу, са задатком да 
у селу Кални обезбеде пријем оруж ја за бугарске партизане .19 Кума- 
новски одред налази се јуж но од К озјака у селу ЈБаник, по повратку 
из рејона К ратова ,20

Слободна територија (у односу на окупаторске снаге) налазила 
се у окружењ у, па и јединице на њој. Окупатор је пошао у напад 
са спољњег дела обруча према центру слободне територије, што му 
;је обезбеђивало огромну предност. У таквим повољним условима 
окупатор је учинио и једну велику грешку, због које је касније до- 
шло до сукоба између полиције и војске. Наиме, 30. XII 1943. године, 
пред сам полазак у напад, ненријатељ je из авиона бацио летке на 
читаву слободну територију и тиме открио своје намере. Преко ле- 
така, окупатор је позивао све муш карце од 18 до 50 година да се 
неизоставно тога дана (30. XII 1943) до 16,00 часова пријаве: у Врању, 
Бујановцу, Куманову, К. Паланци, Трну, Бабушници, Свођу, ЈБубе- 
рађи, Предејану, Сурдулици, Босилеграду, Власини, Клисури, Стре- 
зимировцу и Кривој Феји. Уколико се до тог времена не пријаве, 
сматраће се партизанима и према њима ће се поступати као према 
одметницима.21

Из упућеног позива штабови одреда и батаљона открили су 
намере окупатора и схватали да већ сутрадан непријатељ отпочиње 
офанзиву. О ситуацији у којој су се одреди нашли најбоље нам го- 
вори извеш тај заменика политичког комесара Кумановског одреда: 
„на састанку штабова пало је више предлога за извлачењ е од реак- 
ције. Одлука која је била донесена још на састанку са Косовцима 
да се у случају реакције (ондашњи појмови за непријатељ ску офан- 
зиву — Ж . Н.) повлачимо према Врањском терену, није усвојена из 
разлога што је реакција захватила и њихов терен. Да идемо на К а- 
радак скоро је било прихваћено. Остали смо и следећег дана на 
нашем терену да би испитали ситуацију у том правцу. Дознали смо 
да су Бугари концентрисали војску поред пруге и да је у том правцу

19 3 .  Златковић, п.д. стр. 316—319, АС мемоарска грађа ОК Врање бр. 34 
и 39 (даље: АС МГОК Врања).

2(1 36. НОР т. V I l /3  док. бр. 5.
21 36. НОР т. 1/7 док. 11 и летак бугарског окупатора бачен на територију

II JM IIO партизана, оригинал код аутора).
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пробити се немогуће. На оенову тога решили смо да маневришемо 
иа Козјаку и у згодном моменту пребацимо се реакцији за леђа . . ,“2'2

Опкољени на терену испресецаном сливовима река Пчиње. Вла- 
сине и Ј. Мораве, штабови одреда и батаљона са својим јединицама 
морали су да чекају почетак офанзиве.

Бугарска војска и полиција у току 31. XII 1943. године отпочеле 
су напад на читавој дужини од Куманова, Криве Паланке, Босиле- 
града, Клисуре, Трна, Пирота, Бабушнице и Свођа, сем из долине 
Ј. М ораве .23

Из овога су штабови одреда и батаљона открили намеру окупа- 
тора да, лретресом терена и хватањ ем људи по селима, открије пар- 
тизанске снаге, да их уништи или набаци у долину Ј. Мораве, где 
су их очекивале снаге постављеие на целој дужини од Грделице па 
све до Прешева.

Штабови батаљона и одреда, у вези с оваквом проценом, донели 
су одговарајуће одлуке. Тако је I батаљон с Трнским одредом и 
енглеском војном мисијом ноћу измађу 1. и 2. I 1944. године изма- 
неврисао — искористио непоседнуте положаје, и пробио се у позадину 
непријатељских снага у рејон К алне .24 Трећи батаљои, који се такође 
налазио у тешком положају, правилним маневром избегао је додир 
с непријатељем, користећи планину Букова глава у непосредној 
близини демаркационе линије и остао неоткривен за  све време опе- 
рације.

Бугарски окупатор, иако је ангажовао јаке снаге у нападу на 
рејон Лужница—Црна Трава, с добро исплаиираним дејствима. дожи- 
вео је неуспех, и то у повољиим условима по њега. Није успео да 
открије присуство партизана, иако је детаљно претресао терен. 
Слична ситуација је била на територији Пчиња— Козјак.

Кумановски батаљон који се налазио у рејону К озјака, као што 
смо видели из извеш таја заменика политичког комесара, маневри- 
ш ући по К озјаку  успео је да избегне додир с бугарском војском и
4. I 1944. заш ао је у позадину непријатељског стрељачког строја v 
селу Рамно .25

Само су се три батаљона II ЈМПО, Л уж ничка чета и Косовски 
батаљон са штабом Одреда наш ли у врло тешкој ситуацији .20 Без 
обзира што је штаб Одреда са штабовима батаљона правилно оценио 
ситуацију, није имао довољно простора за маневар. Непријатељ је 
контролисао слив реке Пчиње, а такође и територију западних па- 
дина Бесне кобиле. Сви извеш таји извиђача и осматрача, као и ко- 
манде места са Кичера27 открили су рејоне и распоред непријатељ - 
ских снага, што је још више потврђивало правилност процене штаба 
Одреда. Непријатељ је очекивао да ће снаге партизана из овог рејона 
покуш ати пробој преко реке Ј. Мораве и зато је у  рејону Врања 
распоредио 10 оклогших кола и коњичке ескадроне. Ш таб је, у вези 
с тим, донео одлуку да сачека развој догађаја и на основи конкретне

22 Исто, V ll/3  док. 5.
23 АС МГОК В рањ а бр. 34 и 39; Ђ. Златковић, п.д., стр. 316—319.
24 Исто.
25 36. НОР т. VU /3  док. 25.
20 АС МГОК В рањ а бр. 7, 18, 47 и 63.
27 АС ОК Врањ а бр. 28 (извештај ОК Врањ а од 5. I 1944. године).



ситуације донесе нову одлуку. С нравца Криве Паланке и Страцина 
према рејону Пчиње непријатељ је палио и стрељао и хватао му- 
ш карце које је гонио према Кривој Паланци и Страцину .28

Једина могућност која се пруж ала штабу Одреда била је да свим 
снагама пређе на уски гребен Бесне кобиле, Српска чука—Кичер и 
да у том рејону сачека непријатеља или да не буде откривен.

Оваква одлука штаба одреда и штабова батаљона заснивала се 
на следећим елементима: гребен Бесна кобила—Српска чука—Кичер 
је узан и његове стрме стране оиемогућавају употребу јачих снага 
непријатеља, поготову по великом снегу. Убацивање снага преко 
Бесне кобиле (Мосуља) Просеченице (к. 1505) и Капе (кота 1601) било 
је због великих сметова апсолутно немогуће, а са снагама окупатора 
које продру из рејона Врањска Бања— Клисурица—Сливница и, евен- 
туално, из Криве Феје, батаљони у јачини од преко 300 бораца могу 
успешно водити борбу читавог дана. После доношења ове рискантне 
али једино могуће одлуке, штаб II ЈМПО се у току ноћи 2/3. I 1944. 
пребацио у село Првонек, с батаљонима и Лужничком четом. Штаб 
Одреда је доиео и план борбе у случају иаиласка иепријатељских 
снага. Зато је IV батаљон v току ноћи 2/3. И посео доминирајућу 
коту Српска чука ради обезбеђења и држ ањ а положаја. Остале снаге 
Ударног и Косовског батаљона и Лужничка чета остале су на одмору 
у селу Првонеку, снремне за излазак на положаје у случају неприја- 
тел3ског напада .29

На ноложаје IV батаљона наиш ла је 3. I око 9,30 часова једна 
извиђачка полицијска група с којом IV батаљон прихвата борбу .30

Сам почетак борбе био је знак за излазак свих осталих јединица 
на положај. Према унапред донетом плану Ударни батаљон посео 
је положаје у рејону Кичер (кота 1143) ради спречавања продора 
бугарских снага из правца Врањске Бање, IV батаљон је остао на 
поседнутим положајима, а Косовски батал^он и Л уж ничка чета у 
рејону Српске чуке били су резерва штаба Одреда. Непријатељ по 
откривању партизана на Српској чуки такође оријентише своје снаге 
према месту борбе. Истовремено је констатовано да његове снаге из 
рејона Св. И лија—Брезовица— Нови Глог, којих је било више од 2 
батаљоиа с минобацачима и артиљеријом, нису могле бити употреб- 
љене на стрмим странама Врањско-бањске реке. Зато је употребио 
снаге из рејона Корбевца и Клисурице као и Криве Феје. Према 
дејству непријтел>а рекло би се да он није имао снаге у Врањској 
Бањи, а није имао ни времена да на том правцу убаци нове снаге. 
Тако је са око 300 полицајаца из Криве Ф еје и једним батаљоном 
пеш адије из Корбевца продро у село Сливница, односно дошао до 
полож аја Српске чуке. Штаб Одреда у критичној ситуацији борбе 
за Српску Ч уку убацује Косовски батаљон и Л уж ничку чету, а 
Ударном батаљону, на чијем правцу није било непријатељских снага, 
наређује да нападне у  бок бугарски батаљон, који је већ био продро' 
у село Сливницу и нападао Српску чуку. У поподневним часовима 
јуриш ем IV косовског батаљона и Луж ничке чете као и ударом У дар-

28 36. НОР т. VII/3 док. бр. 5 и АС МГОК Врања бр. 18.
2(1 36. НОР т. 1/7 док. бр. 11 и АС МГОК В рањ а бр. 7, 18, 47 и 63.
30 36. НОР т. 1/7 док  бр. 11.
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ног батаљона из правца Кичера, непријатељ је одбачен у Корбевачку 
реку. Овом приликом нанесени су му осетни губици. У овој тешкој 
борби група партизанских батаљона имала је само 2 погинула борца 
из Луж ничке чете .31

Око 5 часова поподне 3. I 1944. године престала је  борба. Пошто 
је пао мрак, сви батаљони, без Л ужничке чете, с командантом II 
JMITG и косовским руководиоцима напустили су Српску чуку и пре- 
ко Црног врха избили у рејон Бабине пољане, Петрове горе, у поза- 
дину непријатеља 4. јануара 1944. године.

Одреду се у рејону Бабине пољане прикљ учила војна мисија 
капетана Догмара која се налазила с једном четом за обезбеђење и 
чланом окрудшог комитета Душаном Девеџићем-Ж иком у непри- 
ступачној шуми испод села Корбул.

По доласку у Бабину пољану констатовано ;је да ниједан рањеник 
из болнице није откривен. Очувању болнице допринели су чланови 
НОО међу којима се највише истицао Јеф та  Анђелковић, поред ру- 
ководилаца болнице.

Други батаљон који се налазио у рејону Рђавице и 32 Варденика 
успепшо је избегао сукоб с непријтељем, иако је био у критичној 
•ситуацији. Њему је донекле помогло и то што су непријатељске снаге 
после почетка борбе на Српској чуки биле оријентисане према месту 
борбе.

Окупатор je у  току ове ,,јануарске-тоталне“ офанзиве вршио 
теш ке репресалије над народом на слободним територијама .33

Тако је према неким подацима у Лужници стрељао 19 лица 
(Стрелац, Радинце, Бердуј, Добровиш, Радосин, Криви Дол и друга) 
у Црној Трави спаљена је махала Тодоровци у којој ;је стрељано много 
људи, а неки су из Црне Траве одведени у Предејане и тамо стре- 
љани. У Пчињи, у селу Радовница стрељано је 12 људи, у селу Цр- 
новцу запаљено је  8 људи у кући Стојана Трајковића. После борбе 
на С. Чуки бугарски окупатор стрељао је 5 људи у селу Богошеву.

Претње изнете у баченом летку из авиона непријатељ је углав- 
ном успео да спроведе. Пошло му је за руком да на слободним тери- 
торијама као и у неослобођеним насељеним местима, сем у рејону 
Српске чуке, похвата велики број муш караца и одведе их у интер- 
нацију у Б угарску .34 Колико је окупатор успео у хватањ у људи 
најбоље се види из извеш таја штаба Кумановског батаљона и штаба 
II ЈМПО. Заменик политичког комесара Кумановског батаљона у 
извеш тају од 7. I 1944. одмах после заврш етка офанзиве пише: 
,,. . . Села су сада пуста без муш ких глава“ .35

У извеш тају ш таба II ЈМ  стоји „непријатељ је у потпуности 
успео да спроведе своје планове у селима близу његових гарнизона 
и око пруге да интернира муш карце док у планинама само делими-

31 Исто и Ћ. Златковић, n.d., стр. 319; АС МГОК Врања бр. 7, 18 и 63.
32 Исто.
33 36. НОР т. 1/7 док. бр. 11; VII/3 док. бр. 5; Архив VII Б кут. 3 рег. 

бр. 14—5—1. Лесковачки зборпик бр. 12, 1972, стр. 76; Ђ. Златковић, n.d., стр. 317 
и АС МГОК Врања бр. 18 и 63.

34 36. ИОР т. 1/7 док. бр. 11 и VII/3 док. бр. 5.
35 Исто, VII/3 док. бр. 5.
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чно“.зв Подаци који су касније прикупљени потврђују наводе ових 
извеш таја .37 У рејону Куманово— Крива П аланка—Прешево интерни- 
рано је преко 10 500 људи, из рејона Врања око 3.500 људи, Б у ја- 
новца 1.000, Владичиног Хана и Предејана 2.100, Сурдулице 1.000, 
Бабушнице 1.500, док ie с терена средње и горње Пчиње ухваћено 
2 .000— 3.000 људи итд.

Интернацијом је окупатор нанео озбиљне штете НОБ-у, јер је 
велики број способних људи за укљ учивањ е у борбу одведен са сло- 
бодне територије.

И поред великог броја интернираних мушкараца, непријатељ је 
у „тоталној офанзиви" доживео неуспех, јер му није пошло за руком 
да ликвидира 110, обезбеди комуникацију Скопје—Ниш и Ниш—
•—Софија и да обнови окупаторску власт на слободним територијама. 
Од Куманова до Пирота окупатору је пошло за руком да обнови власт 
само у селу Ораху у рејону Куманово—К озјак .38

Због овог неуспеха дошло је до сукоба бугарског окупаторског 
штаба V армије из Скопја и обласног политичког начелника из Ско- 
пја. У свом писму М инистарству унутраш њ их послова, Дирекцији 
полиције Асен Богданов пише:

„Обавештавам Вас, господине директоре, да оно што је изнето 
у писму штаба војске под. бр. Б  2,87 не одговара истини. У евоје 
време командант 52 пука саопштио ми је то а ја  сам о томе направио 
брзу и исцрпну анкету која није потврдила оно што ;је било изнето
о командиру 6 бојне полицијске чете Менкову . .  . Незавиено од тога 
два дана ripe акције (почетак „тоталне офанзиве" — Ж . Н.) авионом 
су растурали наредбу команданта 52 пука написану и на српском 
језику у којој је речено да ће и војска предузети акцију. Партиза- 
ни . . . и дражиновци знали су то јер су читали наредбу и благовремено 
су предузели мере да се сакрију“ .39 Ово потврђује колико су штабови 
одреда и батаљона правилним понашањем у непријатељској операцији, 
примењ ујући партизански начин ратовања, онемогућили планове оку- 
патора.

Даљи развој НОБ-а показао је да је успех II ЈМПО, Кумановског 
и Косовског батаљона у јануарској ,,тоталној“ непријатељској офан- 
зиви имао стратешки војно-политички значај који се огледа у овоме:

— очување ПО и батаљона као борбених јединица које обезбеђују 
прерастање ПО у бригаде и дивизије;

— заједно са снагама НО Б-а на левој обали Ј. Мораве (Лесковац, 
Топлица, Јастребац) обезбеђена је  база НОП-а за  гхродор и прихват 
оперативне групе НОВ-а у Србији;

— обезбеђена је база за рад Главног ш таба и Ц К  М акедоније као 
и делегата Врховног штаба и дела Обласног комитета за  Косово, и

— стабилност слободне територије после „тоталне“ офанзиве омо- 
гућава развој НОВ-а и органа народне власти на територији Пчиња—■

s« Исто, 1/7 док. бр. 11.
87 Исто, док. 11 и 29; исто VH/3 док. бр. 11; М. Apostolski Februarski pohod, 

Beograd 1963, стр. 84. Ђ. Златковић, u.d., 318; AVII СУП Скопје Мф. 10/44 
(изјава Асена Богданова).

88 36. НОР т. VII/3 док. бр. 5.
88 Исто, док. бр. 120.
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—Козјак, а исто тако и друге повољности у борби против окупатора 
на јачањ у НОП-а. Овакав развој НОБ-а на десној обали Ј. Мораве 
могао је бити обезбеђен само енергичним настављањем офанзивних 
дејстава свих снага у овом рејону одмах после „тоталне" офанзиве,
што потврђује и напад на Криву Паланку ради ослобађања похватаног 
народа из слива Пчиње.

НАПАД НА КРИВУ ПАЛАНКУ И ФОРМИРАЊЕ „НОВОГ ОПЕРАТИВНОГ 
ШТАБА" У РЕЈОНУ КОЗЈАК—ПЧИЊА

Без обзира на то што бугарски окупатор у својој ,,тотално;ј“ 
офанзиви није постигао очекивани резултат у униш тењу ПО, он је 
масовном интернацијом нанео велику штету НОБ-у. Не само што је 
одвео људе и тиме успорио омасовљење одреда него је изазвао и тешко 
психолошко стање на слободним територијама. Села, су сада пуста 
без мушких глава како пише заменик политичког комесара Куманов- 
ског батаљона Вера Јоцић одмах после оф анзиве .40 У таквим условима 
је отежано деловати, а поготову што су и неки у градовима мислили 
да ,је ПО нанет теж ак удар, због чега ;је дошло до смањења активно- 
сти. Чак је један активиста из Куманова у периоду трајања „тоталне11 
офанзиве мислио ,,да је све пропало" .41

Штаб II ЈМПО са штабовима батаљона и коеовским руководио- 
цима на састанку у Голочевцу, анализирајући офанзиву непријатеља 
и последице те офанзиве, дошао је до закљ учка да је неопходно пре- 
дузети мере које би такво стање ликвидирале, а то се могло постићи 
једино акцијом већег обима чији би војно-политички и психолошки 
еф екат био велики. На основи таквог закљ учка донета је одлука да 
се одмах нападне Крива Паланка ради ослобођења похватаних људи 
из Пчиње ,42 док још нису интернирани у Бугарску.

После 17 часовног усиљеног марша три батаљона, два из састава 
II ЈМПО и Косовски, изврш или су ноћу 13/14. јануара 1944. године 
напад на Криву Паланку. Ослобођено је 2.000 љ уди13 и непријатељ у 
су нанети губици. Напад на Криву П аланку био је и први напад на 
један град у „Великој Бугарској“ у току НОБ-а, и то баш у току 
„тоталне“ офанзиве, када непријатељ тежи тоталном униш тењ у снага 
отпора у Бугарској и ликвидацији НОП-а у окупираним деловима 
Југославије. Сам напад је изазвао запрепаш ћењ е код бугарске владе, 
јер је очекивала сасвим другачији развој догађаја после ангажовања
100.000 војника и полицајаца. Уместо очекиване стабилизације стања

40 Исто, док. бр. 5.
41 Исто, док. бр. 1 (Љупчо Арсов, члан Обласног комитета Скопје у писму 

секретару МК Куманово каже: „. . . у оваквој ситуацији није требало да сма- 
трате да је ,све свршено'. Таква оцена могла је и може да доведе до панике").

42 По сећању Саше Јаворине, Слободана Цекића, Петра Денде, Душана 
Лазића и другмх.

1)3 36. НОР т. VII/3 док. бр. 120 (према писму Асена Богданова који је био 
оптужен да је полиција крива за пораз, па и ослобођење Криве Паланке, 
тврди да се у Кривој Паланци налазило 2.000 људи који су ослобођени док 
се у Фебруарском походу, стр. 84, наводи да је ослобођено 1.000 људи. Наравно 
да у овом случају треба поклонити више вере Богданову, јер није имао 
разлога да увећава цифру ослобођених људи, напротив).
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и припреме за борбу са спољним непријатељем који се приближавао 
Бугарској, партизани врше напад и на градове. Због тога је у окупи- 
раним деловима и дошло до истраге због неуспеха ,,тоталне“ офан- 
зиве и напада на Криву П аланку .44 Напад на Криву Паланку и осло- 
бођење 2.000 људи био је уепех од изванредиог значаја за одстрањи- 
вање последица ,,тоталне“ офанзиве и стварање новог полета у раз- 
воју НОБ-а у овом рејону. Не само да је убрзано јачањ е одреда, него 
је слободна територија постала права партизанска држ ава на којој 
су организације НОБ-а убрзано радиле и учврш ћивале НОО и ства- 
рале устаничку атмосферу.

Овај успех увећан је и тиме што је, на дан напада на Криву 
Паланку (13. I 1943), Карпош са својим Кумановским батаљоном нанео 
бугарској полицији униш тавајући удар: 15 убијених, 17 заробљених 
и 9 рањених полицајаца .45 Ова два борбена успеха одмах rio заврш етку 
„тоталне” офанзиве изазвала су одушевљење у читавом крају, а пого- 
t o b v  у Куманову, Врању и другим већим местима. Врло брзо је забо- 
рављ ена бугарска „тотална" офанзива. Али то све није се допало чет- 
ницима ДМ. Њ има су очување ПО у току „тоталне" офанзиве и ови 
успеси пореметили планове и жеље, а поготово их је озлоједио успех 
Карпош евих партизана.

Зато су се одмах окомили на Кумановски батаљон, да га ликви- 
дирају. У таквим условима батаљон је морао да напусти своју тери- 
торију и пређе у рејон Св. И лија—Брезовица код другог ЈМ ПО .46

На свој начин то је убрзало формирање новог Оперативног штаба 
за руковођење јединицама у ликвидацији четника ДМ на Козјаку.

Опасност од Вардарског корпуса није била мала. О томе сведоче 
многи документи. Према извеш тају штаба II ЈМПО од 15. јануара
1944. године у рејону Козјака, с присилно мобилисаним, било је око 
500 четника распоређених у 6 бригада .47 М еђу овим је била најјача 
и најдрскија Прешевска четничка бригада која је имала око 240 чет- 
ника .48 Својом активнош ћу на слободној територији они су успели да 
потисну снаге II JM IIO чак из центра Пчиње, Трговишта, које је 
II ЈМПО дефинитивно ослободио 15. септембра 1943. године. Четници 
су држ али доминирајуће терене К озјак—Ш ирока планина—Руј и на 
тај начин угрожавали и суж авали дејства, како Кумановског, тако 
и II ЈМПО. Оно што је било најгоре пресекли су курирску везу, а 
тиме и садејство између ова два одреда. Због тога заменик политичког 
комесара Кумановског батаљона траж и интервенцију Обласног коми- 
тета из Скопја. „Дражиновци се најозбиљније постављ ају пред нас 
на овом терену. Јасно је да они хоће да нас потисну. Са њима нам 
предстоје јаке, немилосрдне борбе. Зато нам је потребно пре свега 
добро наоружање, а онда и помоћ другова из Србије.

44 36. НОР т. V II/3 док. 120 (писмо Асена Богданова министру унутрашњег 
дела Бугарске).

15 36. НОР т. VU/3 док. бр. 9.
4е Исто VlI/2 док. бр. 106 (писмо Вере Јоцић, заменика политичког коме- 

сара Кумановског батаљона о ситуацији у погледу четника).
47 Исто, 1/7 док. бр. 11.
48 36. НОР т. VII/2 док. бр. 119 (део овог непријатељског документа код 

аутора, необјављен у зборнику).
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То треба отпочети што пре. Изгледа да заборављамо на главног 
непријатељ а али није тачно. Да би могли да ударимо по главном не- 
пријатељ у нужно је да ударимо по Дражиновцима. Ми не смемо њима 
уступити овај терен“ .49

Предвиђања и оцене ш таба Кумановског батаљона показали су 
се тачним, јер је батаљон морао да напусти терен средином јануара
1944. године. То је и допринело да се брзо реши акутни проблем ли- 
квидације четника на К озјаку. Доласком Кумановског батаљона на 
терен Св. Илије  решен је и  други његов проблем, наоружање.

Тих дана, иако је за то био потребан велики напор штабова и 
ОК Врања, капетан Догмар је издејствовао бацање наоруж ањ а у рејон 
села Брезовица. Средином јануара добијено је 120 пушака, 12 пуш ко- 
митраљеза, 4 минобацача и довољно муниције. Овим наоружањем 
опскрбљен је Кумановски батаљон, Ударни и IV батаљон II ЈМПО, 
који су били слабо наоружани, док је Косовски батаљон био одлично 
наоружан још у Црној Трави од првих транспорта,

Док су се јединице попуњавале и сређивале на Св. Илији, Брезо- 
вици и Барелићу, стигло је наређење ПК Србије о формирањ у „новог 
Оперативног ш таба“.50 У Опаративни штаб одређени су: Ж ивојин Ни- 
колић—Брка, командант, Бора Поцков Мирко, политички комесар, 
Милан Зечар-Обрен, заменик команданта, Слободан Цекић-Радован, 
заменик политичког комесара и Кирил Михајловски-Грујица, члан 
штаба. Формирање „Оперативног ш таба“ и прикупљ ањ е јединица под 
његовом командом извршено је 2. II 1944. године у селу Вишевцу (Св. 
Илија). Под његову команду стављени су: Ударни батаљон II ЈМПО, 
Косовски и Кумановски батаљон, док ће IV батаљон II ЈМ ПО по по- 
треби „Оперативног ш таба“ привремено деловати под његовом ко- 
мандом.

На територији Пчиња—К озјак—Варденик налази се 5 батаљона 
(II, IV и Ударни II ЈМПО са преко 400 бораца, Кумановски са 116 и 
Косовски са 90)31 који су представљали врло јаку  снагу за обрачун 
са четницима и ударе по окупатору. На жалост, због припадности ових 
снага трима ГШ није се могла усагласити њихова употреба на објекте 
према конкретној ситуацији и плану Оперативног штаба. Због тога и 
први „Оперативни ш таб“ није извршио задатак, односно због неспо- 
разума око компетенције — руковођења. Па и садашњем Оперативном 
штабу биле су скучене компетенције. Он је располагао са три батаљона 
(око 350 бораца), али не с апсолутним правом употребе, што ће се 
брзо и негативно одразити на изврш ењ е основног задатка, ликвидацију 
четника ДМ.

При конституисању „Оперативног ш таба“, у  чији су састав ушли 
наведени батаљони, донета је одлука да се овим снагама у (јачини 
преко 350 бораца) прво ликвидира четнички Вардарски корпус; друго, 
да се омогући Кумановском одреду повратак на његову територију,

49 36. НОР т. VII/2 док. бр. 106 (извештај Вере Јоцић од 21. ХН 1943. год.).
50 Архив Србије, Фонд покрајинеког комитета Србије, бр. 491, (писмо Н. 

Караичића од 28. I 1943. године о формирању оперативног штаба).
51 36. НОР т. 1/7 док. бр. 11 (средином јануара 1944. године било је нреко 

700 бораца у 5 батаљона II ЈМПО 36. НОР т. V II /2 док. бр. 103; 1/19 док. 
бр. 71 и 74.
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као и да се омогући ширење НО Б-а и слободне територије према Ку- 
манову и Кратову и, треће, да се с те територије (Козјак—Рујан) 
обезбеди продор па Скопску Црну гору ради стварања базе HOIT-a 
и прихватањ а бораца с Косова. У вези с овим циљем Оперативни штаб^ 
је, са четири батаљона (привремено је узео и IV батаљон ЈМ  одреда) 
и с преко 450 до 480 бораца, 4. фебруара кренуо у правцу К озјака.

Пошто је продро на Рујан, Оперативни штаб 7. II врши напад на 
бугарску полицијску посаду у селу Биљ ачи .52 Сутрадан после напада 
полиција је напустила Биљ ачу и повукла се у Куманово и В рањ е .53 
Оперативни штаб продужава с иападима, усмеравајући батаљоне на 
комуникацију пруга Врање—Куманово, а Косовски батаљон 11. II 
врши успешну акцију на сектору Прешево— Табановац где оштећује 
пругу преврнувши један воз .54 Задрж авањ е Оперативног штаба у ре~ 
јону К озјак— Рујан у непосредној близини Куманова и пруге, имало 
је на овом терену огроман оперативни, па чак и стратегијски значај.

Оперативни штаб је стварао базу НОБ-а на једном кључном те- 
рену за прихват бораца из Куманова и Скопја, као два највећа центра, 
а тиме убрзава јачање НОВ-а Македоније.

Чишћењем слободне територије у рејону Пчиња—К озјак од чет- 
ника ДМ ствара се могућност да се јаким снагама II ЈМПО од три 
батаљона од преко 400 бораца, Кумановског батаљона са 120 бораца 
и Косовског од око 90 обезбеди координација развоја НОП-а у 
централном и источном делу Македоније, као и стварање услова за 
развој НОБ-а на Скопској Црној гори према Гњилану и Урошевцу. 
Долазак Оперативног штаба у рејон Козјака створио је све оперативне 
услове за извршење овог задатка. Управо у периоду кад су створени 
сви услови за постизање циља, концентрацијом снага, дошла је до- 
израж аја  хетерогеност у командовању. Неки задаци онемогућавају 
извршење постављеног задатка Оперативном штабу. Као што смо 
навели, руководство Косова повезало се с организацијом К П Ј у рејону 
Гњилана преко партијске организације у Прешеву и тиме je обезбе- 
дило прихват угрожених припадника НОП-а са Косова у Косовски 
батаљон. Али, на жалост, с обзиром на врло теш ку ситуацију (прогон 
Срба и Црногораца у том рејону), доћи ће до поремећаја у прихватањ у 
нових бораца .55

У исто време ЦК и Главни штаб М акедоније и Темпо, који су били 
на путу за К озјак на тзв. „фебруарском походу“, поставили су задатак 
Кумановском батаљону да обезбеди прихват неких чланова Ц К КП 
Македоније у рејону Козјака, као и да обезбеди услове за рад ЦК 
и ГШ Македоније. Ево како је Темпо поставио пред члана ЦК М аке- 
доније Кузмана Јосифовског задатак у вези с тим:

„Јављам ти се из околине Дојранског језера са пута према Мари- 
ном мјесту рођења (Маре Нацеве из Куманова — Ж . Н.) . . . Ја  и Мурат 
(Страхил Гигов ■— Ж . Н.) са Дончом (Михаило Апостолски — Ж . Н.)

52 36. НОР т. Vll/3 док. бр. 15 и 16 и 1/19 док. бр. 140.
53 Исто, VII/3 док. бр. 113.
51 Исто, док. бр. 16 и 1/19 док. бр. 140 (тада су убијена 3 бугарска поли- 

цајца, заробљено 3 немачка војника, као и један бугарски војник и 7 ж елез- 
ничара).

55 36. НОР. т. 1/19 док. бр. 140 и АС. МГОК Косово кут. 12.
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и Ченто (Методије Андонов —• Ж . Н.) пробијамо се са два батаљона до
V з о н е . . .

Ти руководи радом V Обл. комитета. Ја  ћу са Муратом образовати 
центар и директно руководити радом IV обл. ком. (кад се организује). 
Само мени треба да пошаљеш Анку (Мара Нацева — Ж . Н.) и Делчета 
(Бане Андрејев — Ж . Н.). У вези са цијелом овом реорганизацијом 
одмах требаш предузети сљедеће мјере:

1) Јави  Кумановском батаљону да одмах спреми базу за смјештај 
центра. Ако не може на њиховом терену, онда нека је спреме на те- 
рену В]зањског одреда. (Овде се мисли на II ЈМПО — Ж . Н.).

2) Одмах тамо пошаљи Анку и Делчета . . .
'У ногледу организовања Иницијативног одбора Народноосло- 

бодилачког собранија М акедоније ти треба хитно да пошаљеш Гоце- 
товог оца (оца ЈБупче Арсова — Ж . Н.) и све остале које предлажеш  
у  нову базу. Ово треба што прије да учиниш јер морамо изаћи са 
прогласом чим прије.

Ако можеш јави преко Кумановског батаљона јужно-морав- 
ским бригадама око Врања и Лесковца да ја  долазим у том правцу 
и да они требају ми свршити ове ствари:

1) Све бугарсхсе војнике који су прешли на њихову страну упутити 
код Кумановског батаљона где ће ући у састав бугарског батаљона 
„Христо Ботев".

2) Јавите штабу Косовске оперативне зоне да са главним својим 
снагама обухвате терен Гњилана и Скопске Грне Горе и да на том 
терену емјести свој штаб. На тај начин биће у мојој непосредној 
близини . . ,“5<i

Не знајући за ове задатке које је поставио ГШ М акедоније, Опе- 
ративни штаб у рејону Алгуње 11. II 1944. године, на основи процене 
ситуације а у вези са захтевом Среског комитета К П Ј Гњилане, донео 
је  одлуку да с три батаљона пређе на Скопску Црну гору ради при- 
хвата 100 нових бораца за Косовски батаљон и да у исто време својим 
дејствима ствара услове за развој базе на Скопској Црној Гори .55 У 
вези с тим вршене су припреме и оријентисани су Кумановски, Ко- 
совски и Ударни батаљон.

Сутрадан, 12. II 1944. године, када је Оперативни штаб вршио 
последње припреме јединица за покрет, Штаб V оперативне зоне Ма- 
кедоније и Кумановски батаљон примили су писмо Кузмана Јосифов- 
•еког. У писму се наређује стварање базе за Темпа и задрж авањ е 
Кумановског 'батаљона у рејону К озјака ради прихвата 2 члана ЦК 
М акедоније .58

Овим писмом поремећен је план дејства Оперативног ш таба на 
Скопској Црној гори, односно Кумановски батаљон је изашао из са- 
става оперативне групе. Оперативни штаб није могао одустати од 
планираног задатка, с обзиром на то што је СК Гњилана обавештен, 
да ради на припремама и прикупљ ањ у нових бораца за Косовски 
батаљон. Због тога је одлучио да на задатак крене са два батаљона

50 36. HOP. т. VII/3 док. бр. 11 (писмо Темпа Обласном комитету Скопје
■од 5. II 1944. године).

57 36. НОР т. 1/19 док. бр. 140; VII/3 док. бр. 15 и 16.
58 36. НОР. т. VIl/3 док. бр. 15 и 16.
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— Ударним II ЈМПО и Косовским. Ево како то штаб I оперативне зоне 
објашњава.

„13. II т.г. наша оперативна јединица се поделила у два дела. 
Наш Кумановски батаљон је остао на нашем терену са задатком да 
сачека наше одговорне другове. Ударни батаљон и Косметовски бата- 
љон су се пребацили на К арадак са задатком да се повежу са Абдулом 
и да би са Косова прикључили 100 бораца са Косовцима. После извр- 
шеног задатка вртиће се у састав оперативне јединице“.г>9 У извеш тају 
заменика политичког комесара Кумановског батаљона, у вези са за- 
хтевом Темпа, јасно се виде услови деловања Оперативног штаба:

„1. Одговорни друг и другарица као и остали су стигли 7 ог. 
ов. м . . .

2. У писму од 6-ог ов. м. добили смо директиву за стварање базе 
за др. Т. С обзиром на ситуацију на нашем терену, створити базу на 
нашем терену значи разбити дражиновце. То не можемо учинити за 
тако кратко време. Зато база за прво време може да буде само на 
терену II Јуж . мор. одреда. Ми знамо да база треба да буде на нашем 
терену и зато ћемо најодлучније са свим снагама под orr. шт. ударити 
по дражиновцима . . .“fi0

Остављајући Кумановски батаљон у рејону Алгуње, Оперативни 
штаб је 14. II на путу за Скопску Црну гору дошао у манастир Прохор 
Пчињски. У то време четничке бригаде, Прешевска и Ристовачка, 
стигле су у село Старац изнад самог манастира. У казала се прилика 
за обрачун с четницима, што Оперативни штаб није хтео да пропусти, 
без обзира што Кумановског батаљона није било у саставу снага 
Оперативног штаба, али је зато у свом саставу имао још IV батаљон
II ЈМ ПО .81

Оперативни штаб је донео одлуку да са два батаљона нападне 
четнике у махали Кула, и то: Ударним батаљоном гребеном од села 
Спанчевца, док ће Косовски батаљон затварати правац од махале 
Старачке куле према Прохору Пчињском. Издата су наређења, а IV 
батаљон је био у резерви. Штаб Ударног батаљона у саставу Милорад 
Диманић-Милош, командант, Добривоје Дикић, политички комесар, 
Слободан Цекић, заменик политичког комесара, и Радосав Јанковић, 
заменик команданта батаљона, уместо да изврше борбени задатак, 
свратили су у село Спанчевац ira предах. Још  је већа штета учињена 
тиме што је послата једна извиђачка група према четницима, која је 
компромитовала сам напад.

У тој ситуацији Оперативни штаб је употребио IV батаљон из 
резерве. Али је закаснио у рејон борбе пошто је извиђачка патрола 
наиласком на обезбеђење четника алармирала четнике, који су после 
тога посели положаје у гробљу Старачке куле. Борба која је трајала 
до сванућа присилила је четнике на повлачење у рејон села Себрат 
на Рујну. Заробљено ;је 8 четника, нешто оруж ја и материјала, али 
није постигнут циљ који су пруж али услови за разбијањ е четничких 
бригада .02

5(1 Исто, док. бр. 15.
00 Исто, док. бр. 16.
01 АС МГОК Врања бр. 63 и сећања Пере Денде, Слободана Цекића. из- 

нета аутору 1976.
02 Исто.
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Оперативни штаб се нашао у дилеми. Куда, ком задатку прићи, 
продужити борбу ради ликвидације и обрачуна са четницима или ripo- 
дужити на Скопску Црну гору ради прихвата бораца с Косова.

На крају Оперативни штаб је ипак одлучио да продужи на Скоп- 
ску Црпу гору ради прихвата 100 бораца који су угрожени од непри- 
јатеља у рејону Гњилане.1” Још једном је дошло до одлагања обрачуна 
с четницима. Но то неће бити за дуго, јер ће се створити услови у 
којима ће врло брзо доћи до њихове потпуне ликвидације у рејону 
Пчиња—К о з ј а к .

Огхеративни штаб је сматрао да се без два батаљона не можс ићи 
иа Скопску Црну гору; на Карадаг прешли су Косовски и Ударии 
батаљон.

Али тешко стање на Косову допринело је да не дође до везе 
између МК Прешева и СК Гњилане, па група од 100 нових бораца 
није стигла 18. II у договорено време, у село Гаре на Скопској Грној 
гори где је био заказан сусрет.

У оваквој ситуацији Оперативни штаб је тежио да rio сваку цену 
прихвати нове борце са Косова и ишао је и на ризике. Донео је одлуку 
да 22. II изврши прихват нових бораца у селу Бузовику на супротној 
страни Скопске Црне горе код Витине (Урошевац). С таквим планом 
је послат курир за Гњилане. На путу за Бузовик 19. II 1944. годинс 
снаге Оперативног штаба сукобиле су се код села Илинца и Бујића 
с бугарском окупаторском војском и „контрашима" Али Прешева. 
У краткотрајиој борби бугарској јединици и контрашима нанет је 
тежак губитак у мртвима а заробљено је 5 бугарских војника.®4 По 
доласку у рејон Бузовика Оперативии штаб је наишао на одбојност 
у самом селу Бузовику које је било четнички оријентисано због де- 
латности Вукоте Ђуровића, бив. деловође. Он је у исто време био 
командир једне контрашке групе. Село је штавише одбијало прихват 
батаљона. Сама та чињеница говорила је да ће убрзо доћи до борбе 
између снага Оперативног штаба и бугарског окупатора.03

Ситуација се још више компликовала пошто се курир Оперативиог 
штаба повезао са СК Гњилана тек 22. II, тј. на дан када је у селу 
Бузовику требало прихватити борце с Косова .815

Сутрадан, 22. II бугарска војска из Качаника, Витине и Ж егре 
напала је у Бузовику снаге Оперативног штаба. У борби која је трајала 
читав дан непријатељ у су нанети губици и партизани су још једном 
славили победу на Скопској Црној гори, што је било врло важно, јер 
су на овом терену партизани тргхели само поразе од 1941. године, и 
то: Кумановски 110, Скопски и „Зејнел Ајдини“ као и Врањски одред 
„Сима Погачаревић".67

Борбе на Скопској Црној гори имале су великог одјека на Косову, 
па и у селу Бузовик. Осим тога оне су унеле велико узнемирење код 
непријатељских снага, „Омладинског комитета за одбрану Косова“ , 
а због појачаног обезбеђења демаркационе линије, курир Оперативног

63 Исто.
61 36. НОР. т. 1/19 док, бр. 107.

65 Сећања Гаје Слијепчевића, Пере Денде, изнета аутору 1976.
60 36. НОР т. 1/20 док, бр. 140 и Ж. Николић-Брка, 22. дивизија Београд 

1972, стр. 182.
07 36. НОР. т. 1/20 док. бр. 140 и 1/9 док. бр. 107.
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штаба није могао да се благовремено повеже са СК Гњилане. Ови
успеси код Илинца, Буића и Бузовика имали су позитиван утицај на 
иасеља на Скопској Црној гори, а поготову због ранијих пораза .1’8 
Иеуспех у прихватању нових бораца, озбиљно је погодио НОП на 
Косову, јер ;је већина од њих отерана у затворе, логоре, а неки и на 
стрелишта. Само по себи ово говори колико је важан био задатак 
Првог оперативног штаба од новембра 1943. годиие у прихвату бораца 
с Косова и освајању Скопске Црне горе.

На К озјак су стигли Мара Нацева и Бане Андрејев као чланови 
ЦК Македоније и изврш или реорганизацију Кумаиовског батаљона. 
Формирали су два батаљона, и то: „Христијан Тодоровски Карпош “ 
и „Јордан Николов“.1Ш Само 4 дана после ове реорганизације на Козјак 
су стигли Темпо, ЈДК и ГШ Македоније са два батаљона, „Стив Нау- 
мов“ и бугарским батаљоном „Христо Ботев“.

По повратку Оперативни штаб и његове снаге у рејон К озјака 
26. II 1944. године у селу Жегњане, затекли су свечаност формирања
3. македонске ударне бригаде од Кумановских батаљона и батаљона 
„Стив Наумов“.70

У јануару и фебруару 1944. године, док ;је II ЈМПО с Куманов- 
ским одредом и Косовским батаљоном водио тешке борбе у „тоталној" 
јануарској бугарској офанзиви, а у каснијем периоду тежио да ликви- 
дира четнички Вардарски корпус на левој обали Ј. Мораве, формиране 
су још две бригаде (III и IV ЈМ  бригада) које су, од планине Кукавице 
до Јастрепца, такође водиле одбрамбене борбе заједно са I ЈМПО, 
Јастребачким и Круш евачким ГШ. Борбе у југоисточној Србији имале 
су посебну општину и због опасности од продора II пролетерске и
V крајиш ке дивизије у Србију. То је умногоме активирало четнике 
ДМ да појачају нападе на НОВ и IIO и читавој Србији, како би се 
спречио долазак „Титове војске у Срби;ју“.

ФОРМИРАЊЕ НОВИХ БРИГАДА НОВ-А У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ И
Њ ИХОВЕ БОРБЕ У ТОКУ ЈАНУАРА И ФЕБРУАРА 1944. ГОДИНЕ

Раније смо говорили о формирању бригада октобра и новембра
1943. године, тј. I ЈМ  и II ЈМ  бригаде на левој обали Ј. Мораве и о 
њиховим борбеним успееима у садејству са I ЈМПО, Јастребачким 
и Расинским ПО. Оне су допринеле да је дошло до већег омасовљења 
одреда и омогућиле су да се ф ормирају нове бригаде почетком 1944. 
године на левој обали Ј. М ораве .71

Трећа ЈМ бригада формирана је 13. јануара 1944. године од Јастре- 
бачког и Расинског одреда .72

03 А. Спасовски, Скопскн НОПО, Београд 1973, стр. 116—128; А. Hadri,
Narođnooslobođilački pokret na Kosovu 1941—1945, Beograd 1973, стр. 249.

69 36. HOP. т. VII/3 док .  бр. 118 (наредба Главног штаба Македоније).
7(1 Исто, док. бр. 119 (наредба Главног штаба Македоније о формирању

III македонске ударне бригаде. У штаб бригаде су ушли: Тихомир Милошев- 
ски-Тића, командант, Кирил Михајловски-Грујица, политички комесар, Боро 
Милевски, начелник штаба ,и Злате Биљановски-Михајло заменик политичког 
комесара).

71 36. НОР. т. 1/20 док .  бр. 118.
72'Исто, 1/7 док. бр. 7 (наредба ГШ Србије од 13. I 1944. године).
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У штаб бригаде су ушли: командант Станимир Јовановић-Јова, 
политички комесар Јован Кретић, заменик команданта Пане Ђ укић и 
заменик политичког комесара Ж ивотије Савић-Срба, а начелник 
штаба Милош Стојановић. Формирани су и Јаетребачки одред са 82 
борца (један батаљон)73 и Круш евачки, преименован Расински, од 
24 бораца .74

Четврта ЈМ  бригада формирапа је од снага I ЈМПО 16. јануара
1944. године.75 У штаб бригаде ушли су: командант Ратомир Андрић- 
-Кмет, заменик команданта Радован Петровић, политички комесар 
Владимир Грујић, заменик политичког комесара М илан Ковачевић и 
начелник штаба инж. Војислав Церовић. Истовремено је формиран и
I ЈМПО од једног батаљона7® у чијем је саставу остао и Косовски 
батаљон, формиран од бораца с Коеова .77

Према овоме, на левој обали Ј. Мораве од планине Кукавице (де~ 
маркациона линија) до Круш евца—Расине—Јастрегхца, почетком 1944. 
године деловале су три бригаде и три одреда. Осим њих јануара су 
формиране и три команде подручја (Јабланичко—Вујаново, Пасјачко 
—Пасјача и Топличко—Велика Плана, са 15 командних места .78

Због пеобезбеђеног војног рухсовођех-ва, овако јаке снаге остале 
су неискоришћене у проширењу слободних територија и у продору на 
нове терене, као и за садејство ради разбијањ а четника ДМ. Последица 
оваквог стања је неискоришћена могућност садејства између ових 
снага на левој обали и II ЈМ ПО на десној обали Ј. Мораве, а, исто 
тако и акције у рејону Ниша, на које је штаб II JM IIO својим писмом 
од 15. јануара 1944. године указивао .79 А то исто захтевао је и секре- 
тар ОК Ниша Десимир Јововић-Чича још новембра 1943. у својим 
писмима .80

Не само што се није објединила њихова снага за дејства него су 
у тој ситуацији потчињене: III бригада Круш евачком ОК КП Ј, а IV 
јужноморавска бригада Лесковачком ОК К П Ј .81 Овим ;је делатност 
бригада ових округа ограничена на рејоне, што их је претворило у 
територијалне јединице за одбрану слободне територије. Из докуме- 
ната се види да су I ЈМПО и II ЈМ  бригада, а касније и остале једк- 
нице, у својим плановима предвиђале нападе на четншсе ДМ у горњој 
Јабланици, Оруглици, Косаници ради њихове ликвидације, али упра- 
во због такве ситуације на том терену, ови напади били су кратког

73 Исто, док. бр. 8 (наредба ГП1 С рбије од 13. I 1944. године).
74 у  ш таб О дреда су уш л и : ком андант В итом ир-Т н ле К ал и ч ан и н , В итомир 

П етровић, зам ен и к  ком ан дан та, Р адом ир Б ош кови ћ , п оли ти чки  комесар, М илоје 
М илош евић, заменик поли ти чког ком есара, и М илутин Р истић, н ач ел н и к  ш таба).

74а Исто, док. бр. 15.
75 Исто, док. бр. 13 (наредба ГШ Срби.је од 19. I 1944. године).
п  Исто, д о к .  бр. 14 (наредба ГШ С рбије од 16. I  1944. У ш табу О дреда су 

били: М иле Ћ ал ав и ћ , ком андант, Драгољуб С танковић, зам сн и к  ком анданта, 
Вељко С теф ан овић , поли ти чки  комееар, М иле В ељ ковић, зам ен и к  политичког 
ком есара и др В оја С тојановић, сан итетски  реф ерент).

77 Исто, док. бр. 19.
7S Исто, док. бр. 15. и 1/20 док. бр. 121.
7!l Исто, 1/7 док. бр. 11.
*° Исто, 1/20 док. бр. 109; АС П К С  бр. 511 (нсти зах тев  О К  Н иш а понављ а

и ф еб р у ар а  1944).
81 36. НОР. т. 1/20 док. бр. 118.
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даха и нису дали очекиване резултате .82 У то време извршене су 
диверзантеке акције на прузи, као и напад на болницу у Лесковцу 
ради ослобођења заробљених партизана. Ове су акције изазвале ве- 
лику популарност и углед партизана, посебно напад на болницу у 
Лесковцу, али оне нису биле већег обима.83 Слободне територије — 
Поречје, Пуста река, Пасјача, Добрич, Јастребац, Расина, имале су 
неповољан положај у односу на четнике ДМ Горског штаба број 110, 
као и у односу на непријатељске гарнизоне у Вуч;ју, Лесковцу, Леба- 
ну, Ж иторађи, Прокупљу, Белољину, Блацу, Курш умлији, Крушевцу 
и другим местима. Овакав распоред иепријатеља цепао је слободне 
територије и тиме утицао да се бригаде осећају у сталном окружењу, 
а то је везивало бригаде и одреде, односно гонило их на одбрану 
слободне територије. У плану окупатора била је предвиђена офанзива 
под шифром ,,Бура“ за удар по снагама НОВ-а и ПО у рејону Ле- 
сковца и Топлици у зимском периоду, али је она убрзана продором
II пролетерске дивизије у рејон Ивањице, у првој половини јануара
1944. године.84 Све ово утицало ;је на то да се одбрана слободне тери- 
торије схвати као прворазредан задатак.

У припреми зимске офанзиве ,,Бура“ бугарске окупаторске снаге 
из Јагодине (сада Светозарево), Ћуприје, Параћина, Круш евца и 
Ниша, доведене су у рејон међуречја: Топлице, Ј. Мораве и Јабла- 
нице, где су заједно с бугарским јединицама из Прокупља, Курш ум- 
лије, Лесковца и Лебана 27. јануара прешле у напад на слободну 
територију Пусте реке и Радана .85

С овим непријатељским снагама борбу је прихватила IV ЈМ 
бригада и I ЈМПО. Тако опкол^ени у рејону Радана они воде дво- 
дневне борбе, после којих се пробијају из обруча. У току ноћи 30/31. 
I 1944. године ове снаге дошле су у рејон планине Кукавице,81’ От- 
кривши пребацивање партизанских снага с Радана у рејон Кукавице, 
а по унапред утврђеном плану, четници, недићевци и бугарске једи- 
нице предузимају напад иа планини К укавици .87 После једнодневног 
предаха (1. II 1944. године) IV бригаду и I ЈМПО напале су јаке 
непријатељске снаге 2. II 1944. Бригада и I ЈМПО у противнападу 
разбијају непријатељске положаје и. користећи дезорганизацију у 
редовима четника и Бугара, ноћу између 2. и 3, пробијају се v Пусту 
реку. у којој више није било окупаторских снага.

Операција непријател>а обухватила ;је и територију Т > i пн , али 
с обзиром на то што није било довољно бугарских снага : овре-
мено дејство на целом простору, то су у рејон Блаца vr СДС
јединице и Топлички четнички корпус, Ове непријате снаге
су у том рејону напале II и III ЈМ  бригаду и Јастребачки одред 28.
I 1944. године, захватајући села Драгушу, Кривају, Сувају и Пре- 
теж ан у .88

82 36. Н О Р .  v. 1/7 ,  д о к .  бр. 22 (и звеш тај Ш таба I ЈМ П О  од 4. I 1944. годмне). 
и док. бр. 32 (и звеш тај штаба IV ЈМ бригаде, од 17. II 1944. год.). и док. бр, 130.

83 Исто, док. бр. 17 (и звеш тај ш таба II ЈМ  бригаде од 16. I 1944. годмне).
м Исто, 1/20 док. бр. 150 (оперативни дневгш к II п ролетерске дивизи је).

и А рхив VII НАВ-Н-Т 501, 256/31. 49. 56. 66, 77.
3 6 .  Н О Р .  r . 1 /2 0  д о к .  бр. 126,

89 И ст о , 1/7 док, бр. 30.
8' Исто, 1/20 д о к .  бр. 126.
R!J Исто, 1/7 док. бр. 27 и 1/20 док. бр. 126.
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Борба је вођена 28. јануара 1944. године на 20 км широком 
фропту. Крајем  дана јуриш ем бригада и Јастребачког одреда разби- 
јене еу снаге непријатеља и том приликом су им нанессни велики 
губици. Убијено ;јс 30 и рањено 70, али су и бригаде у току ових 
борби имале осетне губитке: 8 погинулих и 13 рањених. Н апуш тајући 
свој тереи. ОК Зајечара. Зајечарски одред н Озренеки батаљои 29.
I 1944. године избили су у село Кулина на Јастрепцу, управо у псри- 
оду непријатељске офаизиве.м)

Ту их ie сутрадап, 30. I 1944. године. напа.то 200 четника Морав- 
ске бригаде. У борби, четничкој бригади ианети су губици од 27 
убијених, чиме је успех бригада повећан, а иепријатељу панети 
осетпи губици баш када он теж и да уништи партизане.!!<|

Неуспеси четника ДМ у борби са II и Ш  ЈМ бпигадом, Јастребач- 
ким одредом и зајечарско-озренским спагам, астрепцу нагнале
су бугарског окупатора да после неколико utu узме нове нападе.
За onaj задалак ангажоване су бугарске ie : којс су би.те у
нападу у Пустој реци и Радану од 27. I до 2 . ! ' t. године.91 Бугар- 
ским јединицама у овим нападима садејстжшало je преко 300 иеди- 
ћеваца и љотићеваца. Нагтад на Јастрепцу 6. П 1944. године ; т
ie с поавца Мрамора, Бело.тнииа и Блаца у 10 колона. Благот > >о
i i и напад шшушјатеља у 10 колона, бригаде и одреди нап.\ ..кш и 

нуту територију. Једии су се повукли у Расину. а III бригада 
• ч 1 v рзјон Пасјаче. Ударивпш у празно, окупатор се носле 

авања на Јастрепцу вратио у своје гарнизоне. За вре-
i и претреса терена, непријатељ је похватао многе 

^ . uu.:e из рејона села где су четници 28. I доживели теж ак пораз, 
92 пострељао, а друге одвео у логоре и на присилан рад."2

Врховна четиичка команда ДМ не иапуш та свој план ликвида- 
ције НОВ-а и IIO v Топлипи и Пуетој реци. У вези с тим 5. II 1942.

т < ићу, Расинском и Топличком корпусу
l овом делу. Ради садејства Кесеровићу, Дра- 
е Делиградском корнусу да затвори све пре- 
ји долазе од Јастрепца, Из неутврђених раз- 
орпуса није дошло. Исто тако, ни са снагама 
ије оргаиизовано садејство, тта ie Кесеровић 
) ie донринело његовом поразу.м Ради подр- 
цатка Кесеровић је добтго од немачког коман- 
о,1Бно муниције, па чак и два топа, који су 
вс. У нападу на. Тонлицу Кеееровић је имао 
је садејствовао Топлички корпус од 500—600

годшв i \  i t нii 
да ,,yi ' I I  ( i ■
ж а М
лазе преко Ј. Iv
.ттоге по салњ јствд ори

ЛС п к с :  бр. 511 п. 36. UOP r. 1/20 док. бр. 126.
36. ПОР. r. 1/20 док. Г>р. 12!) п Ivan-Džina Gligorijevie. Deveta srpska 

brigadn,  Bcogracl. 1970, str. 33-—34.
81 36. H OP. т. 1/20 док. бр. 128.
!l:! Исто, дсж. бр. 130 п 131.
Ki А рхпв  војио иеторијеког пнститута кут. 44 Е. док. 71 и Мф. Б и лећа

рол. 27 сним ак 72....112.
w 36. НОР. т. 1/7 док. бр. 35 (извештај О круж и ог поверенетва К П Ј П ро- 

купље).
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Са снагама Keceporii.:) прво су прихватиле борбу неке команде 
места ноћу 16/17. фе«.Ј>,' aj а. Исте ноћи папали су четници у селу 
Доње Девци III ЈМ б р п ';; ,у  Зајечарски II(3 и Озренски батаљон. У

10 0 . а остали 
1044. године, 

аз Тошшчком 
четинка, међу

■;; б п т

■io J i .

O ■

борби je убијен 51 чстни" 
протерани из еела. Само
IV ЈМ  брмгадз. нанела јс 
ч о т н и ч к о м  корпусу КОД (
њима и један капетан .-

Истог дана увече Пб ј  и н  

батаљон и Јастребачки ■
Плаии. Ту су се тада на 
Иако је нанад био с и л о в т  и иррнаде 
ника. није им пошло за руком да их in 
на четиике у В. Плани изврш ен ;је 23. II 1944. године концентрисаним 
бригадама (III ЈМ, IV ЈМ). Озренском групом и Јастребачким од- 
редом.110

•ј i >i |2 у току борбе ш i ј о помоћ четницима, 
, и авијацијом. По, 1 м бугарских снага 

а руком да се изв} . \ и . Ј Плане. Приликом 
;je новео са собом неке припаднике НОВ-а.97 

;ао овакав развој догађаја у Топлици, јср је  био 
с Гешко му је пало повлачење из Топлмце и 

с. Јсчм,.епца нод .u i ) . u ..u , . k o m  партизанских бригада. Оно што је за

гју из села. Други нанад

-пдима
i > m c t . K C l . l' [ j  U

ић није оч 
У своју HOI 

М.епца нод i.
п горе, у току ове борбе откривен ;је план четника о ликви- 
.10 у рејону Лесковца и Топлице. О томе IV ЈМ бригада јављ а

Оч Јссковца:"8
„Другови из Јастребца су од једне разбијене тројке из потученог

корпуса sam ciij 'ir  г ■ ■'п -т- д— -ћ",-'..... акције ко.ја треба исто^р-м чо
да почне у т > i ’ i i ■ i с i o m  лајора Ђурића, а ова ai п л 1 ia
Јастребцу г i i i . j k >, i a обе две под bpxobho:v j r~
дом Kecepoj..Hlia. Цијјј икц*.;Је ;ie уништење партизанских cr.aia пре 
нсго стигну „ТИТОВЕ СНАГЕ“ да би им сзви крајеви послужили као 
сигурпа база у да,љс)Ј борби“.

Захваљ ујући овом податку. руководство бпигада на левој обали 
Ј. Мораве могло ;је б.чагов т о да п t i одговарајућ , ј
међу којима и обезбеђење i m ј i i i i 1 \ њем, a ж  к . 
и концентрацију спага за о д », у ' > pu орије. У т < • \
упућена ;је II ЈМ бригада на осло ( v < i риторију преко јк 
ционе линије.

Као што смо раније навели, на Јастребац ;је стигао 
ПО. ОК Зајечара и Озренски батаљон, сем једне чете к i ] 

г . .. ^ејоЈ-Ју Пирота .09 Ссверно о;  1 iпреко демар 
сврљишком, 
су четници 
тог терена.

чком и coKooaiBCKciM срсз>- 
опасносг да потпуно потисо . t l O t . L

Исто, док. бр. 34 (и звеш тај IV ЈМ  бригадс од 21. II 1944.
00 36. т. 1/20 док. бр. 131.
97 Исто.
ш Исто, 1/7, док. бр. 34.

године).
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Недељко Караичић-М илисав је при сусрету с члановима ОК 
Зајечара на Јастрепцу овај поступак оценио као неправилан, јер он 
сматра да су ее снаге ПО без обзира на тешкоће ипак могле задрж ати 
на тој територији.100 И секретар ОК Ниша Десимир Јововић-Чича 
такође сматра одлазак борбених јединица с територија Ниша и Заје- 
чара штетним. јер су тиме омогућиле „реакцији“ да завлада тереном. 
Поред захтева да се врате одреди, Јововић траж и да се упуте јаче 
снаге, „што би допринело" разбијању четника и јачањ у НОБ-а у 
рејону северно од Ниша према Зајечару.11"

Ситуација је иалагала да Зајечарски одред и Озренски батаљон, 
којима се крајем марта 1944. године прикључила и Пиротска чета. 
остану у рејону Топлице и Пусте реке чак до маја 1944. годппс што 
је имало негативних последица по НОП северно од Н иш а .102

Вероватио због одласка I ЈМ  бригаде, сталних напада четника 
и других непријатељских снага од новембра 1943. године, није удо- 
во.љен захтев ОК Ниша за упућивање II ЈМ  бригаде или неког бата- 
љона I и II ЈМ  одреда у рејон Ниша ради онемогућавања мобили- 
зације четника и стабилизације одреда и НОП-а.103

Због тога ће овај крај сачекати формирање бригаде, односно 
дивизије, па ће њиховим дејствима доћи до разбијањ а четника и 
стварања услова за масован прилив у НОВ.

Питање ширег учеш ћа Пирота и његове околине у НО Б-у остало 
је нерешено због двовлаш ћа између ОК Ниша и ОК Врања. ОК 
Ниша, као што видимо, није имао снага за дејства не само у рејону 
Пирота него и у непосредној околини Ниша, а поготово после одласка 
Озренског батаљона и Пиротске чете, касније назване Нишког ПО 
с њихове територије .10'1 ОК Врања сматрао је да Пирот није у саставу 
његове територије, ria због тога није ништа предузимао за развој 
НОБ-а у Пироту и у његовом срезу као и у царибродеком срезу. Овај 
проблем је решен тек формирањем ОК Пирота почетком марта 1944. 
године, тј. када се Пирот с околином припаја Окружном комитету 
Врања, односно када се ОК Врања дели на ОК Пирота и Поверенство 
ОК Врања.103 Ситуација на територији Лужнице и Црне траве после 
јануарске ,,тоталнс“ офанзив<Ј била је врло добра. Већ 20. јануара 
у Добром пољу примљене су велике количине наоруж ањ а од британ- 
ске војне мисије.ш’

После пријема иовог транспорта у селу Јабуковику, I батаљон
II ЈМПО 30. I 1944. напао ;је Велико Бањинце, Модру Стену, Свође 
ради ширења слободие територије и стварања услова за продор према 
Нишу.107 Напад је успео, заплењ ена ;је велика количина хране и 
другог материј ала.

39 36. НОР. т. 1/20 док. бр. 126; АС ПКС бр. 511; 1 Gligorijević, lX-brigada  
стр. 34, 35.

т  36. НОР. т. 1/20 док. бр. 126. 
il!> АС ПКС бр. 488 и 588.
,0- I. G ligoriiević. IX  brigada, стр. 74 и 89.

36. НОР. т. 1/20 док. бр. 109.
loi д с  ПКС бр. 492 (извештај ок НИШ -а од 22. фебруара).
105 АС ПКС бр. 507 (извештај ОК Пирота од 23. III 1944. године).
10(1 Ђ. Златковић, стр. 320, и С. ТБрнски, и.д., 347.
,<|; Ђ. Златковић, н.д., стр. 320—321.
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Група II јужпоморавске бригаде форлиране 21. X I  1943. (четврти с десна седи) 
Ж и вко  Коцић-Предраг, пол. колесар Црнотравског батаљона, последњи  с лева, 
стоји, Светислав Стојаиовић-Бизон (у среднни, чучи) Петар Стаиковић-Љуба

Борци и официри  VII српске, раније  V јужноморавске бригаде на годигињици 
формирања бригаде 1945, негде у Србији



Папорама Тргоаишта прво среско месго ослобођеио у  Србији септембра 1943
годи-не

Формирање VI јужполоравске. бригаде 8. ларта 1944. у  Тпговнштц (Говорг 
пред стројем командант бригаде Ж и во ји н  Николић-Врка).
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Радмила Обрадовић-Гојка, (прва с десиа клечи) оргапизациони секретар ОК 
Лесковгш са члановима СК Пуста Река

Петар Сталболл1ћ no доласку у ЈИ Србију марта 1944. годии.е са чланом ПК  
Н едељ кол Караичићем Милосавом седе и члаиовим.а ОК Топл.иие (први с: лева  

стоји) Радош Јоваиовић, секретар ОК.



Слична ситуација била је на бабичком терену. И овде је нере- 
шен проблем коме ова територија ОК припада Врању или ОК Ле~ 
сковца. Од марта 1942. године до фебруара 1943. године ОК Лесковца 
се није интересовао за развој борбе на Бабичкој гори, иако је то био 
део непосредно везан за његову територију. Чак ни после обнове 
Лесковачког ПО и Јабланско-пасјачког ПО, нити пак после форми- 
рања I ЈМПО, који се налази у непосредној близини. Због слабог 
садејства међу одредима (I и II ЈМПО) до овога није дошло ни после 
предлога II ЈМ ПО . 1"8

Због тога то неће предузети ни „Оперативни ш таб“ из рејона 
Лесковца у децембру 1943, па ни у марту 1944. године када је имао 
на раслшлагању 4 бригаде и одреде, а II ЈМПО на десној обали ЈМ 
био развучен на преко 180 км те стога није могао да обухвати и 
Бабичку гору. Развојем снага П ЈМПО створени су услови за форми- 
рање бригада и на десној обали Ј. Мораве. Почетком јануара 1944. 
године донета је одлука о формирању бригаде, али је формирање 
извршено тек почетком фебруара, и то: од два батаљона II ЈМПО 
(I и III) формиран је V JIvI бригада у селу Јабуковику (Лужница) 
као и II ЈМПО „Синадин Миленовић“.109 Истом одлуком наређено 
је формирање VI JlVl бригаде и Врањског ПО (од II, IV и Ударног) 
баталзона у рејону Пчиња—Козјак. У саставу штаба V ЈМ бригаде 
били су: командант Ђура Златковић-М илић, политички комесар Дин- 
ко Деновски-Заре, заменик команданта Радисав М итровић-Ш умади- 
нац, заменик политичког комесара Ђура Цекић-Ива и начелник 
штаба Милорад Диманић-Милош, а за команданта VI ЈМ  бригаде 
одређен је Ж ивојин Николић-Брка, за политичког комесара Владимир 
Вујовић-Вуја, политички комесар II ЈМПО. У штаб II JM IIO „Сина- 
дин М иленовић“ одређени су: Драгољуб Петковић-Столе за коман- 
данта, Драган Петровић за политичког комесара, за заменика коман- 
данта Радосав Јанковић а за заменика политичког комесара Аца 
Јањић. У штаб Врањског ПО одређени су: Данило Стевановић, за 
команданта, Анђел Стошић-Ђеле, за политичког комесара, Ћ ира 
Ристић-Реља, за заменика команданта, и Славко Поповић, за заме- 
ника политичког комесара.Ш)

Формирање V ЈМ  бригаде извршено је 4. II 1944. године у селу 
Јабуковику на врло свечан начин пред масом окупл>еног народа.

У то време, с обзиром на нападе Кесеровића у Топлици и откри- 
вегш план ДМ о нападу на Јабланицу и Топлицу, руководство ПК 
наредило ;је да при повратку II ЈМ  бригаде у рејон Лесковца пређе 
и V ЈМ бригада ради одбране слободне територије. Тако је 24. фебру- 
ара са II ЈМ бригадом с црнотравског терена за Пусту реку пошла 
и V ЈМ бригада.111 Због јаке зиме и мраза и великог снега дошло 
је до смрзавања бораца, тако да су шеснаесторици бораца промрзле 
ноге.

На левој обали Ј. Мораве концентрисане су 4 бригаде (II, III,
IV и V ЈМ, Озренски батаљон и Зајечарски ПО, као и I ЈМПО и

'т 36. НОР. т. 1/7 док. бр. 11.
11111 Исто, док. бр. 29 (наредба ГШ Србије од 4 II 1944. годмне).
110 АС ПКС бр. 419.
1,1 Ђ. Златковић, н.д., стр. 346—349.
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Јастребачки ПО, и три команде подручја са 15 команди места. Анга- 
жовано ;је преко 2.000 бораца за одбрану слободне територије. Недељ- 
ко Караичић осећа да је ситуација тешка, о чему пише 7. фебруара 
Петру Стамболићу у Београд и уједно га обавештава да ће тражити
помоћ и од Темпа: „Писаћемо другу Темпу о ситуацији код нас и 
тражићемо преко њега помоћ за нас“.ш Овај податак објашњава 
колико се осећала потреба за Главним штабом у погледу руковођења 
многобројним бригадама и ПО.

Одлуком о формирању још две бригаде и два одреда на десној 
обали Јужие Мораве озбиљно се поставило питање руковођења НОВ 
и ПО у југоисточној Србији. Постојање 6 бригада ослоњених на ве- 
лике слободне територије које су очишћено од окупаторских власти 
у близини комуникација Ниш—Скопје и Ниш—Софија захтевало је 
сигурно и чвршће, па и оперативније руководство. Будући да ГШ 
шгје постојао, члаиови ПК који су руководили бригадама и одредима 
у име ГШ и ПК препустили су ОК руковођење бригадама. што је 
смањивало оперативност и садејство бригада на ширем плану.

Секретар ОК Врања Риста Антуновић-Баја почетком фебруара 
одлази у рејон Лесковца после формирања V ЈМ  бригаде, На састаику 
са члановима ПК одлучено је да он остане као секретар ОК Лесков- 
ца, а да Видоје Смилевски-Бата, дотадашњи секретар ОК Лесковца, 
привремено буде секретар ОК Врањ а .113

У међувремену, док је секретар ОК Врања боравио у рејону 
Лесковца, члан ОК Врања предлаж е нови штаб VI ЈМ  бригаде уме- 
сто оног који је предвиђен одлуком ПК Србије. Ево како Славољуб 
Петровић-Ђера о томе пише:

„Чланови ОК са југа (тада су у рејону Св. Илије били Душан 
Девеџић-Ж ика и Васа Смајевић — Ж . Н.) предлаж у нам нови штаб 
бригаде: командант Раде (наставник курса), зам. Радосав (командант 
батаљона), комесар Фиља (ковач) комесар чете заменик Радован . . .

Ако би Б аја  могао нека дође до 22. (II) како бисмо могли да 
путујемо на југ за формирање бригаде.

. . . У вези са овим предлозима за бригаду, штаб одреда, а наро- 
чито за окружно повереништво, нека друг Б аја  донесе Ваше одо- 
брење, после ћемо ми сами изврш ити промене у људству при еаста- 
ву ш таба.“т

Интересантно ;је да Славољуб Петровић никаквим аргументима 
не образлаже предложену промену у саставу штаба VI ЈМ бригаде, 
који још није ни почео да командује бригадом. Оно што нису стигли 
чланови ОК Врања, стигао је да реши Темпо, члан Врховног штаба. 
Формирао је VI ЈМ бригаду по одлуци ПК Србије 8 . марта 1944. 
године у Трговиш ту .115

Хитно формирање бригаде захтевала је потреба за дефинитивним 
и брзим обрачуном са четницима Вардарског корпуса о којима смо

»2 36. НОР. т. 1/20 док. бр. 126 (на овај захтев П етар Стамболић одговорио 
је да ће брзо доћи, само чека везу са Сремом (АС. ПКС бр. 490 од 12. II 
1944. год.).

1.3 АС ПКС бр. 513 (писмо К араичића П К од 13. III 1944. године).
1.4 АС ПКС бр. 491 (писмо ОК Врањ а П К од 14. ХП 1944. године).
115 Ж . Н иколић-Брка, 22 дивизија,  стр. 84 нап. 174; 36. НОР. т. 1/20 док. 

бр. 142 и АС ПКС бр. 491.
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већ говорили. Свсчаном моменту формирања VI ЈМ бригаде, поред 
Темпа, присуствовао ,је и ГШ Македоније, чланови ЦК Македонијс,
III ударна македонска бригада, Косовски батаљон и народ из Пчиње 
и Козјака који се окупио у великом броју. Као што смо напред 
навели у штаб Бригаде ушли су: за комаиданта Живојин Николић- 
-Брка, а за политичког комесара Владимир Вујовић-Вуја, за заме- 
ника команданта ЈБуба Трајковић, за заменика политичкон комесара 
Слободан Цекић-Радован, а за начелника штаба Раде Цветковић, а 
штаб Врањског одреда је онакав какав је напред наведен.

Поред ових јединица НОВ и ПО на територији Црне траве 
формирана је јануара 1944. године и команда подручја са 5 коман- 
дних места. Исто тако у рејону Св, Илије формирана ;је и команда 
подручја Врање са 5 командних места.

Приликом формирања бригада, команди подручја и ПО на десној 
обали Ј. Мораве бројно стање је било: (бригаде по 400, ПО по 100, 
а команде подручја око 150 бораца). На територији Пчиње налазила 
се још III македонска бригада с 300 и Косовски батаљои до форми- 
рања одреда 100 бораца. Према томе на десној обали Јуж не Мораве 
почетком марта 1944. године било је близу 1.550 бораца.

Темпо и Главни штаб Македоније стигли су у рејон Пчиње и 
К озјака баш у време кад је то било најпотребније учинити за обје- 
дињавање командовања и оргаиизованије садејетво између много- 
бројних јединица НОВ-а на територији десне и леве обале Јуж не 
Мораве.

То ће омогућити Врховном штабу да успостави непосредну ра- 
дио-везу преко које ће имати увид у стање НОБ-а у овом рејону.

СЛОВОДНА ТЕРИТОРИЈА П ЧИ Њ А —К О ЗЈА К , БАЗА ЗА РАД ЧЈ1АНА 
ВРХОВНОГ Ш ТАБА И ЦК К П Ј СВЕТОЗАРА ВУКМАНОВИЋА-ТЕМПА 

ЦК МАКЕДОНИЈЕ, ГЛАВНОГ ШТАБА НОВ И ПО МАКЕДОНИЈЕ И 
ШТАБА КОСОВСКЕ ОПЕРАТИВНЕ ЗОНЕ

Није случајно што су Темпо и Главни штаб НОВ и ПО заједно 
са ЦК КП М акедоније одлучили да пређу у рејон К озјака и Пчиње. 
Неопходно је било ситуацију НОБ-а Македоније, која иије била тако 
повољна, „преокренути у своју корист", како каже Темпо у својим 
Мемоарима.11" Крајем јануара 1944. године је зато и одлучено да се 
пређе у офанзивне акције на целој територији Македоније. Прва 
М акедонско-косовска бригада из рејона К ож уха упућена је у западну 
Македонију, II македонска бригада у рејон Повардарја, између Ђев- 
ђелије, Велеса и Битоља, а трећа група батаљона с Главним штабом, 
ЦК М акедоније и Светозаром Вукмановићем-Темпом прелази преко 
источне Македоније у рејон Куманова и Козјака.117

Одлука о преласку Главног штаба и ЦК М акедоније у рејон 
Козјак-П чињ а произлазила је из стања НОБ-а у рејону Куманово— 
—Крива Паланка—Врање—Црна Трава—Лужница, јер је и сама та

” * S. Vukmanović-Tempo, Revolucija која teče — m em oari, Beograd 1971, 
књ. I, стр. 386.

117 36. HOP. т. VII /3 док. бр. 11, М. Apostolski, n.d., стр. 96—97.
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територија била важ на као раскрсница за успешну сарадњу јединица 
НОВ-а Србије, Македоније и Косова. Ту процену командант Главног 
штаба Македоније у својој књизи Ф ебруарски поход и износи:

„Ситуација на овом терену развијала се веома повољно за народ- 
ноослободилачки покрет. У 1943. години а поготову у јесен, на овом 
простору, готово цео народ је учествовао у борбама против бугарског 
и немачког окупатора а једновремено и против домаћих издајника. 
Ова просторија која по дубини захвата преко 100 км, а по неколико 
десетина километара у ширини пламтела је у ватри оружаног устан- 
ка. Једновремено она је представљала солидну базу за ерпске једи- 
нице које су развијале своја дејства на комуникацији у долини 
Мораве и за косовске и македонске јсдинице за дејства преко Скопске 
Црне Горе на Косову, односно преко Пчиње и Криве Реке у Коотар- 
лак и правцу Овчјег Поља . . .

Уопште, на територији Куманова—Крива Река—Врање—Црна 
Трава—Лужница крајем 1943. и почетком 1944. годиие дејствовале cv 
доста јаке јединице НОВ и ПОЈ из Србије (три батаљона),118 Маке- 
доније (два батаљона) с Космета два батаљона119 и друти. Акције 
ових јединица, мада су оне дејетвовале на јединственом подручју, 
нису биле чврсто обједињене јер су војнички и партијски биле пот- 
чињене својим главним штабовима (Србије, Косова и Македоније) 
и одговарајућим партијским руководствима, иако је како смо раније 
истакли, постојало заједничко оперативно руководство. МЕЂУТИМ. 
ПОВОЉНА СИТУАЦИЈА НА ТОМ ПОДРУЧЈУ И РАСПОЛОЖ ЕЊ Е 
СТАНОВНИШТВА ИЗИСКИВАЛИ СУ ДА СЕ ЈЕДИНИЦЕ ШТО ПРЕ 
ЧВРСТО ПОВЕЖ У И ДА СЕ ОБЈЕДИНИ ЊИХОВО ДЕЈСТВО (под- 
вукао — Ж . Н.). Присуство делегата Врховног штаба и ЦК К П Ј 
Светозара Вукмановића — Темпа код Главног штаба Македоније, 
ово је омогућавало, ПА ЈЕ  ОДМАХ ПО ДОЛАСКУ ГЛАВНОГ ШТА- 
БА НА ОВАЈ СЕКТОР ТО И УЧИЊЕНО. (подвукао — Ж . Н).

Поред изнетог, територија Куманово—Крива Река—Врање—Црна 
Трава—Л ужница имала је велики оперативни значај. Она се налази 
непосредно уз ж елезничку пругу у долини Мораве, а Моравско-Вар- 
дарском долином ;је ишла главна артерија Немаца за везу са Егејским 
морем . ..

На крају. ова територија претстављала је раскрсницу, или тач-
није речено, централну област у којој је била УСПОСТАВЉЕНА 
ВЕЗА ИЗМЕЂУ СРБИ ЈЕ, КОСМЕТА,' М АКЕДОНИЈЕ И БУГАРСКЕ 
(подвукао — Ж . Н). Јачањ е устанка на овој територији није ПРЕТ- 
СТАВЉАЛО САМО ЛОКАЈШ О ЈА ЧА Њ Е' НАРОДНООСЛОБОДИ- 
ЛАЧКЕ БО РБЕ ВЕЋ ЈЕ  ИМАЛА МНОГО Ш ИРИ ЗН АЧАЈ, ЈЕ Р  СЕ 
СА ОВЕ ТЕРИТО РИЈЕ МОГЛА ПРАКТИЧНО УКАЗИВАТИ ВЕЛИ- 
КА И ДИРЕКТНА ПОМОЋ ЈУЖ НОМ ОРАВСКИМ , КОСОВСКИМ,

ш  36. НОР. т. 1/7 док. бр. 29 (у периоду доласка ГШ М акедоније у рејон 
К озјак—Пчиња постојале су ове снаге; V ЈМ бригада и II ЈМПО у Црној 
Трави; на терену К озјак—Пчиња 3 бата.љона II ЈМПО (II, IV и Ударни батаљон, 
од којмх јс 4. П, односно 8. III 1944. формирана VI ЈМ  бригада и Врањ ски ПО.).

36. НОР. т. 1/20, док. бр. 140 и 1/19, док. бр. 129 и 132 (иа терену К о з јак -- 
—Пчиња тада ;је био само један косовски батаљон, а други је  бно у ре.јону 
Лесковца који  је  23. III 1944. дошао v рејон Светог Илије, па је  25. марта 
у селу Вишевцу формиран Коеовски ПО од ова 2 батаљона).
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МАКЕДОНСКИМ И БУГАРСКИМ  ПАРТИЗАНСКИМ  ЈЕДИНИЦАМА 
(подвукао — Ж . Н.), а овим је улога делегата Врховиог штаба и ЦК 
K IIJ постајала још значајнија" .120

Оваква повољна ситуација омогућавала је Темпу, Главном штабу 
М акедоније и ЦК М акедоније да само после једног дана rio доласку 
на К озјак  формирају III македонску бригаду, о којој смо већ гово- 
рили.

Могућности које му је давала слободна територија Пчиња—Ко- 
з јак  Темпо је одмах и користио за изврш ењ е задатка. Овлашћење 
које му је дао врховни командант НОВ и ПОЈ да може руководити 
и јединицама НОВ и IIO југоисточне Србије све до западне Мораве, 
још  више му је омогућило да све снаге НОВ-а из овог рејона оријен- 
тише на главне објекте непријатеља.121

Схватајући свој задатак, а оцењујући да су моментано четници 
ДМ на К озјаку  највећа препрека за доминацију НОП-а у овом 
рејону, а са К озјака се могу усмеравати снаге у свим правцима, он 
је на саветовању с Главним штабом М акедоније и „Оперативним 
штабом" у Прохору Пчињском 27. и 28. фебруара поставио задатак 
да се ови што пре ликвидирају .122 Овом приликом он ;је потчинио 
„Оперативном штабу“ и III македонску ударну бригаду, у исто време 
попунио „Оперативни ш таб“ Тихомиром Милошевским, командантом
III македонске .123

После заврш етка саветовања, тј. 29. II 1944. године, Главни штаб 
М акедоније, делегат Врховног штаба Темпо, Оперативни штаб и 
јединице кренули су из манастира Прохор Пчињски према Коћури, 
Св. Илији и Брезовици у центар слободне територије II ЈМПО. Одре- 
ђено је да се ГШ, Ц К  КП Македоније и Темпо сместе у рејон Бре- 
зовице, уз обезбеђење снага команде Врањског ггодручја и привре- 
меног батаљона „Христо Ботев“ до његовог одласка у састав Трнског 
одреда .124 Снаге под командом Оперативиог штаба требало је одмах 
по сваку цену да открију место пребивања Вардарског четничког 
корпуса, да га ликвидирају и очисте слободну територију од кон- 
трареволуционарних снага, како би се НОВ и ПО могли ангажовати 
на објекте окупатора (комуникације и руднике, гарнизоне) од виталне 
важности и на проширење утицаја и развоја НОБ-а на другим тери- 
торијама. У рату се деш авају и случајности које имају одлучујући 
утицај на исход борбе, што се и овом приликом десило. Онда када 
је била донета овако чврста одлука за ликвидацију Вардарског чет-

120 Исто, М. Apostolski, n.d,, стр. 96—97.
121 S. Vukm anović-Tem po, n.d., memoarn, књ. I, стр. 396.
122 M. Apostolski, n.d., str. 151.
123 S. Vukm anović-Tem po, n.cl., memoari, књ. I, стр. 393—394. и Ж . Нико- 

лић-Б рка, 22. дивпзпја,  стр. 81, 83. (Састав Оперативног ш таба у том моменту 
био је: ко.мандант Ж ивојин  Н иколић-Врка, а поред њега су у штабу били —• 
М илан Зечар, Кирил М ихајловски, Тихомир Милошевски, Слободан Цекић- 
-Радован а Боро Поцков, ранији члан Оперативног штаба, отишао је на рас- 
полагањ е ГШ Македонијс) и М. Apostolski n.d., стр. 176. (У овој ' књ изи се 
тврди да је  улогу Оперативног штаба вршио командант Главног штаба М аке- 
доније, што се не може прихватити, јер чишенице и документи другачије 
говоре).

124 S. Vukm anović,-Tem po, п. memoari  књ. I, стр. 393; М. Apostolski, n.d., 
стр. 184.
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ничког корпуса у рејону К озјака, командант Прешевске четничке 
бригаде, која је била и најјача (240— 300), донео је одлуку да „уни- 
ш ти“ партизане у рејону манастира „Прохор Пчињски".

Он је са својом Прешевском бригадом, привлачећи и Ристовачку, 
посео положаје у рејону села Спанчевца, Сеаца и села Јабланице 
како партизани не би „умакли“ за Коћуру. Команданту Вардарског 
корпуса командант Прешевске бригаде предлаже напад на партизане 
у манастиру.

„Ми можемо да их нападнемо, али су сувише растурени и не 
бисмо могли да их обухватимо, а и слаб би био успех. Зато, чим 
будете добили ово писмо одмах крените, да би смо их напали а има 
могућности да их уништимо . . ,“ 125

Саветовање у „Прохору Пчињском“ одржавано је  уз обезбеђење 
јаких  снага. Али мере извиђања и обавештајне службе биле су слабо 
организоване, тако да нико, па ни „Оперативни ш таб“, није ништа 
знао о полож ају и снагама четника, а да се и не говори о њиховим 
намерама. То је био велики пропуст, и то када се о томе на савето- 
вањ у озбиљно говорило .128

И командант Прешевске четничке бригаде, који је планирао 
напад на партизане, имао је  мало података о снази НОВ-а у „Прохору 
Пчињском“. Њ егова одлука о нападу заснивала се само на штурим 
подацима а још слабијој процени стања код партизана. Он није био 
прикупио основне податке на темељу којих би могао да донесе од~ 
луку  о нападу.

Очигледно једно невојничко понашање, засновано на уображеном 
самоуверењу и  потцењивању противника. Н ајвероватније је  коман- 
дант Прешевске бригаде донео такву одлуку и из сујете. Само 14 
дана пре тога (15. II 1944) у рејону Горњи Старац доживео је пораз 
и био присиљен да се повуче. Тиме је у свом родном селу доживео 
и лични пораз, ria је хтео да се за то рехабилитује, и то баш у овом 
рејону.

Партизани еу њега напали из манастира, а он ће сада њих у том 
истом рејону да уништи. Стојан Крстић. капетан, командант Вардар- 
ског корпуса, реалније је гледао на напад, зато се није затрчавао 
нити је остале снаге (Ж еглиговску и Кривопаланачку бригаду) ори- 
јентисао према захтеву команданта Прешевске бригаде, већ је саве- 
товао Ђорђевићу да буде опрезан, а сам је остао на К озјаку  очекујући 
развој догађаја .127 Овакав став и понашање Ђорђевића пружило је  
Оперативном штабу шансу да на првом кораку успешно изврши 
постављени задатак. Поседањем полож аја у рејону к. 821 Ђорђевић 
је своје главне снаге, Прешевску и Ристовачку бригаду јачине 350— 
—400 људи, ставио под чекић партизанских снага које су тим прав-

125 Писмо поручника Александра Ђ орђевића команданта Преш евске бри- 
гаде заплењено 3. III 1944. год. с архивом Вардарског корпуса објављено у 
чаоопису „Илинденски пат“ бр. 4, стр. 36 и део цитиран у фебруарском по- 
ходу, стр. 183.

1М М. Apostolski, n.d., стр. 162.
127 Из заплењ ених докумената ш таба Вардарског четничког корпуса видео 

се етав команданта Корп-уса у том периоду, али ,на жалост, ти документи нису
сачувани.
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цем пошле на извршење задатка. Њ има није било тешко да га у  
таквим условима опколе на откривеним положајима у рејону к. 821, 
к. 826, села Сеаца и к. 780 и разбију. Резултат борбе код Сеаца, која 
се водила од 9 h до 16,00 h 29. II 1944. године, био је: потпуно разби- 
јена Прешевска бригада (250— 300), јер се свела само на 50 четника. 
Зоребљено их је  97, многи су побијени, нешто се приликом бежаша 
подавило у Пчињи, а остали су се склонили кући .128

Борбу код Сеаца и ликвидацију четника на К озјаку  Темпо у 
својим мемоарима овако описује: „М аневар је успео и четници су 
доведени у безизлазну еитуацију . . . Н атјерали смо их у ријеку Пчи- 
њу, много их се подавило, била је то брза и ефикасна побједа . . ,“m

Сутрадан, 1. марта 1944. године, у селу Сеацу се од 97 заробљених 
четника 70 њих добровољно пријавило да ступи у партизане. Касније 
је од њ их само један дезертирао .130

После овог великог успеха, Оперативни штаб продужава гоњење 
преосталих четничких снага. Трећег марта 1944. године у Новом Селу, 
недалеко од Сеаца, нападнут је Вардарски корпус који се ту окупио 
ради сређења и учврш ћењ а после пораза .131

Заробљено је 30 'четника и заплењ ена архива Вардарског корпу- 
са, из које се видело да је стање очајно и да се уз велики вапај 
траж и помоћ од Горског штаба број 110.

После званичног формирања VI ЈМ  бригаде 8 . марта 1944. го- 
дине, III македонска, VI јужноморавска бригада и Косовски батаљон 
продуж авају гоњење четника. У рејону села Ш ајинца 11. III 1941. 
разбијена је Кривопаланачка четничка бригада. Вардарски корпус 
је  (њих само око 60 до 80 четника) 1 2 . марта у паничном страху 
напустио рејои К озјака и прешао у Недићеву Србију, на Оруглицу, 
код Горског штаба број 110. Стицајем околности 26—28. маја 1944. 
године јединице с овог терена у саставу 2 2 . дивизије разбиће Вар- 
дарски корпус, којом приликом ће погинути и његов командант Стојан 
Крстић. Све ово показује да четници ДМ у рејону К озјак—Пчиња 
нису имали дубоког корена у народу, јер брз нестанак Вардарског 
корпуса то показује. То су показали и подаци из извеш таја ш таба
II ЈМ НО 132 као и из извеш таја ОК В рањ а .133

Таквог мишљења је  и Темпо о ставу народа према четницима ,134 
као и Апостолски који износи то у својој књ изи „Ф ебруарски по- 
ход“.13®

Одмах, па и у току саме ликвидације Вардарског корпуса, Темпо, 
ГШ Македоније и чланови ЦК М акедоније сместили су се на слобод- 
ној територији Пчиња—К озјак  и почели рад у условима безбедности 
и сигурности, што је  било нужно за  делатност таквих форума НОП 
Југославије.

1283б. НОР т. 1/20 док. бр. 142, V II/3  док. бр. 24, М. Apostolski, n.đ., 
стр. 186, 3. Биљановскм, Од Козјака  do Загреба, Београд 1974, стр. 54.

129 S. V ukm anović-Tem po, п. memoari,  кн>. I стр. 393—394.
130 Ж . Н иколић-Брка 22. дивизија,  стр. 74.
131 М. Apostolski. n.d., стр. 187.
132 36. НОР т. i j l  док. бр. 11.
133 Исто, 1/20 док. бр. 142.
134 S. Vukm anovnć-Tem po, п. memoari,  кн». I, стр. 394.
135 М. Apostolski, n.d., стр. 150, 151, и  187.
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Сагледавајући важност рејона Косанице, Горње Јабланице, Ору- 
глице и Пољанице као раскрснице и њене улоге за продор на Косово 
и разбијањ е четника на левој обали Ј. Мораве, Темпо већ 15. марта 
у вези с тим пише Недељку Караичићу, члану ПК Србије. У писму 
предлаж е да се обједине снаге из рејона Лесковца и Врања, очисти 
лева обала Ј. Мораве од четника ДМ и тиме прошири база Н О Б-а 136 
Истовремено упућује предлог и ОК Пирота у Црној Трави за обје- 
дињ авањ е дејства V и VI ЈМ  бригаде на ликвидацији упоришта у 
Кривој Ф еји и Власини. То је било потребно ради спајањ а слободних 
територија на десној обали Ј. Мораве, чиме би се још више угрозила 
комуникација Ниш—Скопје и обезбедила снажнија и већа помоћ 
антифашистичком покрету Бугарске. Руководство П К Србије, које 
се тада налазило у рејону Лесковца, није било у могућности да при- 
хвати заједничка дејства које Темпо предлаже, јер је било ангажо- 
вано у борбама с непријатељем у том рејону .137

Користећи могућности велике јединствене слободне територије 
П чињ а—Козјак, Темпо наређује да се косовски батаљони концентри- 
ш у у рејону Пчиње и ту формира Косовски партизански одред, а 
уједно планира формирање и Косовске бригаде за продор према 
Скопској Црној гори и Косову .138

Сем тога он је с ове територије упућивао директиве Обласном 
комитету Косова и ГШ Косова, ради убрзања развоја НО Б-а у том 
делу Југославије .139

Крајем  марта, тј. 23. марта 1944. године, ради успешнијег руко- 
вођења српским, косовским и македонским снагама из рејона Пчиња— 
•—Козјак, Темпо формира нови оперативни штаб у коме је командант 
М ихајло Апостолски, командант ГШ Македоније, Ж ивојин Николић- 
-Б рка начелник штаба, Васа Смајевић, Страхил Гигов, Милан Зе- 
чар-Обрен, чланови штаба, а Душан Девеџић-Ж ика, руководилац 
обавеш тајне службе.

Главни штаб НОВ и ПО Македоније са ове слободне територије 
нредузео је низ важ них мера за  убрзање развоја НО Б-а у Македо- 
нији. Упутио је проглас официрима и подофицирима бивше југо- 
еловенске војске из М акедоније за ступање у НОВ и ПО .140 Осим 
тога, користећи повољност услова на слободној територији ГШ, издаје 
„саопштења" о борбеним активностима НОВ и ПО у М акедонији у 
прошлом нериоду .141 У погледу руковођења јединицама, ГШ је био 
у могућности да одржава сигурну радио-везу са I косовско-македон- 
ском и II ударном македонском бригадом, што му је стварало услове 
да брзо и ефикасно реагује на све проблеме и захтеве јединица.

Својим присуством на слободној територији Пчиња—К озјак  ГШ 
М акедоније ;је у улози „Оперативног ш таба“ имао могућности да 
непосредно оријентише III македонску на заједничка дејства с Ко~ 
совским одредом у нападима на Злетовске руднике и Кратово, и тиме

130 36. НОР т. 1/7 док. бр. 37.
137 36. НОР r. 1/1 док. бр. 93.
138 36. НОР. т. 1/19 док. бр. 117, 120 и 123; исто, 1/20 док. бр. 140.
139 Исто, 1/20 док. бр. 140.
140 Исто, V II/3  док. бр. 31.
111 Исто, док. бр. 24, 42, 45 и 48.
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учини велики продор за  развој НОБ-а у источној Македонији, где 
је НОБ била најслабије развијена .112

Ти напади су уједно створили услове за масовнији долазак бораца 
из Скопја и Куманова .143

ЦК К П Ј М акедоније предузео је, уз помоћ Темпа, с ове слободне 
територије низ важ них мера за развој К П Ј и осталих организација 
НОБ-а. Међу првим мерама које је Ц К предузео било је упућивањ е 
директиве обласним комитетима К П Ј у Македонији у којима се дају  
врло значајни задаци: формирање окруж них комитета (1 2 ), форми- 
рање НО комитета, почев од месних, општинских, среских и окру- 
жних, и припремање делегата за  антифаш истичко собрање Народног 
ослобођења Македоније (АСИОМ) и многи други задаци партијској 
организацији .144

Са слободне територије почео је деловати и иницијативни одбор 
за сазив АСНОМ-а који је упутио проглас народу М акедоније .145

Овим прогласом и почиње припрема за сазив АСНОМ-а, а то 
значи и ново поглавље у животу македонског народа. Касније је ова 
територија и омогућила прихват делегата и одржање I заседањ а 
АСНОМ-а, 2. августа 1944. у манастиру Прохор Пчињски, на коме 
је проглашена државност М акедоније и македонског народа .146 На 
слободној територији је почело и издавање првог централног листа 
народа Македоније „Илинденски пат“ .147

Чврстина слободних територија Црна Трава—Л уж ница и Пчиња— 
—К озјак  пруж ила је могућност за рад и извесним деловима Ц К 
БРП(к) и ГШ Народно ослободилне встаничке армије Бугарске. На 
овим нашим слободним територијама, у вези са задахдима антифаш ис- 
тичког покрета Бугарске, боравили су Влада Тричков, Јорданка Чан- 
кова, Георгије Чанков, Дико Диков, касније Благоје Иванов, Ш терју 
Атанасов, Бојан Блгарјанов и други .148

К аква је атмосфера владала у периоду заједничког деловања 
ових руководећих форума у рејону Пчиња—К озјак  види се и из 
извеш таја ОК Врања од 23. априла 1944. године.

„Присуство друга Темпа, Македонаца, Бугара, енглеских и аме- 
ричких официра, на терену нашег округа ствара једну специјалну 
ситуацију и нарочито расположење код бораца и код самог народа“ .149

Улога и значај Темпа као делегата Врховног штаба и ЦК К П Ј 
и ГШ НОВ и ПО у М акедонији не исцрпљује се само наведеним 
доприносом, већ и тиме што је после трогодишње борбе НОП југо- 
источне Србије први пут успоставио непосредну радио-везу с Врхов-

142 Исто, док. бр. 45 и 46.
143 Исто, док. бр. 50 (писмо секретара ОК Куманова Ц К  К П  М акедоније од- 

маја 1944. године: „народ је  такође био одушевљен акцијама на К аратово и 
борбама које су вођене у њ ему“).

144 Исто, док. бр. 32 и 34.
145 Исто, док. бр. 30 и Историја лакедонског народа, Београд 1970, књ. III, 

стр. 388.
мо Историја македонског народа књ. III, стр. 389.
1,7 36. НОР. т. V II/3  док. бр. 32 и 34.
148 S. V ukm anović-Tem po п. memoari  књ. I стр. 397; С. Т ђ р н с к и , н.д., стр. 385..
149 36. НОР. т. 1/20 док. бр. 142 и АС ПКС бр. 507.
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ним штабом, што је имало одлучујући значај, како за Врховни штаб, 
тако и за јединице НОВ-а у југоисточној Србији у извршењу страте- 
гијског задатка •—■ стварања базе НОП-а у овом рејону у борби за 
Србију и Македонију.130

ПРВА НЕПОСРЕДНА РАДИО-ВЕЗА ИОП-А ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИ ЈЕ 
С ВРХОВНИМ Ш ТАБОМ  НОВ И ПО

За  Врховни штаб НОВ и ПО долазак Темпа у југоисточну Србију 
у  рејон К озјак—Пчиња био је од изванредне важности. Ево како то 
Темпо описује: „Тито ми је јавио да смо добро учинили што смо 
дош ли на терен Куманова и Врања. Истовремено ми је наредио да 
узмем под своју команду ,све јединице и партизанске одреде' на југу 
Србије у захвату Мораве . . .“ш  Врховни штаб је ж елео још од првог 
дана формирања, односно од доласка у Ужице, да успостави везу 
с југоисточном Србијом. Непосредна веза с партизанским одредима 
у  југоисточној Србији, иако се томе тежило још од јула  1941. године, 
није успостављена .152

Посебно интересовање Врховног штаба настаје када су се НОБ 
у  Југославији и међународна ситуација развили у прилог победе над 
фаш истичким снагама и када је територија Србије постала врло 
важ на у стратегијском погледу за НОП. У вези с тим, ВШ шал>е 
групу руководилаца, о којој смо већ говорили, у Србију с радио- 
-станицом, да успостави непосредну везу између ГШ Србије и Врхов- 
ног штаба, која је била краткотрајна .153

После капитулације Италије, ВШ, нреносећи теж иш те борбе 
нрема источним деловима Југославије, још више теж и обезбеђењу 
чврсте радио-везе с ГШ Србије, што се види из наређењ а ВШ Глав- 
ном штабу Србије од 9. октобра 1943. године, у коме пише:

„Настојте да нам пошаљете што прије исцрпан извеш тај и чим 
успоставите радио везу да нас исцрпно обавеш тавате ." 134 Само 5 дана 
касније, Врховни штаб, јер му се ж ури, с обзиром на план дејстава 
према Србији, траж и од III корпуса НОВ: „Повежите нас са Србијом. 
То је  врло важно. А имате ли ви везу са њима? Пренесите нам њихове 
извеш таје" .135

Радио-станица ГШ Србије је била у Ш умадији и у краткотрајним 
радио-везама с III корпусом и Врховним штабом нису могли да буду 
преношени подаци о стању НОВ и ПО у југоисточној Србији .136 
Одласком I ш умадијске бригаде с радио-станицом ГШ Србије у састав
V дивизије, радио-веза је била прекинута, а да Врховном штабу није 
била од веће користи.

150 S. Vukm anović-Tem po, п. memoari, књ. I, стр. 397.
151 S. Vukm anović-Tem po, п. memoari,  кн>. I, стр. 396.
152 36. НОР. т. 1/20, док. бр. 5.
153 36. НОР т. I I /10 док. бр. 10.
154 Исто, док. бр. 173.
155 исто, док. бр. 172 (радио-депеша Врховног ш таба Ш  корпусу од 14. 

X  1943).
150 Исго, док. бр. 188 и 192.
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Због тога Врховни штаб 6 . XII 1943. године, упућујући директиву
II корпуса за  дејства према Србији, поставља и задатак да се успо- 
стави радио-веза с југоисточном Србијом.

„Од велике је важности да се добро повежете са нашим снагама 
у ј.и. Србији па и у М етохији . . . било би од велике користи да се 
у предео Топлице достави једна радио станица . . . Ми сада са Србијом 
немамо радио везу, а та веза била би од велике моралне и политичке 
вредности" .157

Колико је ВШ био заинтересован за  радио-везу с југоисточном 
Србијом говори и податак да је тежио да се она успостави чак и 
преко енглеских мисија. ,,У Црној Трави код наш их постоји Енглеска 
мисија преко које би се могла издејствовати станица чак и њиховим 
посредством могла би се успоставити веза ако М ихајло има сигурну 
ш иф ру “ .158

Може се закљ учити да је успостављање радио-везе Темпа и 
ГШ М акедоније с Врховним штабом с територије где су биле најјаче 
снаге НОВ и ПО у овом делу Југославије имао огроман значај за 
руковођење НОВ и ПО у борби за Србију.

Врховни штаб зато у својим првим депешама траж и обавештења 
о стању НОВ и ПО, наоружању, исхрани, могућности мобилизације 
и друге податке. Успостављањем радио-везе после три године народ- 
ноослободилачке борбе у југоиеточној Србији, Врховни штаб је  обез- 
бедио непосредно руковођење НОБ-ом у источним деловима Југосла- 
вије, управо у периоду када је то најваж није. Успостављањем везе 
с ВШ, Темпо је био у могућности да преноси његове захтеве ПК Ср- 
бије у  југоисточној Србији, односно Недељку Караичићу-М илисаву, 
а то он већ и чини 11. марта 1944. године.159

Темпо је истовремено обавестио Караичића да ВШ планира да 
крајем  марта 1944. упути у Топлицу две дивизије, чиме оријентише 
Караичића на садејство снага из рејона Пусте реке и Топлице према 
Копаонику,

Долазак Темпа са свим овлашћењима које је добио од ВШ допри- 
нео је да се руковођење побол:>ша, а нарочито код штабова бригада 
и одреда. Сада су руководство ПК Србије, окруж ни комитети, ш та- 
бови бригада и одреда имали могућност да више допринесу бржем 
развоју јединица НОВ-а и партизанских одреда, а и самог НОБ-а.

Као што смо напред рекли, секретар ОК Врања био је одсутан 
од 5. фебруара до 6. марта 1944, односно у то време изврш ена је  за- 
мена у руковођењу Партијом на терену десне обале Ј. Мораве од 
Пирота до К озјака и П реш ева .100

Нови секретар ОК Врања дошао је тек 6 . III 1944. године.161 
Тиме је успорено повезивање с Темпом који је стигао 26. II 1944. 
године на Козјак. Темпо је одмах по доласку упутио писма Недељку 
К араичићу ради обједињавања садејства међу јединицама и прено- 
шења директива Тита и Ц К  КП Ј.

157 Исто, 11/11 док. бр. 101.
158 исто, док. бр. 210 (радио-депеша Врховног ш таба III корпусу).
158 АС ПКС бр. 510.
180 АС ПКС бр. 491 (писмо ОК В рањ а од 5. II  1944. године).
161 АС ПКС бр. 508 (писмо ОК В рањ а од 7. III  1944. године).
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Колико је Темпо озбиљно схватио задатак који му је поставио 
врховни командант говори и податак да је он одмах и без одлагања 
тражио садејство бригада из рејона Лесковца ради чиш ћења Ору- 
глице и Пољанице од четника и освајањ а Карадага према Косову .162 
Осим тога, он је од секретара ОК Врања Видоја Смилевског-Бате за- 
хтевао садејство V и VI ЈМ  бригаде ради ликвидације бугарских упо- 
риш та у Кривој Ф еји и Власини .163 Тиме би се спојиле слободне тери- 
торије Лужница—Црна Трава и Пчиња—К озјак  и обезбедила успешн- 
ја  подршка АФП Бугарске. Садејство V ЈМ  бригаде није остварено 
јер је  она тада била у Пустој реци, и због става руководства, што се 
види из Темповог писма упућеног 13. априла 1944. године, Петру 
Стамболићу.

. . . „Ваше гледиште по питању Криве Ф еје и Власине није ис- 
правно. То није локално питање, већ питање од првостепене важно- 
сти за  разбуктавањ е устанка у Бугарској и давањ а наше помоћи 
њима што нам Тито поставља као први задатак" .164 Вероватно је 
овакав став чланова П К произашао из ситуације која је владала у 
руководству пре доласка Петра Стамболића.

У време кад је Темпо предузимао све како би убрзао садејство 
и јачањ е удара по контрареволуционарима и окупатору, између 
Н едељка Караичића, као руководиоца у име ПК, и Драгог Стамен- 
ковића, секретара ПК СКОЈ-а, дошло је до извесних несугласица
о којима сам Караичић тих дана (13. III 1944. године) пише:

. . . „Сукоб између мене и Драгог и ако се ми трудимо да се не 
одрази на рад ипак се то осећа . . . Пред нашом партијом у овом крају 
постављ ају се крупни задаци и треба их реш авати . . . зато је потре- 
бно да Пера што пре дође овамо . . ,“ 165

Караичић, налазећи се у оваквој ситуацији, а пошто вероватно 
није био добио писмо Темпа од 11. Ш  1944. године, донео је одлуку 
да формира „Оперативни штаб јужноморавске зоне“16с како би обез- 
бедио успешније руковођење бригадама и себе растеретио огромног 
посла коме он, како каж е у свом писму ПК, није био дорастао.

Темпо је био личност која је својом оперативношћу, борбеношћу 
и способношћу могла не само да успешно пренесе директиве Тита, 
него и да пруж и помоћ НО Б-у (ОК, штабовима па и члановима ПК) 
у овом крају  када је она била најпотребнија и најкориснија за НОП 
Југославије.

ie2 исто, бр. 514.
163 Исто.
1вЈ 36. НОР. т. 1/7 док. бр. 98.
1<iS АС ПКС бр. 513 (из писма Драгог Стаменковића Покрајинском комитету 

види се став према војно-политичком кадру који  је допринео у стварањ у ИОВ-а
у овим условима, када је  НОБ добијала снаж није облике, „проблем је спо- 
собних и смелих команданата бригаде, јер их немамо, команданти не задово- 
љ авају, споро се уздиж у као војни руководиоци". Став потцењ ивањ а војно-поли- 
тичког руководства је вероватно допринео да се у критичној ситуацији за сло- 
бодне територије Топлице и Пусте реке формира „Оперативни ш таб“ ЈМ  бригада 
само од партијско политичких руководилаца, изузев једног професионалног 
војника као начелник штаба, који  до тада није командовао ни једном једини- 
цом ни у одреду ни у бригади. (36. НОР. r. 1/7 док. бр. 36; 1/20, док. бр. 118.

169 36. НОР. т. 1/7 док. бр. 36 (наредба ГШ од 12. I II  1944. године).
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Није наодмет подсетити да су чланови ОК, штабови бригада, 
батаљона и ПО били способни да директиве Врховног штаба, ЦК КП Ј, 
Темпа и чланова IIK успешно изврше, што се види из периода када 
тих веза и те непосредне помоћи није било. То се показало одмах 
у марту када је окупатор тежио да у току зиме ликвидацијом снага 
НО Б-а у југоисточној Србији онемогући спајање ових снага с једи- 
ницама Врховног штаба, које су већ биле пошле у продор за Србију.

П ОКУШ АЈ ПРОДОРА „УДАРНЕ ГРУПЕ“ НОВ У СРБИ ЈУ  И Н ЕП РИ ЈА ТЕЉ СКЕ 
МАРТОВСКЕ ОФАНЗИВЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ С РБИ ЈИ

У периоду када је врховни командант маршал Тито тражио 
од Темпа податке о снагама у југоисточној Србији почетком марта
1944. године, у овом делу налазиле су се ове снаге НОВ и ПО:

У Пустој реци, Поречју, на Пасјачи, у Добричу, на Јастрепцу и 
у Расини биле су: II, III, IV и V ЈМ  бригада и Озренска (дошла као 
група из источне Србије) бригада. Осим ових јединица НОВ-а у овом 
рејону налазили су се и ПО: I ЈМ  с три батаљона (један Косовски), 
Јастребачки (с два батаљона), Круш евачки (Расински) с два бата- 
љона. У борбама су стално учествовале и снаге команди војних под- 
ручја и команди места (Пусте реке и Топлице):

На терену Црне траве и Лужнице у то време налазио се II ЈМ ПО 
(од народа назван „Црнотравски") с два батаљона, команда Црно- 
травског подручја с командама места и Трнски бугарски ПО (с два 
батаљона, 15. марта 1943. године у Добром Пољу је у састав овог 
одреда и батаљон „Христо Ботев“ којим је командовао Дичи Петров, 
а дошао је у овај рејон с Главним штабом М акедоније) ; 167 
на слободној територији Пчиња—К озјак  налазиле су се: VI ЈМ 
бригада, Врањски ПО, команда Врањског војног подручја, III маке- 
донска ударна бригада, Кумановски ПО и Косовски батаљон .168

На темељу оваквих податак о снази НОВ и ПО у овом рејону 
врховни командант је и одлучио да по зими упути преко Ибра у 
југоисточну Србију „Ударну групу“ од две дивизије (II пролетерску 
и V крајиш ку). Ова група је пошла 15. марта 1944. у изврш ењ е за- 
датка који је поставио Врховни штаб. и 30. марта избила на Голију 
са задатком да форсира Ибар и пређе на Копаоник .169

Непријатељ је будно пратио развој догађаја, па је благовремено 
открио правац дејства ове групе и предузео све како би им спречио 
продор у Србију.

Штаб II оклопне армије, који се налазио у Још аничкој Бањи, 
формирао је групу „Ш редер“ како би спречио продор „Ударне групе“ 
преко Ибра. Асен Николов, командант I бугарског окупационог кор-

107 С. Т ђ р н с к и , п.д,, стр. 442; М, Apostolski n.d. стр. 176 напомена 14; S. 
Vukm anović-Tem po, п. rnemoari, књ, I, стр. 397.

108 36. НОР. т. VI I /3 док. бр. 18; исто 1/7 док. бр. 29; исто 1/20, док. бр. 
140; 1/19, док. бр. 142 и М. Apostolski, n.d., стр. 91.

168 36. ИОР. т. 1/7 док. бр. 38—69 (они се односе на борбе II пролетерске 
и V крајиш ке дивизије); исто 1/20, док. бр. 150 (оперативни дневник II пр-о- 
летерске дивизије); АС. ПКС. бр. 510 (писмо Темпа К араичићу од 11. III  1944.
године).
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луса, предлаж е 30. марта 1944. године немачком команданту Србије, 
генералу Фелберу, да одбрану, а касније и противнапад њихових 
снага, повере команданту 25. бугарске дивизије ген. Николи Грозда- 
нову. З а  одбрану на Ибру ангажоване су немачке, бугарске, Љ оти- 
ћеве снаге, снаге Руског заштитног корпуса и четници ДМ у јачини 
од 20.000 људи. Операција је вођена под ш ифром „Камерјегер“ . Ова- 
ко јаке  непријатељ ске снаге успеле су да у борбама 30. и 31. марта 
спрече продор „Ударне групе“ преко Ибра .170

К рајем  марта Тито је наредио Темпу да пређе у рејон Пусте 
реке и Топлице и да се по избијањ у Ударне групе у овај рејон 
повеже с делегатом Врховног штаба Павлом Илићем-Вељком ради 
координације у стварањ у слободне територије у захвату од Мораваа 
све до Овчег поља .171

Темпо је овај захтев пренео члановима П К у рејону Лесковца, 
који су тада очекивали напад Кесеровића из рејона Крушевца.

У међувремену борбе на Ибру нагнале су окупатора на деобу 
снага, тако су четничке снаге под командом Кесеровића, коме је 
требало да садејствују четници из горње Јабланице и Оруглице под 
командом Радослава Ђурића, као и неки корпуси из рејона Ниша 
и источне Србије, пошле у напад на Топлицу и Пусту реку без по- 
моћи осталих окупаторских јединица из рејона Ниша, Прокупља и 
Лесковца, што ће се позитивно одразити на успех бригада НОВ и ПО.

Оперативни штаб јужноморавске зоне са штабовима бригада ПО 
и командама подручја распоредио је своје снаге за одбрану слободне 
територије.

К ада је Кесеровић с Расинским и Топличким четничким корпу- 
сом избио у рејон села Арбанашко, Ргаје, Статовац и Ђуровац при- 
премајући удар према Пасјачи, Видојевици, Радану и Пустој реци, 
Оперативни штаб донео је  одлуку да предухитри непријатељ а .17'2

Пред сам напад 17. марта 1944. године II и IV ЈМ  бригада напа- 
д а ју  четнике у селу Арбанашко и наносе им велике губитке, Изне- 
нађени овим нападом четници сутрадан, 18. марта, прелазе у против- 
напад на планину Видојевицу, одакле их IV ЈМ  бригада одбацује у 
долину Топлице.

Оваквим развојем борби, стварањем непрекидног фронта на 
дуж ини од 10 км, прешло се на ф ронталну борбу. После два дана 
теш ких борби, 19. марта 1944. године, бригадама је пошло за руком 
да јуриш ем разбију четнички фронт и угрозе сам штаб Кесеровића 
у селу Ргаја. Силина продора јужноморавских и Озренске бригаде 
довела је четнике у ситуацију да се панично повлаче према Кру- 
ш евцу и Косаници, остављ ајући топове који су им били понос. У овој 
борби II бригада губи свога заменика команданта Страхињу Ерако- 
вића. Победи бригада допринело је и то што су окупаторске снаге 
2. и 3. батаљона 123. бугарског пука и неке бугарске јединице из 
рејона Ниша биле постављене на Ибру за спречавање продора ударне

170 АВИИ НАВ-Н-Т-501, 256/190—194; 517 (извеш тај команданта југоистока 
за  март и април 1944. године).

171 д с  ГШС бр. 143 и Oslobođilački rat, књ. II, стр. 233.
172 36. НОР. т. 1/20 док. бр. 137; М. Перовић, Јужна Србија, Београд 1961, 

стр. 345, 346.
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групе. Овим су II пролетерска и V крајиш ка дивизија, иако нису 
успеле у пробоју у Србију, допринеле да снаге НОВ и ПО у рејону 
Топлице постигну победу у борби с врло опасним непријатељом који 
је  тежио да продре на слободну територију — лева обала Јуж не 
М ораве .173

У мартовској непријатељској офанзиви на Топлицу и Пусту 
реку, као што смо рекли, нису узеле учеш ћа остале снаге окупатора. 
Оне су крајем  марта организовале офанзиву у овом делу под шифром 
„Б ергруч " .174

Из Топлице бугарске јединице прелазе у напад 26. и 27. марта. 
Бригаде прихватају борбе и успевају да их врате назад у њихове 
гарнизоне. Бугарске окупаторске јединице из Лесковца и Лебана 
такође продиру 1. априла у Пусту реку, али и њих бригаде НОВ-а 
одбацују натраг у гарнизоне.

Велогардејско-немачке снаге тек по разбијањ у бугарских снага 
у  Топлици 28. марта 1944. године избијају на Пасјачу, Бели камен, 
где их II ЈМ  бригада напада, али без успеха. У борби 30. марта 1944. 
године на истим положајима II и IV ЈМ  бригада поново нападају 
белогардејце и Немце, одакле их протерују наносећи им велике 
губитке — 20 погинулих. У тој борби и II бригада губи Владимира 
Букелића, Поп-Мићу, политичког комесара бригаде, а Ж ивко Коцић- 
-Предраг политички комесар омладинског батаљона —■ Црнотравског, 
један од првих руководилаца Бабичког одреда и II ЈМПО, тешко је 
рањен и остао стопроцентни ратни војни инвалид.

Према четницима мајора Ђ урића налазе се V ЈМ  бригада и I ЈМ 
ПО, са задатком да спрече продор четника у Пусту реку у случају 
њиховог садејства с Кесеровићем. Пасивношћу четника Ђ урића овај 
фронт одбране није активиран, а то је допринело да су се бригаде 
успешно разрачунале с Кесеровићем. Због ове, као и раније његове 
пасивности (децембра 1943. године) у  време борби у Косанчићу, чет- 
ничка емиграција напада Ђ урића за издају, због које је дошло до 
пораза четника у југоисточној Србији .175

Слабо садејетво у мартовској офанзиви код непријатељ а омогу- 
ћило је да се постигну изванредни успеси у одбрани слободне терито- 
рије на левој обали Јуж не Мораве. Окупатор овлаш ћује команданта 
Привредно-управног штаба Команде Југоистока да преко немачког 
команданта војног округа у Софији врш и синхронизацију офанзиве 
у југоисточној Србији против НОВ и ПО.

Он захтева да бугарска влада организује напад на Црну Траву 
ради ликвидације партизана у том рејону, као базе НОП-а и главни 
центар руководства НОБ-а. Самим тим и ради заш тите радника 
М ачкатица и саобраћја на прузи Лесковац— Скопје .178 Бугарска вла- 
да, примивши захтев од представника Немачке доктора Делиуса, 
организовала је преко команданта V бугарске окупационе армије у

173 36. НОР. т. 1/20 док. бр. 137.
174 АВИИ НАВ-Н-Т-501, 256/406—424 (извештај команданта јутоистока од 

1—5. априла 1944. године). В. M itrovski, V. Glišić, Т. Ristovski, Bugarska vojska. 
u  Jugoslaviji  1941—1944, Beograđ 1971, стр. 123.

175 Др M. Ш ијачки, Haia пут, емигрантско издање, Чикаго 1969, стр. 61.
17« АВИИ Н АВ-Н-Т-77-614/180033-44 (извештај капетана Елихера, помоћника

немачког команданта војног округа Софије).
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Скопју, генерала Васила Бојдева, офанзиву за  уништење партизанске 
базе у Црној трави. Бојдеву је овај задатак био утолико лакш и, јер 
;је већ имао раније припремљен план за операцију, како по месту 
тако и по времену .177

Генерал Бојдев је за ову офанзиву, коју је назвао „Радан“, 
формирао четири војна одреда, и то:

Моравски, од 5 батаљона под командом пуковника Бајчинског, 
команданта 51. пешадијског пука из Скопја; Власински одред од 
3 батаљона под командом пуковника Ивана Попова, команданта 52. 
пешадијског пука из Врања; Трнски — од 3 батаљона под командом 
потпуковника Тутуманова, команданта 50. пешадијског пука из Пи- 
рота, и Нишки одред од 3 батаљона под командом пуковника Л аза- 
рова, команданта 123. пешадијског пука из Лесковца .178 Сви ови 
војни одреди били су обједињени командом генерала Александра 
Поп Димитрова, команданта 14. пеш адијске дивизије окупатора из 
Скопја. Извршење добијених задатака контролисао је капетан гроф 
Блихер, ш еф  обавештајног одељења команде Немачког војног округа 
у Софије Бугарска .179

Према плану операције у овој офанзиви је учествовало четр- 
наест пеш адијских батаљона, и то 8 из V армије, 3 из I окупационог 
корпуса, 3 из I армије Софије, 2 ескадрона коњице из I коњичке 
бригаде, појачани потребном артиљеријом и минобацачима, подржа- 
вани од две ескадриле авијације и полиције скопске, врањ ске и 
еофијске области.

Ове снаге брзим наступањем стварају ,,казан“ око снага НОВ 
и ПО у рејону Црна Трава и Рупље, и у њему нападају опкољене 
снаге ПО. Ево како то Славчо Трнски описује у својој књизи: „Пла- 
ном је предвиђено усмеравање дејства свих снага у рејон Црне Траве 
где су се према фаш истичкој процени налазиле главне снаге југо- 
словенских и бугарских снага из југозападне Бугарске. Циљ ових 
напада био је уништење партизана и опустошење читавог рејона како 
би се онемогућило да партизани ту поново организују нове одре- 
де . . У наређењу команданта V окупационе армије генерала Бој- 
дева овај циљ се допуњава и тиме . . . „У овој акцији треба по сваку 
цену да се поврати ауторитет Бугарске, њене власти и армије .“ 180

Планом офанзиве предвиђено је да операције почну 15. а заврш е 
се 20. марта; међутим, закаснило се у припреми. Да је све било пред-

1 7 7  и с т о .

178 Исто, (у овом извеш тају  начелник Обавеш тајног одељења Команде 
војног округа Софије наводи да је  било 14 пеш адијских батаљона који су 
узели учеш ћа у мартовској офанзиви на Црну Траву.); то се потврђује и у 
документима-фонд Бугарске (А, V II Б. Кут. 3 ф . 1 док. бр. 1) С. Т грнски, 
н.д., стр. 443, 454.

179 ј д с т и  извеш тај капетана Б лихера (по њему је  14. дивизијом у мартов- 
ској офанзиви командовао генерал А. Поп Димитров, командант 14. дивизије 
из Скопја, а по С. Трнском — је  пуковник Недов. Вероватно је  Недов у одсу- 
ству замењивао генерала Поп Димитрова, те се прихвата као тачније тврђењ е 
капетана Блихера, који  је  био у ш табу за време мартовске офанзиве. У 
Фебруарском походу  М. Апостолски тврди да мартовском офанзивом коман- 
довао командант 29. дивизије — ово се не може прихватити јер је  29. дивизија 
формирана тек априла 1944. године, о чему постоји друга дкументација (А, 
VII. Б. Кут. 3 ф. 1 док. бр. 1).

180 С. ТЂрнски, п.д., стр. 443—444.
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виђено за успех операције „Радан“ говори и податак који је дао 
потпуковник Белов, командант батаљона из 54. пешадијског пука из 
Прилепа. Команданти батад>она из Прилепа, Битол^а, Велеса, Скопја, 
Лесковца, Ниша, Пирота, Сливнице и Софије ништа нису знали о 
операцији док се нису укрцали у воз или камионе на путу за рејон 
напада .181

На основи плана дејства, после искрцавањ а из воза и камиона 
(неки и пешице) у Предејану, Џепу и Владичином Хану, јединице су 
одмах у току ноћи 17/18. марта поседале положаје за напад. Морав- 
ски одред на правцу Лични До—М ачкатица, Нишки с демаркационе 
линије Власотинце— Свође, Трнски из рејона Лужнице, Љуберађе, 
Стрелца и Стрезимировца, а Власински из рејона Клисуре и Сурду- 
лице, кренули су у напад, док су се 2 коњ ичка дивизиона, који су 
били у резерви команданта дивизије, кретала из рејона Сурдулице 
према Власини .182

Све јединице су стигле у рејон поласка за напад 18. марта 1944. 
године и тиме благовремено створиле обруч око Црне траве. Морав- 
ски војни одред пуковника Бајчинског (5 батаљона) избио је на ли- 
нију М лачиште—Црвени Брег—Ново Село, и ту прешао у одбрану 
19. марта; Нишки војни одред под командом пуковника Лазарова 
19. III посео ;је запречну линију: Острозуб—Добро Поље—Брод. Трн- 
ски војни одред, који је благовремено кренуо из рејона Лужнице и 
Стрезимировца, задрж ала је команда места Калне под командом 
Стојана Јовановића, која је тиме онемогућила затварањ е обруча с те 
стране. Команда места Калне обавестила је Команду подручја о деј- 
ствима непријатељ а из рејона Лужнице и Трна. Команда подручја је 
и сама установила покрет бугарских снага из рејона Сурдулице 18. 
марта, па је зато наредила команди места Кална да преузме оруж је 
и муницију која је била за бугарске партизане бачена у рејону Деји- 
чеве махале, село Брод. О руж је је у току ноћи 18/19. марта преба- 
чено у К алну и подељено сељацима да не би пало непријатељ у у 
руке;ш  сељаци су њиме 19. III водили борбу с непријатељем. Ко- 
манда места Калне, са својим борцима и наоружаним сељацима 
прихвата борбу са Трнским војним одредом у рејону Тумбе. Борба 
команде места присилила је непријатељ ске снаге да скрену с одре- 
ђеног правца како би ликвидирали партизане у Кални. Али то је у 
исто време пореметило план затварањ а „казана" из правца Преслапа 
и Градског, тако да je с овога правца обруч затворен тек 19. марта 
увече, што капетан Б лихер и тврди, али сматра да је до овог дошло 
због великог снега.

Власински војни одред, који је имао задатак да прочисти „ка- 
зан “ , посео је своје полож аје за напад: Радовинци и Власина (Дојчи- 
нова махала), такође 19. марта, у поподневним часовима. Овакав 
начин дејства окупатора створио је „казан" на линији Добро Поље’ 
Рупље, М ачкатица, Црна Трава, а у исто време дата је могућност 
опкољеним снагама НОВ и ПО да схвате намере непријатеља.

181 АВИИ СУП Скопје Мф. бр. 12 снимак 50.
182 И звеш тај капетана Б лихера (АВИИ НАВ-Н-Т-77, 614/180133/40.
183 летс.
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Док је команда места Калне водила борбу с непријатељ ем на 
Тумби, а касније у самом селу Кална, команде места из Лужнице и 
осталих делова слободне територије повлачиле су се у великом броју 
с активистима према Црној Трави, седишту команде подручја Брод, 
(Дејићева махала) чиме су ишле на руку непријатељским тежњама.

Два батаљона, I батаљон I ЈМПО и Косовски, из рејона Пусте 
реке и Лесковца у току ноћи 16/17. марта прешли су Ј. Мораву у 
рејону Џепа и избили у рејон Љ утеж а. Сутрадан, 17. марта, ови бата- 
љони су се нашли у самом обручу.

Косовски батаљон пошао је по наређењу Темпа из Пусте реке 
у рејон Пчиње ради формирањ а Косовског одреда, а I батаљон
I JM IIO пошао је из рејона Кукавице у Црну Траву ради пријема 
муниције и наоружања, у чему су снаге бригада и одреда у рејону 
Лесковца оскудевале .184

Тако су ова два батаљона упала у ,,казан“ непријатеља.
У периоду непријатељ ске офанзиве ,,Радан“, у Власини налазио 

се II ЈМПО „Синадин М иленовић", кога је народ прозвао Црнотрав- 
ски одред, с два батаљона, а бугарски Трнски ПО са два батаљона 
у селу Добро Поље. Трнски одред само три дана раније, 15. марта, 
реорганизован је у селу Добро Поље примајући у свој еастав батаљон 
„Христо Вотев“ који је дошао с ГШ М акедоније. Интересантно је  да 
је Трнски одред после реорганизације, на основи раније припремље- 
ног плана, ноћу 17/18 у периоду подилаж ењ а бугарских снага из 
рејона Власине, прешао у рејон Босилеграда и тиме био ван ,,казана“ 
непријатељ а .185

Непријатељ који је у току ноћи 17/18. као и 18. и скрцавао своје 
снаге у долини Грделичке клисуре, као и на осталим деловима око 
слободне територије, опколио је четири батаљона, као и снаге команде 
подручја Црна Трава .180

У обручу се тада нашло неколико чланова ОК Врањ а који се 
тих дана поделио на ОК Пирота и Окружно повереништво Врања. 
Чланови ОК, са штабовима батаљона и Црнотравског одреда, као и 
командом подручја, на Павловој грамади 18. марта и ноћу 18/19. 
донели су заједничку одлуку о пробоју из обруча свим снагама преко 
Чемерника, Врле реке, Стрешера и Варданика у рејон Пчиње.

За руковођење снагама у пробоју формиран је штаб за пробој.187 
Ради успешнијег пробоја из обруча формирана су 3 ешалона. За 
сваки ешалон одређен је штаб. У првом ешалону били су Косовски 
батаљон и I батаљон Црнотравског одреда под командом Драгољуба 
Петровића—Столета, команданта Црнотравског одреда. Уз I ешалон 
био је и штаб за пробој. Други ешалон чинили су II црнотравски 
батаљон и I батаљон I ЈМПО с командантом Бориславом Станкови-

184 Ж . Н иколић-Брка, 22. дивнзија,  стр. 87; АВИИ НАВ-Н-Т-77, 614/180133- 
-49 (извештај капетана Влихера). М. Apostolski n.d., стр. 192; Б. Глигоријевић, 
брошура Ћулавка,  монографија о Б. Станковићу, Лесковац 1967, стр. 50.

185 С. Тгврнски, н.д., стр. 445.
,so АС ПКС бр. 517 (извештај ОК Пирота од 28. марта 1944. године),

С. ТЂрнски, н.д., стр. 445 и И звеш тај капетана Блихера.
187 АС ПКС бр. 517.
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ћем-Чулавком и Драганом Петровићем, политичким комееаром Црно- 
травског одреда. У III ешалону налазио се батаљон команде подручја 
под командом Љубе Ракића и Сретена Ристића. С овим ешалоном 
ишао је велики број политичких радника (НОО, АФ Ж , омладине) па 
и народа.

Током 19. марта 1944. године с обзиром на спора дејства непри- 
јатељ а све снаге су повучене с полож аја и концентрисане у рејон 
Павлова грамада, сем заш титних делова.

Извиђањем је установљено да су на правцу пробоја П ланинарска 
кућа — село Битврђе биле постављене слабије непријатељске снаге. 
Није било откривено да су се непријатељске снаге на овом правцу 
до једног батаљона налазиле у селу Битврђа смештене по кућама 
и у ш коли .188 Кад је пао мрак, први ешалон је пошао у пробој у 
рејон Планинарске куће на Чемернику. Он је у јуриш у разбио не- 
пријатељске положаје који су били утврђени и под дубоким снегом 
и отворио брешу.

Први ешалон je продужио с продором и обезбедио другом еш а- 
лону пробој кроз брешу. Једна чета Косовара, која је спречавала 
затварањ е бреше, није могла дуго да одолева противнападу непри- 
јатеља, па је сама одсечена од првог ешалона. Други ешалон, под 
ударима јаке артиљ еријске и минобацачке ватре уз осветљавање 
полож аја борбе, уместо брзог дејства и одржавањ а ф изичке везе 
с првим ешалоном, залегао је у рејон Планинарске куће и застао. 
Тај тренутак неодлучности бугарске јединице користе и затварају  
брешу коју је први ешалон створио. Изгубљена ф изичка веза с првим 
ешалоном а успешнија дејства непријатељ а по другом ешалону до- 
воде у питање даљи пробој снага из обруча. У тој критичној ситуа- 
цији штаб другог еш алона одустаје од пробоја и доноси најгору 
могућу одлуку — повратак на полазне положаје у село Рупље, у 
центар „казана" .189 Повратак другог ешалона повлачи за собом и 
трећи ешалон и тако се главнина снага враћа у обруч. Команде места 
и позадински радници из Лужнице, њих око стотину, у овој ситуа- 
цији доносе одлуку да се у току ноћи 19/20. марта пробију из обруча 
према Лужници. На Корубама (Плана) ова група наилази на прве 
делове бугарског Трнског војног одреда и из покрета се пробија, 
али том приликом трпи осетне губитке .190

Група није успела да се у целини пробије те ноћи, па су неки 
делови тек у току следеће ноћи 2 0 / 2 2 . март изиш ли из обруча.

Први ешалон са штабом за пробој, без једне чете Косовског 
батаљона, после избегнутог сукоба с непријатељским батаљоном у 
Битврђи, напао је  у  Врлој реци позадинске делове Власинског 
војног одреда, и избио у село Вучиделце на странама Стрешера.

188 По сећањима Душана Д евеџића-Ж ике, и Драгана Петровића изнетим 
аутору 1975. године у том париоду погинуло је око 10 другова и другарица 
објављен.

189 д с  ПКС бр. 517 и сећања Сретена Ристнћа и Д. Петровића изнета 
аутору 1974. године и Ж . Н иколића-Брке, Мартовска офанзива, рукопис.

1,10 На основи сећања Радула Спасића, члан СК С К О Ј-а Л уж нице изнетог
аутору 1975. године у том периоду погмнуло је  око 10. другова и другарица 
прм пробоју из обруча. Ж . Н иколића-Брке, Мартовска офапзива.  н. рук.
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Колона првог ешалона, која се по дану кретала према Стрешеру 
примећена је, па је трпела од артиљериј ске ватре непријатељ а с де- 
сне обале Врле реке .191

Главнина (II и III) ешалона, с око 3 батаљона, наш ла се у јутар- 
њим часовима 20. марта 1944. године у селу Рупље у самом центру 
,,казана“. Батаљони су распоређени на положајима махала Ваинце, 
Павличино, Друсунци, Рајчетина, Банковци и Селишта села Рупља 
као и махала Попови и Обрадовци села Црна Трава и Главшине и 
Деићева села Брода. На овим положајима очекивао се напад непри- 
јатеља. У сванућа 20. III 1944. године непријатељ је почео да деј- 
ствује артиљеријом и минобацачима, али због магле која је покривала 
Рупље ова није била ефикасна. Дизањем магле око 9 часова непри- 
јатељска артиљеријска дејства су постала ефикаснија, а тада и пе- 
шадија полази у напад из рејона Павлове грамаде, М лачишта, Обра- 
довца и Брода, док је у К ачеру и Зеленичју, непријатељ и даље 
у одбрани.

У таквој ситуацији штаб I батаљона I ЈМПО, и чете Косовског 
батаљона, као и команде подручја, доносе одлуку да се по дану про- 
бијају Рупљанском реком ,192 што им је омогућило и пасивно држањ е 
непријатеља из Качера и Зеленичја. Одлука за пробој била је донета 
у ситуацији када су услови били теж и него прошле ноћи на Чемер- 
нику. Очигледно је донета под притиском критичног полож аја и на 
брзину. Изабран правац за пробој био је врло теж ак и рискантан, 
али, на срећу, због великог снега и стрмих стена тај правац су поселе 
слабије снаге непријатеља. Коритом реке постојала је сгаза која је 
омогућавала кретањ е само у једној колони. Селиште, Оетрозубски 
рид и М аслариште надвиш авале су стрме, веома пошумљене стране 
под великим снегом, које су онемогућавале иепријатељу да убаци 
јаче снаге и спречи продор коритом Рупљанске реке.

Пробој је почео по дану, па је непријатељ то брзо и открио и 
оријентисао неке своје делове у том правцу. У кориту Рупљанске реке 
дошло је до теш ке борбе између наших снага и непријатеља. Борбом 
прса у прса, уз огромне жртве, партизански батаљони створили су 
брешу којом је главнина I батаљона I JMTIO, чета Косовара и део 
снага команде подручја с политичким комесаром у поподневним 
часовима 20. марта изаш ла из обруча.193 Први батаљон I ЈМПО 
с осталим јединицама, пробивши се из обруча, наишао је у рејону 
Виље Коло на положаје Власинског четничког корпуса. Иако изну- 
рени борбом с бугарским окупатором, партизани прелазе у напад 
и разбијају  четнике, чиме је отворен пут према Ј. Морави и даље 
према слободној територији Лесковца. Четници су успели, према 
њиховим подацима, да у овој борби убију 5, ране четири и заробе 31

ш О борби у Врлој реци штаб бугарске дивизије преиео је капетану Бли- 
херу, који је  контролисао операцију у име команде војног округа из Софије, 
да је то покушај партизапа из рејона Варденика ван обруча да подрже пробој 
из обруча (АВИИ НАВ-Н-Т-77, 614/180133-50). И звеш тај капетана Блихера.

ш  Ж . Н иколић-Брка, н. рукопис, Мартовска офанзива.
193 Б лихер није добро обавештен о пробоју па је  у вези с борбом 20. марта 

написао команди Југоистока: „Више покуш аја пробоја непријатеља с линије 
Б учје—Острозуб јаким снагама према северозападу изјаловило се“ (АВИИ НАВ- 
Н-Т-77, 614/183133/40).
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партизана, већином Италијане. Заробљене И талијане и партизане 
четници су одмах пострељали и о томе самохвалисаво јавили Д. Ми- 
хаиловићу .194 Из обруча се пробило преко 200 бораца, а у обручу је 
остао део „Црнотравског“ ПО с политичким комесаром, и део команде 
подручја с командантом подручја. Непријатељ је, држ ећи се стриктно 
својих планова дејства, иако је ситуација налагала другачије, прешао 
у претрес ,,казана“ Брод—Острозуб—Рупље тек 21. марта у norio- 
дневним часовима с линије Попови (махала Црне Траве) Бајинце, 
(махала Рупље) и Црвени Брег. За  претрес терена ангажовано је 
5 батаљона који тај задатак заврш авју  тек 22. марта 1944. године, 
такође у поподневним часовима .195

Оваква дејства окупатора омогућила су да део Црнотравског 
одреда и команде подручја заостале у обручу остану у њему до мрака
21. марта, а онда користећи ноћ изађу из обруча без борбе. С овом 
групом бораца били су командант подручја Љ уба Ракић и политички 
комесар Црнотравског одреда Драган Петровић .196

Према подацима које нам даје капетан Блихер у свом извеш тају, 
непријатељ је само првог дана ликвидирао 130 борац НОВ и ПО. 
а да је оф анзива заврш ена с 400 убијених припадника НОП-а .197

Очигледно је број погинулих увећан да би се показало како је 
сама операција била успешна и да је партизанима нанет униш тава- 
јући ударац. Међутим, по подацима који стоје аутору на распола- 
гању, а који сигурно нису потпуни, приближни губици су овакви: 
Косовски батаљон има 6 погинулих, Црнотравски одред 7, I батаљон
I ЈМПО 6 , а команде Црнотравског подручја 7 погинулих. Укупно 
26 бораца .188

Број погинулих је вероватно већи ако се томе дода и 30 Итали- 
јана које су, стрељали четници. Број погинулих креће се око 60, а 
то је скоро сваки 10 борац из опкољених батаљона. Према томе, то 
је највећи губитак бораца НОВ и ПО на овој територији, од 1942. 
године.

Командант 14. пеш адијске дивизије генерал Поп Димитров са 
својим командантима војних одреда стриктно је изврш авао наређење 
команданта V окупационе бугарске армије из Скопја, генерала Бој- 
дева.

Они су све оне задатке које је поставио генерал Бојдев изврш или 
на тај начин што су људе које су затекли у рејону борбе стрељали 
и куће попалили. Стрељања су изврш ена у селима: Златићево, Деја- 
на, Козило, Добро Поље, Јабуковик, Криви Дел, Кална, Дарковци, 
Црна Трава, Брод, Млачиште, Рупље, (Махале Бајинци, Павличина 
и Банковци) и Ново Село. Према непотпуним подацима у овим селима 
стрељано је око 100 људи (само у Б ајинцу и Павличиној махали

191 Исто, и четнички извеш тај (АВИИ „ 4 “ Кут. 23. рег. бр. 16685.) и Ж . 
Николић, н. рукоп. „ М а р т о в с к а  о ф а п з и в а " .

195 И звеш тај капетана Б лихера и Ж . Николића-Врке н. рукопис, „Мартов- 
с к а  о ф а н з и в а " .

180 Ж . Н иколић-Брка, н. руконис „ М а р т о в с к а  о ф а н з и в а " .
197 И звеш тај капетана Блихера, (АВИИ НАВ-Н-Т-77, 614/183133/40).
108 36. Н О Р .  т. 1 /1 9  д о к .  бр .  132; исто, 1/20 док. бр. 140, Т р а г о м  II  ј у ж н о -  

м о р а в с к о г  П О ,  Београд 1955, списак погинулих; Ј. Стефановић, Ж рт ве  ф а ш и -  
зм а ,  Лесковац 1967, списак погинулих.
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преко 60).199 Стрељање су врш или чак и пуковник Бајчински, потпу- 
ковник Васил Белов и многи други официри бугарског окупатора .200 
Колико је суровости примењено у овој офанзиви говори и извеш тај 
капетана Блихера упућен вишим командама. „Безобзирно наступа- 
јуће бугарске трупе само су у изнимним случајевима врш иле зароб- 
љ авањ е“ .201

По мерама одмазде које је применио у овој офанзиви, Славчо 
Трнски у својој књизи Неотдавно генерала Војдева сврстава у нај- 
теж е злочинце II светског рара .202 Али, на жалост, то није сметало 
отечествено фронтовској бугарској влади у Софији да га не осуди 
као ратног злочинца, чак му је обезбедила пензију и миран живот 
у Софији .203

Почетком априла 1944. године, тј. о д м а х  по мартовској офанзиви, 
Темпо је, по наређењу врховног команданта марш ала Тита, на путу 
за  Пусту реку и Лесковац стигао у Црну Траву где се сусрео с V ЈМ 
бригадом и Озренским батаљоном .204 Ради бољег обезбеђења прелаза 
преко Ј. Мораве, Темпо је повео Озренски батаљон, ;јер није било 
муниције и опреме у Црној Трави rro коју је овај дош ао .203

Не могавши да пређе Ј. Мораву код Добротина, Темпо се с Озрен- 
ским батаљоном вратио на црнотравски терен. При повратку, у рејону 
Новог Села, напао их је бугарски батаљон 54. пешадијског пука, и 
овај напад довео је Озренски батаљон и Темпа у врло теш ку ситу- 
ацију. ,,Били смо у врло критичној ситуацији у каквој нијесам био 
до сада“ пише Темпо Петру Стамболићу, команданту ГШ Србије .208

У току ове борбе из Озренског батаљона погинуло је 7 бораца. 
М артовска офанзива на Црну Траву и Рупљ е и постављање бугар- 
ских батаљона у непосредној близини Црне Траве имало је за циљ 
да уништи партизанску базу у црнотравском крају  и онемогући об- 
нову НОБ-а у том рејону. Због тога су долазак, односно повратак V 
ЈМ  бригаде и борба с њом 3. априла 1944. године у рејону Бајинца, 
Качера и Павлове грамаде207 и борба с Озренским батаљоном 5. апри- 
ла код Лопушних М ехана и Бистрице, озлоједиле окупатора па је 
предузео драстичне мере против народа села Брода и Црне Траве. 
Бугарски батаљон 45. пешадијског пука и батаљон 54. пешадијског 
пука из Новог Села, спалили су 9. и 10. априла ова два села у којима 
су униш тили све куће и помоћне зграде. Опљачкали су све што су 
нашли, ria и гвоздене кревете, како каж е пуковник Б елов .208 Спаљена 
је сва људска и сточна храна и тиме је створено тешко стање за 
исхрану људи и стоке. И о овом случају  Темпо пише:

198 Т р а г о л  Н ЈМПО, списак погинулих; Ј. Стефановић, н.д., списак поги-
нулих С. Т ђ н с к и , н.д., стр. 445—446.

200 АВИИ СУП Скопје филм 12 (изјава потпуковника Белова); АВИИ- 
-НАВ-Н-Т-77, 614/180133/49) извештај капетана Влихера.

201 И звеш тај капетана Блихера.
202 q Тљрнски, н.д., стр. 445.
203 Аутор је током боравка у Бугарској 1966. године обавеш тен о полож ају 

генерала Бојдева.
204 Ivag-Džina Gligorijević, Deveta srpska brigađa, Beograđ 1970, стр. 47;

*4 ТТЛ T K D R T lfo  ‘II. f) Г>ГР'П ^ RQ

205 36. НОР. т. 1/7 док. бр. 98 и Cxligorijević, IX бригаде, стр. 47—48.
мв 36. НОР. т. 1/7 док. бр. 28 и Gligorijević, IX бригаде, стр. 47—48.
2(17 Ђ. Златковић н.д., стр. 339. '
208 АВИИ СУП Скопје Мф. 12 (изјава потпуковника Белова).
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„У Црној Трави је очајна си туац и ја . . . напомињем да је овом 
народу неонходна помоћ у храни или пребацивању погорелих поро- 
дица у Јабланицу“ .209

У периоду када је Темпо покушавао да се пробије из територије 
Црне таве у Пусту реку ,210 „ударна група“ с делегатом Врховног 
ш таба Павлом Илићем-Вељком, водила је теш ке борбе у рејону Ибра 
и Драгачева, о којима смо већ говорили.

Врховни командант, увидевши да се ова група не може пробити 
преко Ибра и да ће бити угрожене противнападом, доноси одлуку, 
средином априла, да дејства „ударне групе“ усмери у западну Србију, 
Борбама II и V дивизије у овом делу Србије садејствовале су и две 
дивизије III корпуса из исгочне Босне преко Дрине .211 На основи ове 
одлуке „ударна група“ продире у 3. Србију преко комуникације 
У ж ичка Пожега—Чачак и У жице—ЈБубовија према Повлену, све 
до К осјерића .212

Командант ГШ Србије Петар Стамболић, који се налазио у југо- 
источној Србији, обавештен о продору ударне групе која се прет- 
ходно ослободила притиска непријатеља, почетком априла орјентише
II и III ЈМ  бригаду, под командом новог оперативног ш таба ,213 према 
Расини и Копаонику за садејство с „ударном групом“. Група бригада, 
rio доласку у рејон села Домнице (Расина), планирала је напад на 
четнике чиме би олакш ала продор према Ибру и тиме пошла у сусрет 
„ударној групи“.

По доласку у рејон Расине, концентрацију бригада и правац 
њиховог дејства према Копаонику и Ибру открио је немачки окупа- 
тор. У циљу онемогућавања њиховог продора окупаторска јединица 
од 700— 1.000 немачких војника, два бугарска батаљона, недићевци, 
љотићевци и четници ДМ, 12. априла прелази у напад на село Лом- 
ницу .214 Оперативни штаб, који ;је руководио групом бригада, благо- 
времено је открио концентрацију непријатељ ских снага, па је при- 
премио клопку немачким снагама. Напустио ;је село Ломницу, посе- 
дајући повољне положаје око ње, и тиме створио услове за наношење 
пораза немачкој јединици. Немачки командант, имајући тачне по- 
датке да се партизани налазе у Ломници, пошао је  у напад на село, 
После уласка Немаца у село, II и IV бригада су са свих евојих поло- 
Јкаја напале немачку јединицу. После краће борбе окупаторске снаге 
су протеране из села и том приликом су им нанети теш ки губици .215

200 36. НОР. г. 1/7 док. бр. 98.
2 10 g Vukmanovoić-Tempo, п. raemoari књ. I, стр. 400.
211 36. НОР. т. 1/7 док. бр. 150 (операцијски дневник II пролетерске диви- 

зије) и документи 151—317 (документи о де.јству II пролетерске и II крајиш ке 
дивизије).

2,2 Исто.
213 Архив ВИИ кут. 181 рег. 2/2 (наредба о формирању новог оперативног 

штаба од 26. III 1944. године).
214 36. НОР. т. 1/7 док. бр. 130 (писмо Н. К араичића Петру Стамболићу од 

13. IV 1944. године).
215 Исто; М. Перовић, Јужна Србмја, стр. 349 (у овом делу се наводи да 

су губици Немаца: убијених 198, од којих се 48 удавило у Расини. Овакав 
број се нигде у другим документима ие потврђује, те се могу сматрати уве- 
личаним).
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Бугарски батаљони, који су били усмерени за напад на бригаде, 
откривши повлачење немачких снага из села Ломнице, не прихва- 
тивши бобрбу повукли су се у Крушевац. Четници ДМ после пораза 
Немаца, вратили су се преко реке Расине у рејон Ж упе, не прихва- 
тајући борбу с партизанима. Оперативном штабу је пошло за руком 
да нанесе највећи пораз немачким снагама у југоисточној Србији, 
али није продужио да гони непријатељ а нити да наступа према 
Копаонику и Ибру.

У овој борби јединице су углавном истрошиле муницију, те нису 
биле способне за нове борбе, и Оперативни штаб се није усуђивао 
да продужи према Ибру. О томе је и обавестио Главни штаб Србије, 
Као што смо раније навели, продор „ударне групе“ у југоисточну 
Србију није успео, а такође ни покушај бригада према Ибру ради 
садејства „ударној групи“ ,

Ово је само одложило постизање стратегијског циља Врховног 
штаба, али га није у потпуности онемогућило, како је то желео 
немачки командант за Србију и управни командант Југоистока, гене- 
рал Фелбер, Он је, као што смо напред навели, ангаж ујући све рас- 
положиве снаге организовао фронт на реци Ибру, под командом 
бугарског генерала, како би спречио продор „ударне групе“ у југо- 
источну Србију. Овим својим успехом генерал Фелбер није постигао 
свој стратегијски циљ: спречити продор таквих јединица у Србију, 
која би претворила Србију у кљ учну територију за победу НОП-а 
Југославије. Ево како он у телеграму Врховној команди схвата 
значај Србије. ,.Комунисти настоје свим средствима да СЕ ПОНОВО 
УЧВРСТЕ У С РБИ ЈИ  НЕ САМО У ВОЈНИЧКОМ  ВЕЋ И У ПОЛИ- 
ТИЧКОМ  ПОГЛЕДУ (све подвукао —■ Ж . Н.) . . . У случају успеха, 
то не би само значило да су овладали извесном просторијом у Србији, 
већ ш та више тиме би биле угрожене обе главне саобраћајнице према 
југу . . ,“216 Теж њ а окупатора и њеног главног команданта у Србији 
да онемогући развој НОП-а у Србији није се остварила. Развојем 
НОВ-а у југоисточној Србији створени су сви услови за овладавањем 
кључном територијом у Србији са које би се онемогућило коришћење 
главних комуникација на Б алкану а тиме и у Србији. На раздаљини 
од преко 150 км истог дана, 12. IV 1944, бригаде НОВ-а у југоисточној 
Србији постигле су велике успехе. Група бригада у селу Ломници, 
као што смо навели, нанела је немачком окупатору теж ак пораз, 
а VI ЈМ  бригада у селу Крива Ф еја такође наноси теж ак ударац 
бугарском окупатору.217 Ови успеси говоре да је НОП у југоисточној 
Србији обезбедио себи базу за овладавање Србијом, чега. се Фелбер 
највиш е плаши.

БОРБЕНА АКТИВНОСТ БРИГАДА И ПО У ПРЕТВАРАЊ У ЈУГОИСТОЧНЕ 
С РБИ ЈЕ  У БА ЗУ  НОП-А У ОВОМ ДЕЛУ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Непријатељ ске операције у току зиме, иако су пореметиле садеј- 
сво бригада НОВ-а у југоисточној Србији и спречиле продор „ударне 
групе“ у Србију, нису могле да зауставе даљи успешан развој НОБ-а

216 АВИИ кут. 28 рег. бр. 22/1,
217 36. НОР, т. 1/20 док. бр. 142 (извештај ОК Врањ а од 24. IV 1944. год.).



у овом делу Србије. Ш тавише, после непријатељ ских офанзива НОБ 
добија у интензитету и развоју IIOB и ПО.

Пошто није могао да дође у Пусту реку и Топлицу, Темпо је 
средином априла одржао састанак с члановима ЦК БРП(к) у К ални ’ 13 
и после тога се вратио у Пчињу, где је стигао 15. априла .219 К ада се 
спремао тих дана да поново преко Ј. Мораве и плглхппе Кукавице 
оде у рејон Лесковца, Темпа је обавестио Врховни штаб да продор 
„ударне групе“ није успео. Истовремено је Врховни командант пору- 
чио Темпу да сам оде у Јабланицу и види ш та се може учинити 
сопственим снагама на стварању базе НОП~а у југоисточној Србији .220

Секретар ПК Србије Благоје Нешковић и политички комесар ГШ 
Србије Мома Марковић, који су се налазили код „ударне групе“, после 
неуспелог пробоја преко Ибра и доношења одлуке о пробоју према 
Западној Србији траж е од команданта ГШ Петра Стамболића и чла- 
нова ПК Србије у југоисточној Србији садејство дивизија с терито- 
рије западне Србије с бригадама и ПО југоисточне Србије ради 
напада на гарнизоне окупатора, као и на комуникације у Србији, 
То садејство требало је да се испољи према реци И бру .221

Активност бригада и ПО у југоисточној Србији у овом периоду 
обезбеђивала је изврш ењ е лостављених захтева Врховног ш таба и 
Главног штаба Србије. У то време коначно је било решено питање 
руковођења бригадама и ПО на левој обали Ј. Мораве. Из Београда, 
на позив Недељка Караичића, стигао ;је Петар Стамболић, члан ПК 
и командант Главног штаба Србије .222 Он, Караичић и Драги Стамен- 
ковић оформили су руководство Партије, које је с више ауторитета 
и снага усмеравало НОБ у овом делу, поготову што је у овом рејону 
већ било оформљено шест ОК (Врања, Пирота, Лесковца, Топлице, 
Круш евца и Ниша).223 Такође се постепено формирао и Главни штаб 
укључењем у његов састав Благоја Комненовића, мајора бивше југо- 
словенске војске, кога је као начелника ш таба упутио Темпо, Церо-

21S S. Vukm anović-Tem po, п. memoari,  стр. 397, С. Т-врнски. н.д., стр. 454.
»19 з б _ НОр. г_ i j 2 0  док. бр. 140.
ž2° S. Vukmanović-Tempo, п. memoari, стр. 400.

36. liO P. т. 1/20, док. бр. 141.
?,22 ]у[ Борковић, Комунистичка партија Југославије у Србији 1941—1945,

К 1- б .  II, Београд 1974, стр. 175 (у овом делу се наводи да је П. Стамболмћ био
на дужности в.д. команданта Г. Ш таба Србије); М. Перовић, Јужпа Србија,
стр. 347.

223 36. НОР. т. 1/20, док. бр. 142, АС ПКС бр. 617 и 567, Д. Мирчетић, 
Окружлт. ко Ј ш т ет  К.П. Југославије за Нигики округ 1941—1944, Ниш 1977, 
стр. 202—209; М. Борковић, н.д., стр. 174—184; М. Перовић, Јужна Србија, стр. 
359—360 и 384. Врањски ОК; Славољуб Перовић Ђера, секретар, Василије 
Смајевић, Милица Сарић Kaha, Душан Д еверџић-Ж ика, А лександар Трајко- 
вић-Санде, Емилија Радосављевић, Смиља и Александар Видановић, Пиротски 
ОК: Видоје Смилевеки-Бата, секретар, Драгомир Николић-Аца, Ђура Цскић- 
-Ива, Јован Цекић, Коста Ракић, Драгомир Анђелиновић-Гоша, Р атка Петро- 
вић, Данпца и Аца Синадиновић. ОК Топлице: Радош  Јовановић-Сеља, секре- 
тар, Срба Андрејевић, М илојко Максимовић, Радомир Тодоровић, Трајко Јова- 
новић, Светомир Савић и А ранђел М ладеновић; ОК Н иш -а: Дееимир Јово- 
вић-Чича, секретар, М илан Вилић, Драгомир Стојановић-Војкан, Светислав 
П рибић-И лија; гхо одласку Десимира Јововића секретар је био М илан Вилић, 
касније у OK Ниша уш ли су Александар С тефановић-Бане, Душан Новако- 
вић-Столе, М иливоје Стојковић-Богдан.
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вића и капетана бивше војске Радована Петровића. Овакво руковод- 
ство могло је плански да усмерава II, III и IV ЈМ  бригаду, као и 
Озренску бригаду. Поред ових и I ЈМПО, Јастребачки и Круш евачки 
ПО, заједно с командама подручја. Проблем снабдевања муницијом 
и опремом утицао је да бригаде и ПО током априла 1944. године 
не буду успешније у својој борбеној делатности. Знајући  за овај 
теж ак проблем, Темпо је преко савезничких војних мисија у Пчињи 
издејствовао да се упути још једна нова војна мисија у рејон Jlec- 
ковца. Крајем  априла војна мисија је сгигла у Вујаново у Пустој 
реци224 и отпочела са снабдевањем бригада и одреда наоружањем 
и муницијом.

Слободна луж ничка и црнотравска територија била је покривена
V ЈМ  бригадом и II ЈМПО „Синадин Миленовић" (Црнотравски), као 
и командом подручја с командама места. На овој територији ОК 
Пирота је и даље био и војно-политички руководилац војних једи- 
ница, иако су оне номинално биле под командом Главног штаба, 
односно Оперативног штаба јужноморавске зоне. ОК Пирота, осећа- 
јући потребу за чвршћим руковођењем јединицама на овој терито- 
рији, предлаж е ПК Србије да се и за те снаге оформи оперативни 
штаб слањем кадрова с леве обале Ј. М ораве.225

До формирања оперативног штаба није дошло не само због кадра; 
и развој ситуације наметао је друга решења. На слободној територији 
Пчиња—Козјак, као што смо раније рекли, формиран је 23. марта 
нови Оперативни штаб на челу с генерал-мајором Апостолским, који 
је  имао под својом командом све снаге III македонске, VI ЈМ  бригаде 
и II Косовског одреда у рејону Пчиње и Козјака, укљ учујући и ко- 
манде подручја.

Офанзивност НОВ и ПО, која је на десној обали Ј. Мораве тра- 
јала стално, доласком Темпа и Главног штаба М акедоније продужена 
је још већом интензивношћу и плански усмеравана. Ради развоја 
НОБ на Карадагу и према Косову, формиран је Косовски ПО у селу 
Вишевцу, 25. марта 1944. године, од два батал^она с 234 борца, о чему 
смо већ говорили .226

Убојност овог Одреда била је велика. Имао је 1 теш ки и 3 лака 
минобацача, 3 теш ка митраљеза, 1 ,,Зорку“ , 28 пушкомитраљеза, 5' 
противтенковских пуш ака, 31 аутоматску пуш ку (машингевер) и 300 
бомби ■—• ручних. Слична ситуација била је и код VI ЈМ  бригаде и 
III македонске. С таквим борбено способним јединицама (две бригаде

ОК Лесковца: после Видоја Смилевског кратко време је  био Риста Анту- 
новић, а до јула 1944. М илија Радовановић (отишао на лечењ е у Бари) члан 
ОК од 1942. Бош ко Крстић (и поред неколико публикација ни у једној нема 
састава ОК Лесковца 1944. г.). Ни М. Перовић, Јужна  Србија и Лесковац у 
рату и револуцији; М. Борковић, н.д., стр. 177, такође не наводе састав ОК 
Лесковца, ОК К руш евац: М илија Радоваиовић до марта 1944, а касније Срба 
Андрејевић, кога замењује Боса Цветић; чланоеи ОК. су били Ж ивота Савић- 
-Срба, Срба Андрејсвић, Слободан Глигоријевић-Ајга, Добрица Ћосић-Џуџа, 
Ђорђе М итић-Кикеран) (Ђ. М итић-Кикеран, У огњу револуције,  К руш евац 
1961. год.).

2 2 i V ukm anović-Tem po, n.d., memoari  књ. I, стр. 400—401 и Gligorijević,
XX бригздв, стр. 49.

225 36. ’hO P . т .  1/20 док. бр. 144 (извештај ОК Пирота од 26. IV 1944. год.).
226 Исто, док. бр. 140 (извештај штаба Косовског ПО од 15. IV 1944. год.).
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и један одред) с преко 1.000 бораца кренуо је Оперативни штаб у 
нападе на објекте од виталне важности за окупатора.

Двадесет седмог марта 1944. године III македонска и Косовски 
одред наиали су железничку станицу Ристовац (по окупатору 
,,Ј1ист“), док је VI ЈМ  бригада дејством на прузи од Ристовца према 
Врањској Бањ и обезбеђивала сам иапад.227 Заузевш и железничку 
станицу партизани су уништили 4 композиције воза са 100 вагона 
жита и других намирница понетих за Немачку. Уништено ;је седам 
локомотива, убијено 20 немачких и 30 бугарских војника, заробљено
7 немачких и 16 бугарских војника и заплењ ен велики материјал. 
Напад на ж елезничку станицу Ристовац имао је великог одјека у 
овом рејону, а окупатору је нанет теж ак ударац. Одушевљење које 
је после борбе владало, повећано је саопштењем Главног штаба 
М акедоније које је издао 2. IV 1944. године, а у коме се објављ ују 
резултати напада. Паролом „Живели македонски и косовски парти- 
зани, борци са Ристовца!“ одаје се признање борцима.228

Ради успешнијег рада руководства ЦК и Главног штаба М аке- 
доније и Темпа, као и неких чланова Ц К БРП(к) и Главног штаба 
Бугарске на слободној територији Пчиња— Козјак, формирана је врло 
јака  Команда подручја с 12 команди места од око 500 бораца .229 Чак 
је ради јачањ а одбране слободне територије расформиран Врањски 
ПО, који је почетком марта створен при формирањ у VI ЈМ  бригаде. 
Не само то него је омогућено да са сигурне базе Пчиња—К озјак 
бригаде и Косовски ПО успешније делују на новим територијама. 
Трећа македонска и Косовски одред почетком априла преш ли су 
у источну Македонију. Нужно је било ликвидирати Злетовске руд- 
нике ради ширење НО Б-а према Овчем пољу и мобилизације нових 
бораца за македонске јединице НОВ-а.

Трећег априла 1944. године III македонска бригада и Косовски 
одред нападом на Злетовске руднике постигле су још један велики 
борбени успех .230 У нападу на Злетовске руднике код Кратова (Про- 
биштип и Добрево) уништена су сва спољна постројења и електрана, 
убијен је велики број немачких и бугарских војника, а заробл^ен 
51 бугарски војник и официр. Заплењено је доста материјала. У НОВ 
је одмах нриступило 120 рудара. Овај губитак бугарски и немачки 
окупатор нису лако могли поднети, ria су врло брзо и енергично 
реаговали унућујући војску из Скопја и Куманова у рејон напада. 
Сукобе с непријатељем после напада на руднике, III македонска и 
Косовски одред успешно су решили у своју корист. Продор у источну 
М акедонију, а поготову успешан напад на Злетовске руднике, имао 
је  виш еструк значај. Народ овог краја, кога су Бугари сматрали сво- 
јим, показао је на чијој је страни и коме припада. Овим нападом 
партизана доказано је да источна М акедонија није „тврђава бугар- 
ш тине“. Бугарски фаш истички окупатор је лагао себе кад је тврдио 
да је источна М акедонија „тврђава бугарства“, неприступачна за

227 Исто, V II/3  док. бр. 42 (саогхштење ГШ М акедоније; исто, 1/20 док. 
бр. 140 и 142.

228 Исто, V II/3  док. бр. 42.
229 Исто, 1/20 док. бр. 140.
230 Исто, V II/3  док. бр. 45 и 1/20 док. бр. 140 и 142.
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партизане, и да ће с десетак пуш ака датих неким декласираним 
типовима моћи да одбрани за њ их драгоцене руднике у кратовској 
области.

„А што се тиче ,бугарства‘ народ је казао своју реч: 120 радника 
из рудника сврстало се у редове македонске војске, а радосни сељаци 
дочекали су наше борце пуним пекарама белог хлеба печеног за 
партизане и пунили им торбе говорећи: ,Узмите колико хоћете, ви 
сте наш а војска' “231 пише у саопштењу Главног штаба.

Још  се није било стишало одушевљење због победе иа Ристовцу 
и Злетовским рудницима, дошла је победа у Кривој Феји.

Ш еста ЈМ  бригада примила је на себе да ликвидира најјаче 
утврђено упориште окупаторћ, Криву Ф еју. Оно је спречавало спа- 
јањ е слободних териорија К озјак—Пчиња с Црном Травом и уједно 
онемогућавало маневар снага на десној обали Јуж не Мораве и при- 
лазе прузи из рејона Бесне кобиле.

Дванаестог априла 1944. године VI ЈМ  бригада постигла је изван- 
редан успех ликвидацијом полицијског окупаторског упоришта у 
Кривој Ф еји .232 При нападу је убијено 29 полицајаца и 300 заробљено. 
Заплењено је 11 пушкомитраљеза, 19 аутоматских пуш ака (машин- 
гевера) и 350 пуш ака с 37.000 метака, радио-станица и други мате- 
ријал. Овај успех био би већи да нису пуштени сви заробљеници, а 
међу њима и тешки злочинци, чиме је начињена грешка. Овакву 
одлуку донео је Оперативни штаб који је непосредно руководио на- 
падом.

ОК Врања у свом извеш тају ПК Србије од 23. IV 1944. године 
овако оцењује овај поступак. „Сви заробљеници пуштени мада је 
требало вршити диференцијацију међу њима. Пуштени су и официри. 
Пуштени су одмах и наша интервенција је задоцнила11.233

Бугарске окупаторске снаге су у рејону Врања нападима бригада 
и Косовског одреда доведене у теш ку ситуацију. Покушај 10. априла 
да упадом на слободну територију рејона села Русце присиле НОВ 
и ПО на дефанзиву nporiao је. Тога дана борбу су прихватиле и 
спречавале упад непријатељ а команде места из Лепчинца и Новог 
Села и омогућила III македонској и Косовском одреду успешну борбу 
и на крају  протеривање непријатељског батаљона .234

Акцијама и борбама бригаде и Косовског одреда крајем  марта 
и у првој половини априла 1944. на слободној територији Пчиња— 
—К озјак омогућено је омасовљење снага НОП-а. „Расположење на- 
рода у свим срезовима је добро. То потврђује масовно одлаж ењ е у 
партизане. Народ нас свуда зове, чак и у оним крајевима где до сада 
још нисмо продрли са оне стране Мораве. (. . . Само из три општине 
нам је дошло за један дан око 800 људи). Народ траж и да га моби-

831 Исто, V II/3 док. бр. 45.
-3- 36. НОР. т. 1/20 док. бр. 140 и 142; М. Apostolski, n.d., стр. 213 до 223; 

С. Т-врнски, п.д., сгр. 554; ,,Мост‘‘ бр. 28, 1975, Ниш, Часопис издавачке куће 
„Братство" на страни 89 (одштампан док. бр. 3 оригинал из бугарских архива 
у коме се тврди да је убијепо 30 полицајаца а 288 заробљено).

Е!:Ј 36. НОР. т. 1/20 док. бр. 142.
ш  М. Apostolski, n.d., стр. 211—212.
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лишемо“ ,235 пише ОК Врање Покрајинском комитету Србије 23. апри- 
ла 1944. године.

Овакву оцену о понашању народа наводи и Апостолски у 
Фебруарском походу . . . „Када је отпочела борба, сељаци из Русца 
нису напустили село (то се дешавало у многим борбама и у другим 
селима слободне територије) већ су се прикупили у реон положаја 
партизанских јединица, посматрали борбу и помагали своје борце- 
-браниоце . . . кад су их видели како панично беже (Бугари — Ж . Н.) 
испред народних бораца, изнели су из својих домова, храну и одело, 
љубили и грлили борце, делећи им дарове. Многи старци су говорили: 
„Децо кад видесмо ово (мисли на бекство фашиста) могу сада и да 
нам куће попале нећемо ж алити ' “ .23°

Кад је ОК Врања писао извеш тај, ситуација око слободне тери- 
торије била је оваква: у Врањ у је било до 3.000 бугарских војника 
с 28 теш ких топова и 2 товарне батерије с 18 камиона за  пребацивање 
снага. Тада је формирана 29. пеш адијска окупаторска дивизија у 
Врањ у .237

Осим ових у рејону Врања и Бујановца налазио се II коњички 
пук из Скопја, а у рејону Сурдулице I коњички пук. У Клиновцу, 
на коти Росуљак, утврдио се батаљон 56. пука из Велеса са својих 
570 војника; код Прибоја батаљон 52. пука из Врања, а у Врањској 
Бањи такође око 300 војника јединице из Врања. У овом периоду 
окулаторске јединице у рејону Страцин—Крива П аланка—Куманово 
концентрисале су се за офанзиву, и то: I армијски и 41. пешадијски 
нук који су дошли из Грчке, батаљони 51. и 53. пешадијског пука 
14. дивизије из Скопја, 14. ж андармеријски батаљон, 13. пешадијски 
пук из Ћустендила. У ово време је на слободној територији Пчиња— 
—К озјак устанак доживљавао кулминацију, и то је омогућило свим 
организацијама НО Б-а да делују интензивно и организовано претва- 
рајући је у „партизанску држ аву“, Јединице НОВ и ПО на црно- 
травској и луж ичкој слободној територији такође су прешле у офан- 
зивне акције, ради проширења слободне територије и наношења 
удараца по окупатору. Пета ЈМ  бригада одмах после састанка са 
Светозаром Вукмановићем-Темпом у Броду (махала Шакобарци) 
прелази у напад на непријатељско упориште у Љ уберађи 9. априла .238

Напад на Љ уберађу деловао је освежавајуће на ову територију, 
после мартовске офанзиве која је доста негативно утицала на рад 
организације НОБ-а и појединаца .239

Оног дана када је V ЈМ  бригада нападала Љ уберађу Темпо је 
у селу Кални одржавао састанак са члановима ЦК БРП(к). Владом 
Тричковим, Јорданком Чанковом, Бојаном Блгарјановим, Георги Чан- 
ковим, Славчом Трнским, Делче Симовим, Георги Аврамовим, Бајом

235 36. НОР. т. 1/20 док. бр. 142.
гзо Ието, док. бр. 142, Ж . Николић, у 22. дивизија, стр. 104; М. Apostolski, 

n.d., стр. 212.
237 3 6. НОР. т. 1/20 док. бр. 142; Ж . Н иколић-Брка, н.д., 22 дивизија  

етр. 95—96. С. Тг,рнски, н.д., стр. 536.
238 Ђ. Златковић, н.д., стр. 352—359.
239 АС ПКС бр. 517 (у извош тају ОК Врањ а од 28. III  1944. годиие у коме 

ое говори о тешком стању на терену и о извесној деморализацији и у СК 
Власотинца због које је  секретар СК Власотинца и смењен).
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Пешовом; а исто тако и Здравком Георгијевим, Денчом Знепољским, 
Трифуном Балканским и другим члановима Окружног комитета 
Софије и Софијске оперативне зоне .210

Састанак Темпа са члановима ЦК БРП(к) и другим обезбеђевали 
cv Озренски батаљон, бугарски Трнски ITO и Команда места у Кални. 
Један тако значајан састанак био је откривен, што је до тада ретко 
догађало на десној обали Јуж не Мораве. Командант бугарског жан- 
дармеријског батаљона, потпуковник Васил Стојчев, добивши 11. 
анрила тачне податке о састанку, камионима је до Ранилуга и Стре- 
зимировца пребацио батаљон, а с те линије упутио га у напад на 
село К алну у три нападне колоне .241 Пета ЈМ  бригада је  после напада 
на ЈБуберађу дошла у рејон Јабуковик—Криви Дел. Баш  у време 
доласка бригаде у овај рејон откривен је наилазак бугарског жан- 
дармеријског батаљона, ria је зато у рејону Тумбе и изврш ен распоред 
бригаде за борбу. Свака колона непријатељ а посебно је тучена, тако 
да је батаљон Стојчева 12. априла доживео теж ак пораз: 21 мртав 
и 12 заробљених војника. Успех није само у нанетим губицима не- 
пријатељ у него и у његовом протеривању са слободне територије, као 
и у манифестацији борбене сиаге V ЈМ бригаде. Она дотле, сем на- 
пада на Љ уберађу, пре 3 дана, није водила такве борбе на овој 
територији.

Одушевлзење које је борба изазвала потврђено је тиме што су 
се на месту борбе окупили омладина и народ из оближњих села и 
узели учеш ћа у борби против непријатеља. Овај успех је добродошао 
да се не понове последице тешког путтошења —■ паљење кућа и 
страдање народа које су два батаљона само два дана раније у Црној 
Трави и Броду извршили.

Потпуковник Стојчев је брзо пошао у напад, али ипак је за 
један дан закаснио. Темпо je после дводневног састанка с члановима 
ЦК БРП(к), 11. априла увече с Озренским батаљоном и Трнским 
одредом напустио К алну и дошао у Црну Траву. Овде је видео 
пустош коју су створиле бугарске окупаторске јединице само два 
дана раније, о чему пише Петру Стамболићу .242

Штаб V ЈМ  бригаде, после успеха на Тумби, доноси одлуку да 
нападне пругу и ж елезничку станицу Суково и у том рејону норуши 
гвоздене мостове на прузи и путу Цариброд (сада Димитровград)—
•—Пирот. Напад је изврш ен ноћу 21/22. априла 1944. године. Успех 
је, како пише у извеш тају ОК Пирота, био потпун. „Уништен је 
мост, ж ељ езничка станица и све скретнице, 20 вагона са разним 
материјалом (2 вагона цемента, један вагон вуне, 1 вагон овчих кожа, 
вагон дувана и другог материјала) 2 локом отиве. . . заплењ ена је 
једна ,,Зорка“, један пуш ко митраљез, 24 пушке, 30 бомби, 150 кг 
динамита, 3000 метака, 220 хиљада лева и другог м атеријала" .243

240 С. ТЂрнски, п.д., стр. 520; I. G ligorijevie, IX бригада, стр. 48—49 и 
Ђ. Златковић, н.д., стр. 359.

241 Ђ. Златковић, п.д., стр. 359—363; С. Тгврнски, п.д., стр. 537 (Трнски тврди 
да је ж андарм еријски батаљон имао 15 убијених војника, што се може при- 
хватити као тачно јер је  имао на увид документацију а 9 заробљених укључио 
је  у свој одред).

242 36. ИОР. т. 1/7 đo-K . бр. 98.
213 36. НОР. т. 1/20 док. бр. 144 (извеш тај ОК Пирота од 26. IV 1944); 

Ђ. Златковић, п.д., стр. 363, 365.
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Бугарски окупатор је био изненађен не само нападом него и 
близином места одакле је вршена акција. Одмах је, 22. априла, покре- 
нуо све расположиве снаге гарнизона из Пирота. До сукоба долази 
23. априла код села Кијевца. Пета ЈМ  бригада и Пиротски одред 
водили су 12 часовну борбу која је била теш ка и упорна. Непријатељу 
су нанети тешки губици. Само из једне чете бугарског батаљона 
погинуло је 11 а теже су рањена 24 бугарека војиика .244 Пета јужно- 
моравска бригада имала је 4 погинула, а Пиротски одред 2 погинула 
борца. Овако дуготрајна борба вођена је и зато што је V бригади 
понестало муниције, и то ;је један од разлога да бугарски батаљон 
није протеран са слободне територије, већ се задрж ао на поседнутим 
положајима.

Бугарски окупатор је у борбама априла, како у Нчин>и, тако 
и у лужничком и црнотравском крају  открио један нови елеменат, 
наиме, више није било партизанског начина борбе већ прихватање 
фронталне борбе с преласком у напад и јуриш, што је имало утицаја 
на понашање окупатора.

Борбама V ЈМ бригаде, Пиротског и Црнотравског одреда, за 
један кратак период, у рејону Лужнице и Црне Траве створена је 
борбама атмосфера на највишем нивоу. Долазак енглеске војне ми- 
сије из рејона Пчиња—К озјак у Црну Траву и Л ужницу омогућила 
је наоружање нових бораца .243

ОК Пирота врши реорганизацију команде подручја. За  командан- 
та поставл3а Драгол^уба Петковића, а за помоћника Јована Цекића, 
члана ОК Пирота .246 Повећава и појачава Команду подручја као и 
команде места и до краја априла оне нарастају на 200— 300 бораца и 
представљају главни ослонац за рад Народноослободилачких орга- 
низација на терену .247

Распламсавање борби на територији ОК Врања и Пирота омогу- 
ћује овима да продру на нове терене, где се НОБ још  нијв развила 
а на њима господаре четници ДМ. ОК Врањ а формира нов Врањски 
ПО за дејство на терену Пол>анице, северно од Врања на левој обали 
Ј. Мораве. Одред је имао 2 чете с око 90 бораца .248 По преласку на 
своју територију, крајем  априла, Одред је од четничких снага Јуж но- 
моравског корпуса присиљен да напусти Пољаницу и пређе на пла- 
нину Кукавицу, где се спојио с Лесковачким ПО.

2«  Ђ. Златковић, п.д., стр. 365—371.
245 3 6. НОР. т. 1/20 док. бр. 146.
2« Исто_
247 Исто.
243 Исто, док, бр. 142.
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Оперативни штаб за српске, маке-  
допске и косовске батаљоне на Ко-  
з ја к у, Ж иво јин  Н иколић-Б рка  (у сре- 
дипи  стоји) коландант, Б ора Поцков 
(седи) политички комеса р, К ирил  
М ихајловски, Грујица (први с десна 
стоји), М илан Зечар-Обрен, замјеник  
командаита (седи с лева) и Слободан 
цекић Радован (први с лева стоји) 

заменик политичког комесара.

' Ш Ш I

Панорама маиастира Прохор П чински Козјак, где -је одржано прво војно 
саветовање Главног штаба Македокије, фебруара 1944. и прво заседање анти- 

фашистичког собрања (АСНОМ) Македоније, 2. августа 1944. године



А
i t

Светозар Вукмановић-Телпо , члап  Врховног штаба и Ц К КПЈ Југославије
(други с десна), М ихајло Апостолски командаит Главпог штаба Македоније  
(npeu  с лсва), Жмвојмн Н иколић-Брка,  комаидант оперативног штаба, (други  
с лева) и  Слободан Цекић-Радован, заменик политичког комесара оперативног 

штаба (npeu елева) фебруара. 1944. године у  Прохору Пчињском

Методије Андоное-Ћенто, председник АСНОМ, (први с лева)  Стражмл Гигов, 
ч лан  Ц К К П  Македоиије, (други слева), Васа Смајевић, члап  ОК Врање (други  
с десна), Бранко Павловић-Уча, (npeu  с лева), политички комесар Оран,ског 
подручја Мара Нацева са подигиутом руком, организациони секретар ЦК  

Македоније и  М илица Сарић, ч ла н  ОК  Врање



Светозар Вукмановић Темпо (у средини) с Енглеском војиом лисијом, Стаменко
Стошић, (meiuu народни посланик, (npeu  с лева  са шубаром), М илан Ристић 
(други с лева) секретар Окружпог ослободилачког одбора Врање, маја 1944.

село Стајееац — Пчиња.

I s
f

Чланови окружног комитета Ниш. 
П рви с лева  секретар М илан В илић



И ОК Пирота у другој половини априла формира 3 одреда на 
својој територији .249 Пиротски од 40 бораца, који је почетком маја 
појачан Нишавском четом и нарастао на 100 бораца, ради самосталног 
дејства на десној обали Н иш аве ;250 Бабички одред од 60 бораца за 
дејства на Бабичкој гори и обнову НОБ-а на том терену. С обзиром: 
на снагу четника ДМ, Одред се у том рејону није могао да задржи, 
па је 20. маја ушао у еастав 12. ерпске бригаде; Црнотравски одред 
(такође има 60 бораца) деловао ;је на слободној територији Црна 
Трава—Л ужница ради прихвата нових бораца .231

РазвоЈем НОП-а на десној обали Ј. Мораве, преко демаркационе 
линије, створене су завидне снаге, које су обезбеђивале даљи развој 
НОП-а на неосвојеним територијама. У рејону Пчиње крајем  априла 
било је: VI ЈМ  бригада са 700 бораца ,232 III македонска с 350 бораца ,253 
Косовски одред с 250 бораца ,234 Команда врањског подручја с 500 
бораца255 и ненаоружано људство формирано у бригаду од 700 бораца. 
Према томе, само у рејону Пчиња—Козјак било је добро наоружаних 
и прекаљених око 2.000 бораца и око 700 ненаоруж аних .238 На тери- 
торији ОК Пирота делују  три одреда с 220 бораца357 и Команда под- 
ручја с командама места 200—300 бораца .258 Поред тога мобилисано је 
300 ненаоружаних нових бораца .239 Тако се на овој територији нала- 
зило око 1200— 1300 бораца с V ЈМ  бригадом. Сам развој устанка на 
десној обали Ј. Мораве захтевао ;је вишу форму војне организације, 
а то значи формирати дивизије НОВ-а.

У вези с тим Темпо је одлучио крајем априла или почетком маја 
да пређе у рејон Лесковца и са ГШ Србије реши питање руковођења 
нараслом снагом НОВ-а .260

Баш  тада окупатор предузима h o b v  оф анзиву ради ликвидације 
устанка и јединица НОВ-а на десној обали Јуж не Мораве.

БУГАРСКА ОФАНЗИВА М АЈА-ЈУНА 1944. НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ
ЈУ Ж Н Е  МОРАВЕ

Распламсавање устанка на десној обали Ј. Мораве озбиљно је 
угрозило комуникацију Скопје— Ниш, а самим тим и позадину немач- 
ких снага у Грчкој у периоду када им предстоји повлачење. Не само 
то него је такав развој ситуације у потпуности угрожавао одбрану 
Србије у периоду када се Б алкану  приближавала Црвена армија а

249 Исто, док. бр. 144.
250 pjCTOi д0К, бр. 146.
251 Исто.
252 Исто, док. бр. 142.
253 Исто, VH/3, док. бр. 96.

Исто, 1/19 док. бр. 132 и 140.
255 АВИИ, кут. 1070 фас. 4 док. бр. 1 (операцијски дневник VII српске бри- 

гаде), Ж . Н иколић-Брка, 22. дивизнја,  стр. 94.
ш  АВРШ кут. 1070 фас. 5 док. бр. 1 (операцијски дневник 'VII ерпске бри- 

гаде).
257 3 6. НОР. т. 1/20 док. бр. 144.
258 Ј4сто, док. бр. 146.
259 Исто.
гоо g  Vukm anović-Tem po, п. memoari, кн>. I, стр. 400—401.
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јединице НОВ-а из Босне биле спремне да продру на исток Југо- 
славије.

Постојање слободних територија и бројних јединица НОВ и 110 
у југоисточној Србији и М акедонији угрожавало је припрему за од- 
брану Бугарске у периоду непосредног избијањ а Црвене армије иа 
њене границе и од евентуалног савезничког напада на Бугарску преко 
Турске или искрцавањем у Тракији и Солуну. Све је  то присилило 
Бугарску да само 20 дана након мартовске офанзиве на црнотравску 
територију предузме трећу офанзиву у 1944. години на партизанску 
територију Л уж ница—Црна Трава и Пчиња— Козјак.

Средином априла 1944. годиие бугарски Генералштаб почиње 
с припремама за нову офанзиву на слободне територије Пчиња—Ко- 
з јак  и Црна Трава—Лужница. За  ову офанзиву, према неким пода- 
цима, окупатор је ангажовао преко 40.000 војника и полицајаца.261

Концентрација непријатељских јединица почела је у другој поло- 
вини априла 1944. године. Тако су се око слободне територије Пчиња— 
—К озјак нашле: 29. пешадијска дивизија у Врању од априла 1944. 
године с 52 пешадијским пуком и другим дивизијаским деловима, 1. и 
2. коњички пук, у рејону Бујановац—Врање— Сурдулица, један бата- 
љон 56. пешадијског пука у Клиновцу (рејон Ристовца), два батаљона 
(45. и 54. пешадијског пука) у рејону Предејана и један јуришни 
батаљон теш ких митраљеза, а исто тако, и сва ојачањ а артиљерије 
и минобацача у самом Врању.

Два батаљона 53. пешадијског пука, 1. армијски пеш. пук, 41. и 
13. пеш адијски пук и један ж андармеријски батаљон били су на 
линији Куманово—К рива П аланка—Босилеград; у Криву Паланку 
стигао је штаб 14. пеш адијске дивизије из Скопја, а у Куманово штаб
V окупаторске армије из Скопја (командно место) ради руковођења 
операцијом .262 Око слободне територије Црна Трава—Л уж ница у првој 
етапи офанзиве (1— 10. V 1944. године) постављене су биле ове једи- 
нице:

50, 1, 2-5 и 123. пешадијски пук, један војно-полицијски батаљон 
и један ловачки (јуришни) батаљон. Од 10. маја 1944. године у овом 
рејону дејствују и два батаљона 53. пешадијског пука и два батаљона 
13. пешадијског и 2. коњички пук. Штаб 14. пеш адијске дивизије 
прешао је из Криве Паланке у Стрезимировац. Од 18. маја у овом 
рејону дејствују и батаљони 41. пешадијског пука а према неким по- 
дацима ибатаљони 45. пешадијскот пука. На „Осоговску групу" од 20. 
маја 1944. године до 16. јуна дејствују и армијсхш, 48. и 49, пешадијски 
пук 17. пеш адијске дивизије из Ш типа .203

Као што се из распореда види, пре преласка у напад окупатор је 
својим многобројним и снажним јединицама потпуно опколио слободне

*>* С. Т'Брнски, н.д., стр. 536 (Трнски наводи да је припрема почела 15. 
априла и ангаж оване су снаге до 40 хиљ ада војника и полицајаца, што с® 
може узсти као тачно будући да је имао прилике да користи изворне доку- 
менте Архива у Бугарској).

*<» 36. НОР. т. 1/20 док. бр. 142 и 144 (извештај ОК Пирота, 36. НОР. т. 
VII/3 док, бр. 84 и 89; С. Тврнски, н.д. стр. 536, М. Апостолски, Пролетња офан- 
зива 1944 у Македонији,  Београд 1946, стр. 74; Ђ. Златковић н.д., стр. 371—385; 
Ж . Н иколић-Брка, н.д., 22. дивизија,  стр. 95—99.

263 36. НОР. т. V II/3 док. бр. 84 и 89; М. Апостолски, Пролетња офанзива,  
стр. 74.
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територије, и то на једном врло уском и за маневар неповољном 
терену.

Ју ж н а  Морава и комуникација на њој, уз поседање овако јаких 
снага, у овом периоду није пруж ала никакву шансу за маневар. 
Бесна кобила, поред које је етничка граница, с Врлом реком такође 
представља велики проблем. Поготово што је у босилеградском срезу 
окупатор успео да организује тзв. „општествену силу“.2М Може се 
слободно рећи да је што се маневарских могућности тиче луж ничка 
и црнотравска територија Црне траве и Лужнице била још непогоднија 
за опкољене бригаде, одреде и команде подручја.

Оперативни штаб у рејону Пчиња—К озјак  благовремено је открио 
намере непријатеља, пратио концентрацију снага и у вези с тим пре- 
дузимао мере које је сматрао потребним. Према извеш тају ОК Враша 
од 23. априла види се да је  скоро свака јединица била откривена у 
рејону Ј. Мораве, не само по месту и нумерацији него и њена ја- 
чина .265 То се не би могло рећи за криворечки правац, што се види 
из брошуре ГХролетша офанзива 1944. у Македонији. Ову констата- 
цију нам потврђује и податак да пред сам почетак офанзиве, када 
су снаге непријатељ а већ биле концентрисане, Оперативни штаб 
наређује напад на Кратово (III македонској бригади и Коеовском 
одреду) на Криву П аланку (VI ЈМ  бригади) и на Ђуешево (Трнском и 
Ћустендилском одреду).260 Напад на Кратово је успео, јер је окупатор 
имао релативно мање снаге у њему.

Напад на Криву Паланку и Ђуешево није извршен, пошто је 
установљено да се у овим местима налазе веће јединице непријатеља. 
Апостолски у свом делу Пролетња офанзива 1944. во М акедонија 
(Куманово 1969), тврди да је до одступања од напада дошло не због 
концентрације јаких снага непријатељ а него због „неодлучности ко- 
манди“ (команданата и комесара) ових јединица .287 Даље Апостолски 
тврди да би се ипак постигао успех, јер би непријатељ био изне- 
нађен.

Напад на Кратово, као и борба VI ЈМ  бригаде на Лисцу, показали 
су да непријатељ није ништа изменио у погледу своје офанзиве сем 
неких малих корекција, пошто све снаге нису једновремено избиле 
на слободну територију Чупино брдо—Доганица.

Трнски и Ћ устендилски одред из истих разлога нису вршили 
напад на Ђуешево већ неке мање акције — паљење општина. Бугар- 
ска полиција је одмах интервенисала и код села Страдилова 28. 
априла 1944. године напала одреде, а 29. априла продужава и на 
Осогово.268

Да би после напада обезбедио успешно извлачењ е из Кратова 
III македонској и Косовском одреду, оперативни штаб је наредио
VI ЈМ  бригади, да у току ноћи 26/27. априла пређе преко Криве реке 
и избије на Лисац—Осогово. При изврш ењ у овог задатка VI бригада

264 Т ђ р н с к и ,  н.д., с т р .  466.
285 36. НОР. т. 1/20 док. бр. 142.
286 Ж . Н иколић-Брка, н.д., 22. дивизија, стр. 37; М. Апостолски, Пролетња 

офанзива, стр. 915 и С. Т-Брнски, н. мемоари, стр. 556.
267 М. Апоетолски, Пролетња офанзива, II издање, Куманово 1969, стр. 13.
208 С. Тгрнски, н.д., стр. 556.
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је испод самог Лисца наиш ла на 1. армијски пук који је журио да 
спречи III македонској бригади и Косовском одреду излазак на 
Осогово. У тој ситуацији и при неповољним условима отпочела је 
борба VI бригаде.

Бригада се наш ла на стрмим странама Лисца, док је бугарски 
пук био на самом Лисцу. У тим условима водила се борба читав дан. 
Захваљ ујући  само великој магли, непријатељ се није снашао па 
тако није иекористио повољне земљишне услове да нанесе веће гу- 
битке VI бригади. Пошто је пао мрак, 27. априла, VI ЈМ  бригада 
повукла се у рејон Ђермаиа. У нападу на позадинске делове 1. ар- 
мијског пука заплењено је 3 минобацача, 30 сандука муниције, 15 
коња и други ратни м атеријал .209

Преласком преко Криве реке и борбом на Лисцу 27. априла 1944. 
године, VI ЈМ  бригада омогућила је III македонској и Косовском 
одреду да се успешно извуку из теш ке ситуације у коју их је довео
1. армијски бугарски пук. Два дана после напада на Кратово и борбе 
на Лисцу, бугарска влада је 28. априла донела одлуку за почетак 
операције, вероватно нешто раније него што је била планирана .270 
Ово донекле показује да су напад партизана на Кратово и борба на 
Лисцу убрзали почетак предвиђене офанзиве. Операција је почела 
30. априла на свим правцима слободне територије Пчиња'—Козјак.

Прве борбе на Ретким буквама, 30. априла, прихватила је VI ЈМ 
бригада.

У рејону Св. Илије прихватиле су борбу снаге команде подручја 
Врања којима су командовали Бранко Шотра, командант, и Бранко 
Павловић, политички комесар, као и М илан Ристић, заменик хсоман- 
данта .271 На почетку непријатељ ске офанзиве, на слободној терито- 
рији Пчиња—К озјак  нашао се Главни штаб Македоније, ЦК Маке- 
доније, делегати Антифашистичког собрања народног ослобођења 
М акедоније (АСНОМ) неки чланови ЦК БРП(к), као и Светозар Вук- 
мановић-Темпо, члан Врховног штаба. Осим њих, у  селу Стајовци 
налазили су се Оперативни штаб и чланови ОК Врања и Окружног 
НОО.

На слободној територији Пчиња—К озјак  од јединица НОВ су 
се налазиле: VI ЈМ  бригада, команда врањског подручја с 12 команд- 
них места, Кумановски ПО и команда места Пелинце, као и око 700 
ненаоружаних бораца. Трећа македонска, Косовски одред и бугарски 
Трнски и Ћустендилски одред налазили су се на Осогову, ван непри- 
јатељског обруча,

Оперативни штаб је наредио повлачење из Пчиње према Кривој 
Ф еји. Јединицама команде подручја Св. И лија наређено је да упорном 
одбраном задрж авају  што дуж е непријатељ а и обезбеде извлачење 
свих снага из слива Пчиње према Кривој Феји. Шестој бригади је 
наређено да се повуче у рејон планине Бабина пољана а у току 2/3.

26(1 Ж . Н иколић-Брка, н.д., 22, дивизија,  стр. 99, (бригада је имала 15 поги- 
нулих бораца и 25 рањ ених, међу којима и политички комесар бригаде Влади- 
мир Вујовић-В уја. Према неким подацима непријатељ  је имао 30—-40 убијених 
војника (дневник Владимира Вујовића, копија код аутора).

270 36. НОР. т. V II /3  док. бр. 129 и 130.
271 Ж . Н иколић-Брка, н.д., 22. дивизија,  стр. 99.
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маја 1944. да пређе у Криву Феју. Команда подручја Врање, својом 
упорном одбраном на положајима села Сурдул. Св. Илија, Средњи 
Дел обезбедила је повлачење свих снага према Кривој Феји.

Колико је био важ ан задатак команде врањског подручја говори 
податак да је тај њихов успех изнет у Пролетњој офанзиви, где их 
аутор, тј. командант Оперативног штаба из тог времена, особито 
похваљ ује .272

К рива Феја, раније најјаче упориште окупатора, које је ликви- 
дирано пре 20 дана, сада служ и за прикупљ ањ е снага из рејона 
Пчиња—Козјак.

У Кривој Ф еји су 3. маја формирана три ешалона, У првом 
ешалону је VI ЈМ  бригада, као претходница, у II ешалону ненаору- 
ж ани борци, и у III ешалону снаге команде подручја формиране као 
батаљон. Овако образовани ешалони су 3/4. маја кренули у пробој 
преко Весне кобиле и Стрешера за  Црну траву.

На територији Пчиња—К озјак  остало је неколико команди места 
■— Ново Село (Козјак) Кичер, Себе Врање, Ново Село (Варденик) 
као и команда места Пелинце и Кумановски ПО .273

Иако је непријатељ тежио да по сваку цену спречи пробој из 
обруча, то му није пошло за руком. Снаге под командом Оперативног 
штаба 4. V 1944. године избиле су у Црну траву.

Tpeha македонска, Косовски одред као и Трнски бугарски одред, 
који су се 3. маја спојили на Осогову, поново упадају у обруч у 
рејону Ж еравина—Црноок на путу за Црну Траву .'274 Код Ж еравине 
непријатељ је 4. маја напао III македонску бригаду и групу одреда 
потискујући их према планини Бистар. Сутрадан, 5. маја, на поло- 
ж ајим а Бистар—Тломино, III македонска бригада, Косовски одред, 
Трнски и Ћустендилски одред били су присиљени да прихвате борбу 
с једним непријатељским пуком. Борба са непријатељем је била 
теш ка, али се ова група успешно извукла на Црноок. На овим поло- 
ж ајим а окупатор успева, 6 . маја 1944. године, да наметне борбу пар- 
тизанима у окружењ у, с три пеш адијска пука .'273 Партизанске снаге, 
у јачини од око 800 бораца, издрж але су нападе непријатељ а у току 
читавог дана. Пошто је пао мрак, користећи слабо поседнуту долину 
Врсеничке реке, између Боцељске планине и Бандере, III бригада и 
партизански дреди извукли cv се без борбе из обруча у току ноћи 
6/7. V 1944. Бугарски партизански одреди су се пробили јуж но од 
Восилеграда у правцу Знепоља, а III македонска и Косовски ПО 
преко Божице и Власине у црнотравски крај где су се 8 . маја спојили 
с главнином НОВ и ПО на десној страни Ј. Мораве и са ешалонима 
партизанских снага из рејона Криве Феје, с Оперативним штабом 
и осталим форумима НОБ-а.

272 М. Апослолски, Пролетња офаизиеа, II издање, стр. 17.
273 М. Апостолски, Пролетња офанзива, II издање, стр. 33, и сећање Дра- 

гог Станковића изнето аутору 1975. године.
271 М. Апосголски, Пролетња офанзива,  II  издање, стр. 21—26; С. Тђрнски, 

н.д., стр. 557 до 559.
275 С. ТЂрнски, н.д., стр. 558 (Трнски тврди да су на Црнооку на партизане 

н ападала 3 пеш адијска пука бугарске армије).
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Осећа се велики недостатак у наоруж ањ у за новодошле борце 
из рејона Пчиње (700), из рејона Црне траве (око 300), као и нове 
борце Бугаре из Софије (350).276 Поставило се питаше брзине доби- 
јањ а оруж ја преко мисија. Сем тога било је акутно и питање исхране 
тако великог броја јединица. Црна Трава и Брод су само пре месец 
дана били потпуно спаљени, као што смо напред рекли, са свом 
људском и сточном исхраном. За исхрану народа набављена је храна 
из других рејона путем реквизиције преко Окружног народног од- 
бора.

Тај податак нам даје ОК Пирота: ,,По други пут смо поделили 
становништву Црне Траве и Брода жито, нових 2000 килограма. 
Поделићемо још 12.000 кг кромпира. Нашли смо сточне хране, вр~ 
шимо реквизицију кромпира и сена од оних села и сељака који имају 
преко својих потреба уз правилно објашњење наш их поступака уз 
процену вредности, а на признаницу“ .'277 Оперативни штаб, имајући 
све ово у виду, а поготову када је 8 . маја стигла у рејон Црне траве 
и III македонска с Косовским одредом, наредио је V ЈМ  бригади да 
у Л ужници обезбеди око 2000 кг хлеба и да га до 9. V 1944. године 
пребаци у рејон Калне. Штаб V ЈМ  бригаде ангажовањем два своја 
батаљона као и команди места, уз свесрдну помоћ народа, обезбедио 
је  око 2.500 кг хлеба .278 Овим је унеколико ублажена критична ситуа- 
ција у исхрани бораца, а тиме и обезбеђен предах јединица. Проблем 
недостатака оруж ја, будући да су енглеске мисије затајиле, надокна- 
ђен је донекле добијањем оруж ја из СССР-а.

При изласку на Осогово Трнски IIO и III македонска бригада 
сусрећу Пљачковички одред са Пљачковице који је био на путу 
за  Пчињу, у одреду је био и Благоје Иванов, члан ЦК БРП(к) с ра- 
дио-станицом преко које је имао везу с Георги Димитровом у Москви. 
Већ 10. маја 1944, на захтев чланова Ц К  БРП(к) који. су се тада 
налазили у Добром Пољу, путем авиотранспорта бачено је оружје из 
Совјетског Савеза за бугарске партизане у селу Јабуковику. Пријем. 
наоруж ањ а из СССР-а позитивно је деловао на све борце и народ. 
То је била прва материјална помоћ из СССР-а, чиме је још једном 
потврђено да савезници помажу партизане .'279

Због велике потребе у наоруж ањ у за бугарске партизане, а и због 
теж њ е да се што више оруж ја убаци у саму Бугарску није много

270 М. Апостолеки, Пролетња офанзива,  II издање, стр. 35—37, С. Тђрнски, 
н.д., стр. 560—565.

277 36. НОР. т. 1/20 док. бр. 144.
278 Ђ. Златковић, н.д., етр. 377 (тих дана је  и окупатор — 11. V. 1944. — 

открио проблем исхране партизана којих има ito његовој процени око 3 хиљаде
зато и теж и да искористи то за нанош ење одлучујућег ударца НОВ-у, У вези 
с  тим полицијски инспектор из Трна предлаж е: „За успешну борбу против 
партизана и илегалаца згодно је  поред осталог искористити недостатак исхра- 
не. Нужно је предузети такве мере да се храна не добавља с друге стране. 
Поред тога становништво око старе границе у селима К алне, Црне Траве и 
других иселити, а после тога уништити све пољопривредне производе који 
•ее могу користити као храна. Сва, пак, партизанска села у овој области неоп- 
ходно је посести (окупирати) од већих војних јединица како би се тиме 
онемогућило комуницирање између самих села“. (Документ бр. 4 М инистарства 
.унутрашњих послова, Софија, објављен у часопису „Мост" бр. 25, Ниш 1975.

270 А С  П К С  бр. 566 и 571 (извеш таји  О К  Пирота); С. Тљ рнски, н.д., стр. 590.
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прссстало за наоружањ е кенаоружаног људства VII ЈМ  бригаде, која 
је баш тога дана формирана на Таламбасу у Л уж ници .280

Остало је преко 30% ненаоружаних бораца. На жалост, неподе- 
љено оруж је које су бугарски руководиоци припремали да убаце 
у Бугарску преко својих новоформираних бригада остало је у селу 
Кална. То ;је оруж је окупатор у току ове офанзиве запленио.

Узрок за закаш њ ењ е у припреми и изврш ењ у пробоја, поред 
наведених разлога било је и то што су III македонска и Косовски 
одред стигли у црнотравски рејон тек 8 . маја 1944. године, и то изну- 
регш, изгладнели, после теш ких борби и марша, па је био нуж ан 
предах и сређивање као и формирање Косовске бригаде .281

Непријатељ је управо у том временском ш крипцу за Оперативни 
штаб плански прилазио изврш ењу свог задатка. Генерал Бојдев је  
издао заповест за напад 10. маја 1944. године (вероватно II од почетка 
офанзиве). У овој заповести ради припреме старешина за успешно 
заврш ењ е задатка Бојдев захтева:

„Да се све старешине од најниж их до највиш их упознају са 
циљем офанзиве, ликвидација и најмање организоване групе парти- 
зана v рејону напада и да активност свих мора бити одважна, енер- 
гична и упорна, како би се показало противницима ш та значи наме- 
тати бугарској армији гвоздени калпак, када она брани престиж 
својих власти и своју част“.282

У периоду припрема својих јединица за напад, окупатор је стал- 
ним узнемиравањем ометао сређивање и одмор партизанских једи- 
ница на слободној територији Црна трава—Лужница. Тако је сутра- 
дан (5. маја) по избијањ у бригада с оперативним штабом у Власину 
и Црну Траву својим батаљонима 45. и 54. пешадијског пука из М ач- 
катице и Црног Брега избио на Чемерник и Павлову грамаду. Шеста 
ЈМ  бригада добила је задатак да нападне непријатељ а на Чемернику 
а Команда подручја Врање на Павловој грамади ,283

Борба у којој је непријатељ употребио авијацију и артиљ ерију 
водила се целог дана. Пред сам мрак непријатељ је протеран уз
8 убијених и 10 заробљених војника. Бригада је имала 6 рањених, 
а Команда подручја 4 погинула борца.

После кратких припрема и концентрације, непријатељ 10. маја 
1944. године, почиње напад у рејону Букова глава и села Бистрице 
и О раха .281 На Буковој глави VI бригада протерује нападача, али он 
сутрадан. 11. V, поново избија у рејон Бистрице и Острозуба, те се 
заметнула теш ка борба која је трајала од 14 до 21 час. Непријатељ 
је имао 6 погинулих и 2 заробљена војника и заплењ ена 2 миноба- 
цача, 1 теш ки митраљез, док је VI ЈМ  имала 3 погинула борца.

289 АВИИ кут. 1054 фас. 1 док. 2 до 30 (операцијски дневник X српске 
бригаде); АС ПКС бр. 566, 571, 588, 603, 632 и  692, (извештај ОК Пирота и 
Врања); „Врањскн гласник"  бр. 4, 1968, стр. 131. М. Апостолски, Пролетња 
офаизива,  II издање, стр. 28; Ж . Н иколић-Брка, 22. дивизија,  стр. 104.

281 Ж . Н иколић-Брка 22. дивизија,  стр. 104, М. Апостолски Пролетња 
офапзива,  II издање, стр. 28.

282 С. Т - Б р н с к и ,  н.д., с т р .  592.
'’8:, Врањски гласпик,  бр. II, 1966, стр. 115; М. Апостолски, Пролетња 

офанзива,  II изд., стр. 19 и Д невник  Владимира Вујовића, копија код аутора.
284 „Врањски гласник"  бр. II, 1966, стр. 115 и 116; Д невник  Владимира 

Вујовића.
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Борба код Бистрице наговестила је Оперативном штабу намеру 
непријатеља. Но детаље о распореду непријатељ а и његовим припре- 
мама и дану почетка офанзиве, као и, линије са које отпочиње офан- 
зиву, Оперативни штаб није знао. Поред свих настојањ а ,,Ти се 
подаци нису могли добити" како пише командант Оперативног штаба 
у П р ол ећ н ој о ф а н з и в и .285

Не само да је имао мало података које је добијао од позадинских 
радника и Команди подручја, него су подаци које му је вероватно 
дао ОК Пирота, уносили и извесну забуну.28® Из тих података се види 
да непријатељ мобилише у рејону Пирота једну дивизију која ће 
отићи у Србију“, даље „да се неки бугарски војници из граничних 
јединица предају НОВ и ПО а неке веће групе израж авају  ж ељ у за 
предајом" .287

Таква дезинформација окупатора успављивала је команде места 
и партизанске страже које су се налазиле на периферији слободне 
територије Црна Трава—Лужница (Стрелац, Кална, Преслап, Чука, 
Рупље, Добро Поље и Добровиш).

У каквим је условима деловао и каквим је подацима Оперативни 
штаб располагао види се из самих заповести.

Знао је да има непријатељ ских снага у рејону Власотинца, Пре- 
дејана и Сурдулице, а да су села Клисура и Стрезимировац празни, 
што му је и диктирало доношење одлуке о правцима наступног марша 
преко Клисуре и Власине, Клисуре и Стрезимировца и Стрезими- 
ровца и Трна.

Сама замисао дејства није била у складу са ситуацијом око Црне 
Траве и у Лужници. Иако је Оперативни штаб био упознат с борбом
III македонске и Косовског одреда, односно да јаких непријатељ ских 
снага има у рејону Босилеграда, ипак је донео одлуку да напада 
Босилеград. М оже се претпоставити да је Оперативни штаб потценио 
непријатељ а и није довољно узео у обзир његове могућности, па је 
груписање бригада било на правцу где је он био најјачи.

У првој заповести је наређено288 да VI ЈМ  бригада и Команда 
врањског подручја, преко села Златанци, дођу у рејон Вртопа (к. 1677) 
и у току ноћи 12/13. маја наступним маршом правцем Власина (Дра- 
ж ина махала)—М. Стрешер—Бесна кобила дођу у рејон села Бабина 
Пољана и у том рејону делују rio нахођењу; да поред Косовске бри~ 
гаде из Дарковца исте ноћи пође и III македонска у наступни марш 
преко Сухог Дола, Миљевске планине до Босилеграда, када треба да 
нападну, а потом да избију на Доганицу или на Осогово, а да VII ЈМ  
бригада из села К ална преко Барноса и Слишовца (Знепоља—Бугар- 
ска) Циригловца продре на југ до села Рибарци где треба да затвори 
правац према Ћ устендилу ради обезбеђења иапада на Босилеград. 
По извршеном нападу на Босилеград, VII ЈМ  бригада треба да избије 
на Чупино брдо, Ђерман или на Осогово.

2es М. Апостолски, Пролетња офаизива,  II изд., стр. 26. 
280 36. НОР. т. 1/20 док. бр. 144 и 146.
287 ИСТО.

28S Исто, V II/3  док. бр. 53.
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Другом заповешћу Оперативни штаб даје задатке V ЈМ  бригади, 
партизанским одредима и Команди пиротског подручја ради садејства 
јединица које крећу у наступни марш .289

Пета ЈМ  бригада и Пиротски одред добили су задатак да у току 
ноћи 12. маја нападну Трн, Црнотравски одред исте ноћи да демон- 
стративно нападне Власину, а Команда подручја Пирот да са својим 
командама места врши акције у кругу својих рејона.

У периоду пријема заповести распоред јединица је био овакав: 
Команда врањског подручја —■ Павлова грамада, VI ЈМ  бригада — 
Бистрица, Црнотравски одред — Попадисци (махала Црне Траве), 
Трећа и Косовска у формирању Дарковци (Антунова махала), VII ЈМ  
бригада Кална—Тумба, V ЈМ  бригада Таламбас (Раков Дол—Црвена 
Јабука) и Бабички одред Добровиш .290

Док је оперативни штаб 12. V 1944. године вршио последње 
припреме за полазак из села Јабуковика, непријатељ је избио на 
Чемерник, Павлову грамаду, Дел и Бистрицу, чиме је присилио
VI ЈМ  бригаду и Команду врањског подручја да крену на марш по 
дану и промене правац доласка у рејон Вртопа .281

Покрет дању дао је могућност непријатељ у да прати покрет 
партизанских јединица које су из корита реке Власине избиле на 
Корубе и усмерене према Плани (Стаником крсту), и о томе вероватно 
обавештава штаб 14. бугарске дивизије који се налазио у Стрези- 
мировцу. Ова обавештења добро су дошла бугарским јединицама 
које су скоро истовремено подилазиле Грамади (трг. 1719), Ш ирокој 
заноги (к. 1472), Преслапу, ради напада на партизанске јединице које 
се крећу према њима.

Овакав развој о коме Оперативни штаб није ништа знао, ишао 
је наруку бугарским окупаторским плановима. Три бригаде, батаљон 
Команде врањског подручја и Црнотравски одред упали су у обруч 
непријатељ а на отвореном пољу.

Штаб VI ЈМ  бригаде, Команда врањског подручја и Команда 
места из Црне траве пратиле су рад непријатељ а који је избио на 
Чемерник, Павлову грамаду и Дел и зато су пожуривале своје по- 
крете према Плани, али нису у то време откриле покрете непријатеља 
с истока, што их је довело у теж ак положај и приморало да прихвате 
борбу у неповољним условима .292

У време избијањ а VI ЈМ  бригаде и команде Врањског подручја 
у рејон Орловац—Станикин Крст, Црнотравски одред је прихватио 
борбу с бугарском јединицом која је избила на Грамаду (трит. 1719) 
и наступала према Плани (к. 1643). Партизанска страж а из Преслапа 
је прихватила борбу на к. 1330. Убрзо затим, главнина бугарских

289 Исто, док. бр. 54.
290 36. НОР. т. V II /3  док. бр. 53 и 54; Ђ. Златковић, н.д., стр. 371—377; 

Д невник  Владимира Вујовића, Врањски гласиик  бр. 2, 1966, стр. 115—117. Исти 
гласник бр. 4, 1968, стр. 132—133.

291 Врањски гласник  бр, II 1966, стр. 115—117; и сећања Стратије Ђ икића 
и Слободана Ц екића-Радована, изнета аутору 1976. год.

292 Д невпик  Владимира Вујовића и сећања Стратије Ђ икића, Слободана 
Цекића изнета аутору 1976. године.
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снага која је подилазила с истока сукобила се с VI ЈМ  бригадом и 
Командом врањског подручја код Станикиног крста298

Непријатељ је лако потиснуо Црнотравски одред са Плане на 
гребен Војно равниште, чиме је принудио Одред с Командом места 
Црна Трава, VI ЈМ  бригаду и Команду врањског подручја да се бране 
на фронту Војно равниште—Клинчарница— Орловац—Грамада и Ву- 
хоровац, где је била одбачена партизанска стража из Преслапа. Изне- 
нада се развила упорна борба у којој је непријатељ појачавао при- 
тисак јаким снагама на суженом гребену Станикин крст— Клинча- 
рица, уз подршку артиљ ерије и минобацача. Оперативни штаб, који 
се нашао у Дарковцу, убацио је у борбу III македонску бригаду на 
Станикином крсту. Уласком у борбу III македонске, непријатељ није 
одбачен, па чак ни онда кад је новоформирана Косовска бригада по 
батаљонима узела учеш ће у борби.

Борба која је почела око 14 часова све се више распламсавала 
око доминирајућих гребена Станикиног крста—Орловаца. Пред сам 
мрак бугарским јединицама су с Павлове грамаде преко Црне Траве 
стигла појачања која су напала Црнотравски одред и Косовску бри- 
гаду на Војном равниш ту из позадине и тиме довела ове јединице 
у теж ак положај. Непријатељ, сталним убацивањем нових снага на 
Станикином крсту и у јуриш у извршеном по мраку, успева да одбаци
VI ЈМ  бригаду, Косовску бригаду без батал>она и III македонску 
без батаљона, као и Команду врањског подручја с делом Црнотрав- 
ског одреда с Орловца преко гребена Султановац на Трештену (триг. 
1342). С овим јединицама одбачен је Оперативни штаб са члановима 
Ц К  К П Ј М акедоније, ГШ, АСНОМ-а и другим.

Овом приликом непријатељ је успео да заплени два минобацача
VI ЈМ бригаде и да раздвоји један батаљон из Косовске и један 
батаљон из III македонске с Командом места из Црне траве од њихо- 
вих главнина и набаци их у село Дарковце.

Борба у Црнотравском крају  развијала се онако како Оперативни 
штаб није рачунао, па је читав план марша на тај начин поремећен. 
Бригаде су опкољене и набачене у корито Каланске реке. Ситуацију 
бригада погоршало је и то што је непријатељ истог дана 1 2 . маја 
1944. године, пре подне избио јаким снагама на Дечани кладенац — 
Баћов дол и нападом на положаје VII ЈМ  бригаде на Тумби, кота 
1372, и на Црни врх на полож ају V ЈМ  бригаде спречио ове у извр- 
ш ењу њиховог задатка.

Ситуација је налагала да Оперативни штаб и штабови бригада 
донесу одлуке о напуш тањ у опкољене територије, јер је непријатељ 
са свих страна продро у црнотравски крај и заузео доминирајуће 
положаје.

Сутрадан, 13. маја, концентрацијом својих јединица, бугарски 
окупатор има услова да оствари свој план наношењем униш тавајућег 
удара јединицама НОВ-а. На Трештен чуки (триг. 1342) Оперативни 
штаб доноси одлуку да изврш и пробој из обруча преко Знепоља

293 М. Апостолски, П ролегњ а офанзива,  II издање, стр. 27—29 и  Врањскм 
гласпик  бр. II, 1966, стр. 117, Днеаник  — Владимира Вујовића и сећања Ђ укића
и Цекића.
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комуникације Стрезимировац—Главановци и продужи на југ према 
рејону Босилеграда на територију Пчиња—К озјак .294

У пробој на овом правцу пошле су VI ЈМ, III македонска без 
једног батаљона и Косовска бригада без једног батаљона, с Командом 
подручја Врање, главнином Црнотравског одреда и неким деловима 
Команде места Црна трава. Доношење одлуке, прикупљање снага 
и сређње јединица на Трештен чуки одузело је доста времена. На 
марш се пошло са закашњењем, што је допринело да су јединице 
избиле на Барнос (етничка граница Бугарске и Југославије) тек ују- 
тро 13. маја 1944, иако је било предвиђено да се у то време избије на 
комуникацију Стрезимировци—Трн.

Избијањем у рејон Барноса бригаде су се још налазиле у опасној 
зони. Главне снаге непријатеља биле су на положајима Плане и 
Калне, па им се пруж ила могућност да групу бригада нападну из 
позадине. Снаге непријатеља, оставл>ене у рејону комуникације Стре- 
зимировци—Трн, затварају  прелаз преко комуникације. У тој ситу- 
ацији Оперативни штаб је био приморан да врши пробој из обруча 
преко Знепоља (бугарска територија) rio дану .295

Без задрж авањ а бригаде су 13. маја 1944. пошле у пробој с Б ар- 
носа према селу Рани Луг и комуникацији на којој је крстарио II 
коњички пук непријатеља.

Група за пробој распоређена је у три ешалона. У првом је еш а- 
лону била III бригада са задатком да разбије коњички пук који је 
пошао у сусрет бригадама према Раном Лугу. Главнину II ешалона 
представљали су VI ЈМ и косовска бригада, а III ешалон, односно 
заштитница, била је Команда врањског подручја, један батаљон 
Косовске бригаде и Црнотравски одред.

Трећа бригада је у силовитом јуриш у потисла коњички пук према. 
Стрезимировцу и тиме отворила пролаз према селу Цигриловцу и у 
том јуриш у прешла реку Јерму. Ш еста бригада и косовски ба т а љ о н  
проширили су зону продора протерујући непријтељске снаге из 
Главановца и запалили општинску архиву у овом селу, остављајући 
део снага према Трну за обезбеђење пролаза III ешалону. Главнине 
бригада прешле су реку Јерму и кретале се према палнини Јеловици. 
Трећи ешалон — заштитница, вероватно поколебана дејством коњи- 
чког пука из Стразимировца као и брзом појавом камиона с војно- 
-полицијским батаљоном из Трна, није искористила моменат за пре- 
лаз комуникације, па је окупатор брзо rioceo комуникацију и затво- 
рио брешу коју је створила III македонска и VI ЈМ. Река Јерма, која 
се излила, својим је мочварама онемогућавала III македонској и
VI ЈМ  да с повољних положа)а дејствују на комуникацију и тиме 
обезбеде прелаз III ешалону, па је на тај начин он био присиљен да 
се врати на Барнос .296

У борбама приликом пробоја непријател>у су нанети осетни 
губици, али су и бригаде имале губитке. Према неким подацима

204 М. Аггостолски, Пролетња офанзнва, II издање, стр. 27—35; Д невннк  
Владимира Вујовића и Врањски гласник  бр. 2, 1966, стр. 117.

295 Исти.
200 У обручу је остао I батаљон III македонске и два батаљона Косовске 

бригаде — укупно 300 бораца, Команда врањ ског подручја 200, и Ц рнотравски 
партизански одред 100 бораца. Заједно око 600 бораца.
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VI ЈМ  бригада имала је четири погинула и 13 заробљених, који су 
касније у Трну стрељани .297

Сам пробој имао је виш еструк значај. Из обруча се пробила
VI ЈМ  бригада, III македонска с два батаљона и штаб Косовске 
с једним батаљоном и око 30 бораца Црнтравског одреда .298 Друга 
корист је у томе што је окунатор развојем борбе у рејону Знепоља 
присиљен да 13. маја оријентише своје главне јединице с Плане (Ста- 
никин хсрст) према Знепољу, као и снаге из рејона Калне, те је сло- 
бодна територија остала непретресена. На њој су се тада налазили 
два батаљона Косовске бригаде, један батаљон III македонске, Ко- 
манда врањског подручја, Црнотравски одред и неке команде места 
пиротског подручја .299

Да су Црна Трава и К ална биле растерећене непријатељ ских 
јединица због борбе у Знепољу и оријентације непријатељ еких снага 
на VI ЈМ  и III македонску говори и то што се I софијска бригада 
НОВА, која је на дан борбе била у рејону села 'Уковци поред самог 
Трна, могла вратити у Црвену Јабуку 14. маја, где се и састала 
с батаљоном III македонске б р и г а д е .300 Оваква си т у а ц и ја  на терену 
Црне Траве омогућила је батаљонима и Команди врањског војног 
подручја да се среде, предахну и врате на терен села Бабина Пол^ана 
и Пчиње и тамо остану до спајањ а са својом 1'лавнином по повратку 
из Грчке .301

На почетку офанзиве јасно су се испол^иле намере и план непри- 
јатељ а. Јаким  је снагама поседао доминирајуће висове и тиме обез- 
беђивао контролу нападнуте територије. За гоњење партизана пред- 
виђени су I и II коњички пук постављени као резерве штабова ди- 
визија.

Непријатељ је на партизанским територијама задрж ао одређене 
батал^оне, који су поседали доминирајућа развођа и покретима кон- 
тролисао терен ради откривања партизанских јединица. На тај начин 
онемогућавао је маневар партизанским батаљонима. Овакав план 
непријатљ а заснован је на повољности које му је пруж ала сама 
конфигурација земљишта, испресецаност терена великим масивима 
Бесне кобиле и Чемерника, који је уз то притешњен етничком гра- 
ницом, као и долинама Ј. Мораве, Власине и Криве реке. То је и 
присилило групу с ГШ М акедоније да се пробија преко бугарске 
територије. У таквим условима група бригада са ГШ Македоније 
избила је 15. маја 1944. године на Доганицу, северну границу сло- 
бодне територије Пчиња—Козјак. Ову групу сустигао је II коњички 
пук с којим је VI ЈМ  бригада 16. маја 1944. године као заш титница 
прихватила борбу. Изнурена од глади, сталних борби и марша VI ЈМ  
бригада ипак прихвата борбу и води је од 9 до 20 часова тог дана .302

m  Ж . Н иколић-Б рка 22. дивизија,  списак погинулих, Д исвпик  Владимира 
В ујовића; Врањ ски гласник  бр. 2, 1966, стр. 118.

2tis М. Апостолеки, Пролетња офапзива  II издање, стр. 30—33 (писмене 
забелеш ке ЈБубе Трајковића, команданта I батаљона V III бригаде, код аутора, 
и  Дневиик  Владимира Вујовића.

•2!)9 Сећања Стратије Ђ икића изнета аутору 1976. године.
300 С. Т грнски, н.d., стр. 584—585.
301 М. Апостолски, Пролетња офанзива, II издање, стр. 31.
302 J/lcTO.
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Ова борба довела је VI бригаду у теш ку ситуацију, јер је била 
исцрпена ф изички и психички, а поготову што није било садејства 
с осталим јединицама групе бригада. При доласку у рејон Пчиње 
руководство је открило да се на тој територији налазе јаке снаге 
непријатељ а. Због тога је рекло би се и донета одлука да се група 
бригада подели у две колоне, које продиру према Козјаку. Ово је 
унело код VI ЈМ  бригаде осећање усамљености, па је сутрадан, 17. 
м аја 1944. године, дошло до кризе.

У књ изи Хроника VIII српске ударне бригаде осипање после 
борбе код Сурлице овако се описује: „17. маја V III бригада (она је 
крајем  маја преименована у VIII српску — Ж . Н.) налазила се у 
рејону села Сурлице . . .  на десном кршгу на Чупином Брду налазила 
се III македонска бригада. Одпочела је борба. Бугари су жестоко 
наваљ ивали не ж алећи људство ни материјал . . . штаб III македонске 
бригаде одлучио је да не прихвати борбу са Бугарима на Чупином 
Брду. Повукли су се са свог полож аја не стигавши да о томе обавесте 
V III бригаду. Међутим, за бригаду било је велико изненађење када 
јој се у непосредној близини на десном крилу појавила бугарска 
војска. Наступили су трагични тренуци за VIII бригаду ." 303

Борба VI ЈМ  бригаде на Сурлици, која је трајала од 12 до 19 
часова, изазвала је тешко стање у самој бригади. Политички комесар 
бригаде Владимир Вујовић-Вуја овако објашњава појаву осипања 
у свом дневнику .304 ,,17. маја Радовница— Сурлица, борба на Сурлици 
од 12— 19 h распад бригаде услед напорног марша, непрекидних 
борби. У бригади остало 300 људи. Око 60 одваја се од Радовнице 
због слабе везе .305 Остало бежи кући не видевши излаз из ситуације, 
је р  непријатељ непрекидно наваљ ује да уништи наш у снагу. Пролаз 
ка  К озјаку  на везу са III македонском и Косовском бригадом."

За овакву еитуацију поред разлога које cv навели политички 
комесари бригаде и батаљона морамо изнети и оне који су имали 
негативног утицаја на руковођење бригадом у овим тешким данима 
борбе и марша.

Убрзо после формирања бригаде 20. марта 1944. године смењен 
је  први командант бригаде Ж ивојин Н иколић-Брака. Њ ега су само- 
вољно сменили Славољуб Петровић-Ђера и Васа Смајевић, секретар, 
односно члан Окружног поверенства ОК Врања. Смењивање образ- 
лаж у  тиме што је VI ЈМ  бригада формирана без присуства члана ОК 
Врања.

О овој смени и казни команданта у извеш тају ОК Врања ПК 
Србије од 23. априла пише:

. . . „пропустили смо да јавимо да је штаб бригаде измењен са 
уласком М ирка Перовића као команданта VI бригаде. Остали су исти, 
Раде, Вуја, Радован ." 306 ОК Врања  није имао храбрости да изнесе 
разлоге смењивања команданта бригаде иити да обавести о партијској 
казни изреченој командату. О односима према руководећим кадро-

303 Х роника  VIII  бригаде, Врањ е 1968, стр. 97.
804 Д невник  Владимира Вујовића.
зо5 тад а  је  издвојена једна чета од 50 људи под командом Љ убисава 

'Петковића ради обезбеђења с правца К риве П аланке. Због прекинуте везе 
она се није вратила у састав бригаде.

300 АС ПКС бр. 590.
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вима ова два члана ОК (Славољуба Петровића-Ђуре и Васе Смаје- 
вића) говорено је и раније. Приликом напуш тања Криве Ф еје 3. маја 
— 1944. године из бригаде је изостао заменик команданта бригаде Раде 
Цветковић због болести, Мирко Перовић који је преузео дужност 
команданта бригаде 25. априла, после присуства свечаном формирању 
Косовске бригаде у село Дарковце 12. маја 1944. године, није се вра- 
тио у штаб VI ЈМ  бригаде, заменик политичког комесара бригаде 
Слободан Цекић-Радован био је болестан и ношен на коњу.

Према томе бригадом је командовао, иако рањен, политички 
комесар Владимир Вујовић од 12. маја 1944. године, тј. од борбе на 
Станикином крсту све до Козјака, односно до 19. маја 1944. године.307 
Донекле је VI ЈМ  ослабљена одузимањем кадра за VII ЈМ  бригаду,
9. маја 1944. године.308 Све ово утицало је да једна врло јака  и борбено 
способна јединица практично остане без штаба, што је морало нега- 
тивно да се одрази на борбеност и стање у наведеним моментима. 
Али без обзира на све, VI JM IIO долази у рејон К озјака с преко 
300 бораца.

По доласку у рејон К озјака VI ЈМ бригада спојила се 18. маја 
1944. године с осталим снагама и ГШ Македоније.

На састанку штабова бригада са ГШ М акедоније на К озјаку 
откривено је да јаке снаге окупатора, постављене на доминирајућим 
врховима, успешно контролишу територију ,309

Одмах по повратку бригада у рејон Пчиње, непријатељ покреће 
све своје снаге распоређене на доминирајућим врховима Пчиње, а 
исто тако, и оне дуж  комуникације Бујановац—Врање, и Куманово— 
—Крива Паланка ради прогона партизана.

У оваквој ситуацији Главни штаб М акедоније доноси одлуку да 
са свим бригадама напусти територију Пчиње и преко Криве реке и 
источне М акедоније пређе у западну М акедонију .310

Штабови VI ЈМ  и Косовске бригаде нису се сложили с оваквом 
одлуком ГШ М акедоније. О длазак са само два батаљона III бригаде, 
ГШ Македоније је сматрао у овим условима немогућим. С друге 
стране, оценио је да нема услова да се са свим снагама остане на 
територији Пчиња—К озјак а да се не ризикује сукоб с непријатељем 
у условима неповољним за партизанске бригаде. Због тога је и наре- 
дио VI и Косовској бригади да и оне крену преко Криве реке, источне 
М акедоније у з. М акедонију. И зврш ена је реорганизација и припре- 
ма јединица на Ђерману за марш 20. V 1944. године. О томе Апостол- 
ски овако пише у Пролећној офанзиви „Наметало се као неминовно 
реорганизовати јединице, све болесне борце оставити у болници који 
су се штитили вештим маневрисањем кроз шуме и склањ али тешке 
болеснике у специјалне бункере. Слабије оставити такође са Кума- 
новским одредом. Неке оставити по селима (ово се односило само 
на ф изички слабе)“ .311 Очигледно је код руководства била теш ка 
ситуација када су се у овим данима одлучили на смањивање јединица

307 Дневник  Владимира Вујовића.
308 Ј. Петковић, н.д., Х роника  VIII  бртаде,  стр. 96.
309 М. Апостолски, Пролетња офанзива,  II издање, стр. 34.
310 К. М ихајловоки, Трећа македонска бригада, Београд стр, 183—186, 1976.
311 М. Апостолски, Пролетња офанзива,  II издање, стр. 34.
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и враћањ е бораца кући. Тако се десило да је још преко 130 бораца 
из VI бригаде враћено са њима и два штаба батаљона .312 Уз ове борце 
остало је и 30 бораца Црнотравског одреда. Враћањем бораца, VI ЈМ  
бригада је сведена на 190—200 људи. Косовска бригада на 94 борца, 
из III македонске остало је 200 бораца. Према томе ГШ Македоније 
је располагао са само 500 бораца за пробој и продор до западне Ма- 
кедоније.

Приликом враћањ а бораца кући дошло је до драматичне ситуа- 
ције. „Штаб бригаде је саопштио борцима ко може да издрж и пут 
то Грчке нека пође, а ко не може нека остане, сачува оруж је 
и када буде позван да дође“ — пише у писму ОК Врања поводом 
враћањ а бораца из бригаде. У другом писму ОК пише: „Одлазак за 
Грчку потцењивање бораца из VIII бригаде итд. учинили су да је 
штаб бригаде почео отворено да негодује. Тако је радио и штаб Ко- 
совског батаљона“.

Стање на терену после враћањ а мнош х бораца из бригаде било 
је  „као да је све пропало", па је то код многих припадника НОВ-а 
унело несигурност и деморализацију .313

Без обзира на начин и последице које је на терену имала оваква 
одлука, формирање „Осоговске групе“, како је касније названа група 
за  пробој преко Осогова, имала је неоспорних користи. Дејство 
Осоговске групе, формиране за  пробој из обруча према Грчкој, одно- 
сно з. Македонији, претворила су се у противофанзиву. Неуспео 
покушај прелаза преко Вардара и повратак у рејон Пчиња—К озјак 
претворио се у тријумф Осоговске групе што је имало нов подстицај 
у развоју Н О Б-а .314 Победе на путу од Грчке до Криве реке дале су 
основ за разбуктавањ е НОБ-а у источној Македонији.

Победе, пак, на Чупином брду и Петровој Гори доносе дефини- 
тиван пораз непријатељској мајској офанзиви на К озјаку  и у Пчињи. 
Тако је одлука о напуш тањ у партизанске територије омогућила раз- 
вој устанка у источним крајевима М акедоније и проширење НОБ-а 
у Македонији.

Показало се и овом приликом да само оф анзивна дејства НОВ и 
ПО у најтеж им моментима могу донети нове успехе у развоју НОБ-а 
и формирања нових јединица. С друге стране, смањење јединица до- 
носи деморализацију и панику. Тако је то било са снагама које су 
остале не територији Пчиња— Козјак. На територији Црна Трава— 
•—Лужнице, у време када се водила борба на Станикином крсту 12. 
маја, VII ЈМ  бригада се сукобила на Малом самару с непријатељским 
снагама које су продирале према Тумби (кота 1372), а V ЈМ  бригада 
прихватила је борбу с непријатељем у рејону Црни врх, (триг. 1461). 
У току борбе на Тумби штаб VII ЈМ  бригаде није добио никакво 
наређење од Оперативног штаба на основи којег би бригада била ори- 
јентисана на дејства у новоствореној ситуацији. Непријатељ је оне- 
могућио VII ЈМ  бригаду да крене на наступни марш, па је штаб бри- 
гаде, у сагласности с представником Оперативног штаба, одлучио да

312 Х роника  V II I  бригаде, стр. 97 и 98 и писмене забелеш ке Љубе Т рај- 
ковића, команданта I батаљона V III бригаде.

313 АС ПКС бр. 564 и 590.
311 36. ИОР. т. V I I /3 док. бр. 84 и Дневник  Владимира Вујовића.
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се јединица пробије у току ноћи 12/13. преко Таламбаса—Лесковице—■ 
—Врела и димаркационе линије на Суву планину .315

Исту одлуку донео је и штаб V ЈМ  бригаде, па су се бригаде у 
току ноћи 12. маја спојиле на Таламбасу и тако, под јединственом 
командом члана Оперативног штаба Ж ивојина Н иколића-Брке, извр- 
шиле пробој преко демаркационе линије. Бригадама су се прикљ учили 
Бабички одред, Команде пиротског подручја с неким командама места 
и велики број политичких радника с терена.

У групи бригада која се пробијала преко демаркационе линије- 
било је око 2.000 људи, од којих преко 1.600 наоружаних. Приликом 
продора преко демаркацион линије дошло је до сукоба с окупаторским 
снагама из рејона Брестов Дола, ЈБуберађе, Линова с граничним једи- 
ницама и 1. батаљоном 50. пешадијског пука из Пирота, и са четнич- 
ким снагама ДМ у рејону Богдановца .317 Сутрадан, 14. маја, по про- 
боју на Суву планину, бригаде су на Мазном риду разбиле Нишавски 
четнички корпус који је пошао у напад из рејона Добре Воде, Ресника 
и Ш љивовика .318

Ноћу, 14. маја, бригаде су разбиле III ниш ку четничку бригаду 
Чегарског корпуса на западним падинама Суве планине, изнад Вели- 
ког и Малог Крчимира. У Великом Крчимиру исте ноћи разбијена је
II власотиначка четничка бригада Власинског корпуса, којом прили- 
ком је заробљен и њен командант, ЈБуба Ђокић-М илошевић.

Поеле два дана предаха на Бабичкој гори и Сувој планини бри- 
гаде се 18. маја 1944. године враћају  у Лужницу, а 19. маја сукоб- 
љ авају  се с бугарским јединицама ко;је су вршиле одмазду над 
народом Црвене Јабуке и другим селима у том рејону .319

Пета ЈМ  бригада успева да протера паликуће из Црвене Јабуке, 
а VII ЈМ  бригада заузима положај Тумбе, где с непријтељским 41. 
пешадијским пуком води борбу читав дан 20. маја 1944. године. 
У борбама код Калне и Тумбе учествује и I софијска бригада под 
командом Славче Трнског.320 Повратак бригада на територију Л у ж - 
ница—Црна Трава био је сигнал да окупатор покрене све своје једи- 
нице према бригадама ради њихове ликвидације. Под притиском 
25. бугарског пука из Лулшице, V бригада се повлачи преко Јабуко- 
ва и даље према Дарковцу, а VII ЈМ  бригада под притиском 41. пе- 
шадијског пука такође долази у рејон Дарковца.

Борбе на Тумби и Таламбасу покренуле су све непријатељ ске 
снаге ангажоване у мајској офанзиви на овој територији. Неприја- 
тељ ски батаљони из рејона Грделичке клисуре упућени су према 
месту борбе како би онемогућили бригадама повлачење према Црној 
Трави. Због тога и долази 21. м аја 1944. до сусретне борбе између

315 АВИИ кут. 1054 фас. 5 док. бр. 1 (операцијски дневник X српске бри- 
гаде).

310 Ж . Н иколић-Брка, 22. дивизија,  стр. 189 и Ђ. Златковић, н.д., стр.. 
384, 385.

317 Исто.
318 Исто и АВИИ кут. 1070 фас. 5 док. 1 (операцијски дневник V II српске 

бригаде).
310 АВИИ кут. 1034 фас. 5 док. бр. 1 и операцијски дневник X српске 

бригаде.
320 Исто, Ж . Н ш ш лић-Брка, 22. дивизија,  стр. 111 и С. Тт>рнски п.д.г 

стр. 587.
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VII српске бригаде321 и непријатељског бугарског батаљона на Ко~ 
рубама .322 Брзипом дејства предњих делова бригаде обезбеђени су 
повољнији положаји, па је окупаторски батаљон спречен у намери 
да набаци VII српску бригаду у долину Калнске реке. Уз подршку
1 0 . српске бригаде. бугарском батаљону нанети су губици, али није 
разбијен и протеран.

У овој критичној ситуацији бригаде су избиле на Дел и Чобанац,
22. V 1944. године, избегавајући окружењ е у долини Власине, што- 
је непријатељ, покретима својих снага тежио. Тог истог дана штабови 
бригада и ОК Пирота дошли су до закљ учка да се у Црној Трави, 
Броду, Рупљ у и Добром Пољу не могу одржати због јачине неприја- 
тељ ских снага. Осим тога дошло се до сазнања да се бригаде не могу 
да пробију ни у рејон Пчиње, па је донета одлука да се све три бри- 
гаде323 (VII, X, XII) пребаце преко Ј. Мораве и демаркационе линије. 
И звлачење бригада с црнотравског терена било је ноћу 22/23. маја 
1944. године, а у рејон К укавица—Чукљ еник—Ш иљегарник—Новков 
Рид избиле су 24. маја 1944. године. Бригаде су дошле у рејон К ука- 
вице управо када је предузет напад на четнике ДМ са I, односно-
21. дивизијом, па ће ове бригаде, као II, односно 22. дивизија, оди- 
грати одлучујућу улогу у ликвидацији четника ДМ, о чему ће касније 
бити више речи.

Док су се бригаде пробијале једне на југ, друге на север •— Сува 
планина и Заплање, а сада поново из Црне траве за лесковачки рејон, 
дотле се Пиротски партизански одред из рејона Стола и Кијевца пре- 
бацио на Стару планину ради развоја НОВ-а у том рејону .324

Пошто је ОК Пирота формиран и одвојио се од ОК Врања ПК 
му је доделио нову територију, укљ учујући Пирот и Цариброд и 
њихове срезове. Ово је учињено зато што ОК Ниша није могао, 
с обзиром на стање које је владало у нишком округу, да својим радом 
обухвати и територију преко демаркационе линије. У вези с тим је 
ОК Пирота почетком априла и формирао Пиротски партизански 
одред .323 Почетком маја Пиротски одред је појачан Нишавском четом 
од 60 бораца са Старе планине. После овога Одред има две чете од 
10 0  бораца .326

Овако оформљен и припремљен Пиротски одред под командом: 
Зарија Благојевића, команданта, Ж ивадина И лића-Рајка, политичког 
комесара, Лазе Китановића, заменика команданта, и Предрага Илића- 
-Џурџе, заменика политичког комесара, у  току мајске офанзиве 16. 
маја 1944. године из Лужнице прелази на Стару планину. Заједно- 
с њим пошла је и II софијска бригада Вугарске ради продора у 
Б угарску .327

321 АВИИ кут. 1071 фас. 1 док. 1 (наређење Г1П Србије о преименовању 
V ЈМ  у VII српску, V II ЈМ  у X српску а VI ЈМ  у V III српску бригаду.

322 Ж . Н иколић-Врка, 22 дивизија,  стр. 112.
323 д с  ПКС бр. 612 (XII српска бригада формирана је  од Бабичког ПО 

и команди Пиротског ггодручја 22. V 1944. на Чобанцу).
321 Пиротски зборник  бр. VI, 1974, стр. 101 до 107.
325 36. НОР. т. 1/20 док. бр. 144 и 146.
328 36. НОР. r. 1/20 док. бр. 146 и Пиротски зборник  бр. 6, 1974, стр. 101—125..
327 С. ТЂрнски, н.д., стр. 580, 592.

511



Пиротски ПО по преласку на Стару планину отпочиње с акци- 
јама, и то баш у мајској офанзиви, и тиме утиче на слабљење удара 
непријатељ а на нападнутој територији. Својим акцијама створио 
је  услове да се средином јуна 1944. године формира и Царибродски 
одред. Из свог састава одвојио је део бораца, како Србе тако и Бугаре 
(из царибродског среза). Одред је  добио назив „Момчило Војвода“ .328 
Колико су акције Пиротског одреда биле мобилизаторске говори и 
податак да је већ крајем јуна 1944. године имао два батаљона. Тиме 
су били створени услови за формирање I пиротске бригаде. Јуна 
1944. године и слободне територије Старе планине и Висока постале 
су база Бугарског партизанског одреда ,,Хр. М ихаилов11.329

Из излагањ а о мајској офанзиви види се да је окупатор, анга- 
ж у јући  преко 40.000 војника и полицајаца имао за циљ да ликвидира 
НОВ на слободним територијама Пчиње, К озјака, Црна Трава и 
Лужнице. И сам план извођења офанзиве био је добро сачињен.

Непријателз је пошао у напад на окружене јединице НОВ-а 
с повољних положаја. Окружене бригаде није уништио нити је задао 
униш тавјући удар НОП Југославије у овом рејону. Напротив, бригаде 
су се успешно пробиле из обруча и прешле у офанзивна дејства на 
новим територијама и тиме омогућиле стварање нових слободних 
територија и прерастање бригаде у дивизије, а самим тим јачањ е 
базе НОП-а у Србији.

У обручу су се нашли само Црнотравски одред и неке команде 
места пиротског подручја на црнотравској и луж ничкој територији, 
које су јуна уш ле у састав 22. дивизије у рејону Лесковца, као и све 
организације НОП (ОК Пирота, Окружни НОО, СК KIIJ, Срески 
НОО и друге организације). На територији Пчиња—К озјак  нашао се 
један батаљон III македонске бригаде, један Косовски батаљон, Ко- 
манда врањског подручја. Осим ових, као што смо рекли, на тој 
територији се нашло око 300 бораца VIII српске бригаде, враћених 
с Ђермана и заосталих из бригаде. Почетком јуна борци VJH српске 
бригаде окупл-звне су у два батаљона. I батадзон назван (Врањски 
одред) са 240 бораца, III батаљон (Пчињски батаљон 150 бораца).33' 
Први батаљон VIII српске бригаде у другој половини јуна дошао је 
у састав 22. дивизије на Оруглици, док се III батаљон укључио у
V III српску бригаду одмах по избијањ у Осоговске групе на Чупино 
брдо 16. јуна 1944. године. На овој територији налазиле су се и орга- 
низације НОП-а (ОК К П Ј Врања, Окружни НОО, СК КП Ј, Срески 
НОО и др).

Током мајеке непријатељске офанзиве у рејону Пчиње формиран 
је  и Босилеградски партизански одред од 30 бораца .332 Босилеградским 
одредом руководили су Васко Апостолов-Дукатски, командант, Милан 
Гогов, политички комесар, Станко Пенов, заменик команданта, и 
Евсторије Илиев, заменик политичког комесара. Августа (20) 1944.

328 „Пиротски зборник"  бр. 6, 1974, стр. 107—111.
320 Исто, стр. 104, 108 и 124, За народпа свобода, Софин 1971, стр. 410.
330 АС ПКС бр. 55, 562, 566, 571, 588, 603 и друга писма ОК Пирота.
331 АС ПКС бр. 564 и 590; Ж . Н иколић-Брка, 22 дивизија,  стр. 144, 150.
332 Сећања Душана Деверџића Ж ике, Васка Апостолова, Душана М ладе- 

новића и П авла Памучова изнета аутору усмено и писмено 1977. шдине.
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шдине за команданта Босилеградског одреда долази Душан Младе- 
новић, а за  политичког комесара Павле Помичов.

У мајској офанзиви на десној обали Ј. Мораве окупатор не само 
што није успео да разбије јединице НОВ-а него је у том периоду 
дошло до формирања две бригаде (X и XII) и 22. дивизије НОВ као 
и два ПО (Царибродски и Босилеградски). Пиротски одред успешно 
је развијао НОБ на новом терену а Осоговска група створила је усло- 
ве за брз развој НОБ-а у источној Македонији.

Већ смо у досадашњем излагањ у говорили о дејству српских и 
македонских јединица и ПО на десној обали Ј. Мораве, али на сло- 
бодној територији Црне траве и Лужнице су баш у периоду мајске 
офанзиве формиране две бугарске бригаде НОВА (I и II) софијска 
бригада ,333 које су се у овој офанзиви такође затекле у обручу оку- 
патора. Оне су се према унапред одређеним задацима пробијале са 
слободне територије Црна Трава—Л уж ница у дубину Бугарске. На 
слободним територијама Пчиње и К озјака окупатор је поставио снаге 
око једне дивизије (I армијски пук, 52. пеш адијски пук, II коњички 
пук, I батаљон 56. пешадијског пука, батаљон 53. пешадијског пука 
из 29. и 14. пешадијске дивизије, као и 14. ж андармеријски батаљон).

На црнотравској и луж ничкој територији постављене су непри- 
јатељ ске снаге такође око једне дивизије (25 пешадијски пук с два 
батаљона, два батал>она 50. пешадијског пука, 41. пеш адијски пук,
2 батаљона 13. пешадијског пука и један жандармеријски батаљон 
уз граничне јединице постављене поред демаркационе линије).

„Осоговска група“ борила се с пуковима 48. и 49, 17. пешадијске 
дивизије из Штипа.

Према томе, за ликвидацију слободних територија Пчиња—Ко- 
зјак  и Црна Трава—Лужница ангажоване су снаге јачине преко три 
пеш адијске дивизије. Дејства ових снага непријатељ а на уским 
испресецаним територијама нису уродила ни минималним резулта- 
тима у погледу ликвидације НОВ-а на овој територији. Напротив, на 
њима се одвио пун политички и организациони живот организација 
НОБ-а, те окупатор није могао да оформи, односно обнови своју 
окупаторску власт, и на крају ће јула напустити слободне територије 
и повући се у рејон комуникација.

С друге стране, ЦК БРП(к) у овом периоду даје директиву 
партизанским одредима и бригадама НОВА Бугарске да не воде 
борбу с бугарском монархистичком армијом, и то управо у периоду 
када ова армија чини масовне злочине, како на територији Југосла- 
вије окупиране од ове армије, тако и у самој Бугарској.

ВУГАРСКА М ОНАРХИСТИЧКА АРМ ИЈА ГЛАВНИ ОСЛОНАЦ Ц К Б Р П /к  
У РАЗВО ЈУ УСТАНКА У БУГАРСКОЈ У 1944. ГОДИНИ

У ранијим поглављима навели смо да је на територији Пчиње 
био један део Ц К  БРП(к), да су Трнски и Ћустендилски ПО, дело- 
вали rio наређењу Оперативног штаба, односно добили задатак да 
нападну Ђуешево. У то време у рејону Калне, слободне територије 
Лужнице, налазили су се: Славчо Трнски, ранији командант Трнског

ззз q Т'врнски, н.д., стр. 555.
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ПО, Здравко Георгијев, командант I оперативне зоне, и други. Они 
су од бораца Трнског одреда, који су се ту налазили, и од новодо- 
ш лих формирали 2. маја 1944. године у селу К ална I софијску 
бригаду НОВА Б угарске .334 По доласку Владе Тричкова, команданта 
ГТТТ PIOBA Бугарске, Јорданке Николове Чанкове, Георги Чанкова и 
Бојана Блгарјанова, чланова ЦК БРП(к), у Калну, употпуњено је 
руководство АФП Бугарске задатке које ју  дало бригадама за одла- 
зак у рејон реке Струме, планина Риле, Родопа и Пирина. У то време 
долази у К алну инструктор ЦК БРП(к) Руси Христозов из Софије 
с новим ставовима трочланог Политбироа ЦК БРП : Цоле Драгојчеве, 
Добри Терпешева и Антона Југова .333 Политбиро Ц К БРП(к) је одлу- 
чио да седиште Политбироа ЦК БРП(к) и Главног штаба НОВА буде 
у рејону Пловдива, а не на слободној територији Црна Трава—Л уж - 
иица или Пчиња—Козјак. Ево како то Славчо Трнски v својим 
мемоарима износи: ,,Та нова одлука образлагана је тиме: да у рејону 
Трна, Брезника, Пирота, Куманова и Ћусгендила непријатељ кон- 
центрише крупне јединице што ствара опасност да партијско и војно 
руководство 'буде одвојено од других 11 оперативних зона Бугарске. 
Да ли су били то прави разлози? Изгледа да cv постојали и други 
озбиљнији разлози за прихватањ е и прве одлуке (тешко ми је да 
проценим), али трочлани Политбиро наредио је Јорданки Николовој, 
Влади Тричкову, Начи Иванову и батаљону Христо Ботев из 2. 
бригаде да неизоставно пођу за Пловдив, а да батаљон „Васшв Лев- 
ски“ са Георги Чанковим, секретара Окружног комитета (софијског 
— Ж . Н.), остане у рејону Ботевграда, где је само пре неки дан 
формирана „партизанска бригада од одреда ,Чавдар‘ “ .:Ш

Будући да је непријатељ ска офанзива почела, I софијска бригада 
није сачекала повратак Трнског одреда, од кога се формира II со- 
ф и јека бригада, већ је пошла према Рили 8 . маја 1944. године. У току 
марша бригада је била захваћена нападима и поново враћена v 
Л ужницу — у Калну, где ће са X српском 19. V 1944. године учес- 
твовати у борби против 41. бугарског пука на Тумби .337 После ове 
борбе I еофијска бригада поново напуш та слободну територију под 
притиском непријатељ ских снага, истовремено када и VII, X и XII 
српска бригада. При продору према Рили I софијска водиће велике 
борбе и имаће осетне губитке. С овом бригадом кренуо је Бојан 
Благарјанов, тада постављен за команданта, а Георги Чанков за 
политичког комесара I софијске оперативне зоне. Они су однели 
и радио-станицу ЦК БРП(к), којом је одржавана веза с Георги Дими- 
тровим у Москви ради непосредне везе Политбироа и ЦК БРП(к) 
с Москвом. Као познавалац терена с I софијском бригадом пошао је

331 Исто, стр. 563—565 (комндант бригаде је  Славчо Трнски, заменик ко- 
манданта Кирил М арков-Златан, политички комесар Нинко Стефанов, и заме- 
ник политичког комесара и партијски руководилац Григор Илијев).

зз5 Исто, стр. 568.
зз« Исто.
337 Исто, стр. 586—593 (Тада су Ж ивојин Н иколић-Брка командант дивизије 

и Драгомир Николић-Аца, члан ОК Пирота сазнали од Славча Трнског да је  
ЦК БРП(к) издао наређењ е да се не води борба против бух'арске армије).
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и Ж ељ а Демиревски, командант Дупничког ПО, који је дошао у 
црнотравски крај по оруж је за свој одред .338

Истог дана, 8. маја 1944. године, када је I софијска бригада кре- 
нула на задатак, у Калну се вратио Трнски ПО: од овог одреда ф ор- 
мирана је II софијска бригада у истом селу .339

Формирање је извршено 11. маја, а 12. маја она је кренула на 
марш преко Старе планине за Бугарску. С овом бригадом кренули 
су и командант Главног штаба НОВА Влада Тричков, Јорданка Ч ан- 
кова, Георги Чанков, Благоје Иванов и други, као и војна мисија 
мајора Томсона са циљем да дођу до Пловдива.

У току припреме напада на слободну црнотравску и луж ничку 
територију, окупатор је открио да су на њој формиране две бугарске 
бригаде НОВА .340 То је још више нагонило окупатора да повећа 
и појача притисак на партизанску територију, како би спречио продор 
бугарских партизана у Бугарску. Да је окупатор зазирао од тога, 
показале су и борбе I и Н софијске бригаде у току продора. Водиле 
су свакодневне борбе уз велике губитке, и на крају су се вратили 
у Калну поједини и мали делови бригада.

Очигледно је да је одлука трочланог Политбироа за пребацивање 
седишта руководства АФП Бугарске из рејона Калне у рејон Плов- 
дива била нереална и имала за последицу разбијање бригада и 
губљење руководећих кадрова.

Крајем  августа и почетком септембра 1944. долази до поновног 
формирања бригада у Кални, и то сада и I софијске дивизије.

У периоду мај—јун издата је директива Ц К БРП(к) да се не 
води борба против бугарске армије, јер је она један од основних 
елемената устанка у Бугарској. Та директива унела је пометњу у. 
редове бугарских партизана и охрабрила руководство бугарске ар- 
мије које још  упорније теж и да ликвидира партизанске јединице 
у Бугарској.

Бугарска монархистичка армија од јануара 1944. године преду- 
зима све, ангаж ујући максимално своје снаге и полицију за ликви- 
дацију антифашистичког покрета у Бугарској и НОВ и ПО у окупи- 
раним деловима Југославије. Бугарска КП, односно њен ЦК. v своме 
прогласу од фебруара 1944. године341 тврди да судбина Бугарске за- 
виси од њеног народа и њене армије. У том прогласу који ;је Нацио- 
налне комитет Отечественог фронта Бугарске упутио народу Бугар- 
ске, поред тога што се указује  на трагичан пут којим Бугарску води

зз8 Исто, стр. 33, 570.
33» j j CTOi стр. 5 3 5  (за команданта је  одређен М ладен-Денча Ђуров — Зне- 

пољски, за заменика команданта Дичо Петров, за политичког комесара Делчо 
Симов-Гоша, а за заменика политичког комесара Веселин Георгијев).

3,0 „Мост" Ниш, бр. 25, стр. 93 (документ М инистаргтва унутраш њ их 
послова, Софија, бр. 4; према њему у I софијској бригади било је  340 бораца 
а у II софијској бригади 200 бораца. Ово показује да је  обавеш тајна служ ба 
бугарске монархистичке владе имала тачне податке о саставу и бројном стан»у 
првих бугарских бригада НОВ Армије.

341 36. НОР. т. V lI /3  док. бр. 101 (Проглас националног комитета отечес- 
твеног ф ронта Б угарске од фебруара 1944. године упућен бугарском народу).

83 ' 515



политичка монархистичке владе, пише и ово: ,,Нема поштеног Буга- 
рина који не види и не осуђује политику фаш истичке владе, нема 
таквог који не види близак слом немачких освајача. А ТИМЕ И 
СЛОМ БУГАРСКЕ (подвукао — Ж . Н.) . . .“

Најинтересантније је у овом прогласу што ЦК БРП(к) сматра да 
је армија монархистичке Еугарске главни ослонац за спас Бугарске. 
У том духу и пише у прогласу: „Бугарски народ, АРМ И ЈА и ПО 
могу и треба да протерају Немце из наше земл3е узим ајући власт 
у своје руке . . На крају  у овом прогласу се каж е: „Само смелим, 
неодложним и свестраним акцијама народа и АРМ ИЈЕ на челу са 
храбрим и смелим бутарским јавним радницима који су искрено и 
без резерве стали у борбени фронт Отаџбине успећемо да отклонимо 
последњи и коначан ударац од наше земљ е.“

Интересантно је уочити колико се Ц К БРП(к) преко Отечественог 
фронта узда у снагу армије за  решење основног проблема „спасења 
Бугарске" од последица савезниш тва с Хитлером. У овим апелима 
има мало подршке борби совјетског народа и народа на Балкану који 
се већ 3 године боре против немачког ф аш изма ria и те бугарске 
монархистичке армије, на коју се ослања ЦК БРП(к) за спас Бугар- 
ске. Очигледно је да Отечествени фронт, као и бугарска влада Бож и- 
лова, теж и да спасе Бугарску од последица савезниш тва с Хитлером, 
односно да не падне под удар мера које савезници предвиђају за 
ф аш истичке снаге.

У овом прогласу, као и у каснијем, што ћемо видети, нема ни 
речи осуде ове армије за злочине које је учинила не само над маке- 
донским и српским народом, о чему смо већ раније говорили, него 
и над бугарским народом.

Током, пак, мајске офанзиве када на територији југоисточне 
Србије од К озјака до Пирота ова иста армија од 40 000 војника и 
полицајаца теж и да ликвидира НОВ и 110 Југославије и успостави 
окупаторску власт и врши страховите злочине, Бугарска радничка 
партија комуниста, односно њен ЦК, упућује циркуларно писмо свом 
чланству у Бугарској, у коме захтева да се углавном не води борба 
против бугарске монархистичке армије.

Између осталог у том циркуларном писму Ц К пише: „Пут спа- 
сења земље је оружани свенародни устанак. Снаге тог евентуалног 
устанка су ту — то су: НАРОД, АРМ ИЈА И УСТАНИЧКЕ' ДРУ- 
Ж И Н Е . .

Тешко и горко Бугарској ако нас ПОБЕДА САВЕЗНИЧКИХ 
НАРОДА ЗА ТЕКН Е У ХИТЛЕРОВОМ ТАБОРУ. Ако она до краја 
остане да помаже смртног непријатељ а слободољубивих народа који 
се херојски боре. У таквом случају Бутарска не може да рачуна на 
ОПРОШ ТАЈ ОД ТИХ НАРОДА. Наша земљ а треба на време да се 
отргне од Немаца и да заузме своје достојно место у породици сло- 
бодољубивих народа, као слободна независна демократска и снажна 
држ ава.“

312 36. НОР. т. vi l /3  док. бр. 102.
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У овом периоду када ЦК БРП(к) упућује циркуларна писма, као 
што смо раније навели, бугарске окупаторске јединице врш иле су 
теш ке злочине над српским народом под командом генерала Бојдева, 
пуковника Александра Монева, пуковника Јосиф а Тутуманова, пу- 
ковника Панче Јоскова, пуковника Бајчинског, генерала Александра 
Поп Димитрова, генерала Косте Стојанова, генерала Ивана Попова, 
потпуковника Апостолова Александра и многих других ратних зло- 
чинаца из ове армије .343

ЦК у свом циркулару даље пише: „Г / припремити прелаз војних 
јединица окупационог корпуса на. страну ослободилачке југословенске 
армије ради заједничких акција против заједничког непријатељ а ■— 
немачког окупатора".

Интересантно је овде уочити да Ц К БРП(к) не препоручује 
прелазак војних јединица бугарске V армије са седиштем у Скопју 
и њених јединица као што су 14, 15, 17. и 29. дивизија у М акедонији 
и источној Србији, као и јединица I софијске дивизије које се налазе 
на територији: Пирот— Л уж ница—Црна Трава које су биле анга- 
жоване у мајској офанзиви против НОВ и ПО у овом крају, на 
страну НОВ Југославије, како то чини са I окупационим корпусом. 
Из овога је јасан закљ учак да ЦК БРП(к) сматра да оне не треба 
да пређу на страну антифаш истичког покрета Бугарске нити на 
страну НОП Југославије већ да ће оне као целина изврш ити задатак 
око преузимања власти у Бугарској, када за то буде моменат. Дал>е 
у поменутом циркулару пише да треба избегавати оружане сукобе 
са „нашом армијом“.

На основи овог става руководства I и II софијеке бригаде у 
рејону Црне траве сматрала су у мајској офанзиви да не треба водити 
борбу против бугарске армије, која је теж ила уништењу НОВ Југо- 
славије и партизанских одреда у овом рејону.

Колико је овакав став БРП(к) био неправилан за антифаш исти- 
чки покрет Бугарске, а у исто време био велика морално-политичка 
подршка руководству монархистичке бугарске армије, види се из 
самих мера те армије. У периоду ове офанзиве и каснијих I софијека 
бригада доживела је теш ке поразе у периоду пробоја према планини 
Рила, одлакле се вратио на црнотравску територију само један мали 
део ове бригаде .344

У периоду када је ЦК БРП(к) заузимао овакав став према мопар- 
хистичкој бугарској армији и тежио да с њом нађе заједнички језик 
око преузимања власти за ,,спас Бугарске", дотле је та армија упре-

343 АВИИ кут. 3 рег. бр. 17—5-1 (списак ратних злочинаца састављ ен од 
држ авне комисије за утврђивањ е ратних злочина у II светском рату у Србији); 
Ж . Н иклић-Брка, 22 дивизија,  стр. 111 и 112; Ђ. Златковић, н.д., стр. 377—384
и С. Т ђ р н с к и , н.д., стр. 580—582.

зи С. ТЂрнски н.д., стр. 600—658.
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зала све своје снаге да уништи НОВЈ у окупираним деловима и 
партизанске одреде у Бугарској. Не само да је то радила у мају 
1944. године, него ће та армија то чинити и 5. септембра 1944. када 
Црвена армија буде уш ла у Бугарску по објави рата Бугарској .315 
На крају  се Ц К БРН(к) и ослонио на ову армију приликом преузи- 
мањ а власти у Бугарској по кагштулацији владе Бугарске септембра 
1944. године. Али захваљ ујући снази НОВ и ПО у овим деловима 
Југославије, бугарска монархистичка армија није постигла свој циљ 
у мајској офанзиви, него је напротив у току ове дошло до новог 
успона у развоју НОВ-а у овом рејону прерастањем бригада у ди- 
визи је НОВ.

3,5 За народна  свобода, сборпик,  Оофин 1970 (сећања учесника А Ф Б -а 
у Бугарској 1941—1944 године. У овој књ изи јасно се види да је  бугарска армија 
водила борбу противу бугарских партизана све до уласка Црвене армије у 
Бугарску 5. IX  1944. године, а то су радиле и окупационе јединице ове армије 
у  Југославији  све до 8. IX  1944. године).
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Влада Тричков, Ваја Георгије, к о■ 
мапдант Главног штаба НОВА  — Бу- 

гарске погинуо маја 1944. године

швшишшшшшшшшшвшшишшишш-
Гошчо Гопин, члан  Ц К БРП (к) поги-  

пуо маја 1944.

Георгије Аврамов,  — Ваја Пегао, члан  К и р и л  Др. Игњатов политички коме~ 
Ц К  БРП (к) погинуо септембра. 1944. сар III  Бугарске бригаде „Георги Ди~

митров" формиране, маја у реону  
Лесковца





VII Д Е О

ФОРМИРАЊЕ ДИВИЗИЈА НОВ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ 
И ЊИХОВА УЛОГА У ОДЛУЧУЈУЋОЈ БОРБИ ЗА СРВИЈУ

ЛИКВИДАЦИЈА ЧЕТНИКА ДРАЖ Е МИХАИЛОВИЋА НА ТЕРИ ТО РИ ЈИ
ЈУГОИСТОЧНЕ С РБИ ЈЕ

Непрекидним развојем НОБ-а у југоисточној Србији од 1941. до- 
формирањ а дивизије 1944. године. створен је ослонац ВШ НОВ и 
ПО у реализацији стратешког плана у борби за Србију. У ранијим 
излагањима навели смо услове под којима се водила борба у овом 
рејону и како је без непосредног утицаја ВШ створена НОВ и ПО. 
Формирање дивизија у југоисточној Србији долази у најважнијем  
периоду за  Врховни штаб. То формирање долази када, ван Србије, 
Народноослободилачки покрет располаже с 39 дивизија, у којима се- 
налази преко 350 хиљ ада бораца ,1 и када је ова снага НОВЈ по- 
стала одлучујућа у борби против окупатора у Југославији.

НОВЈ је признала и антифаш истичка коалиција на састанку 
у Техерану децембра 1943. године2 и тиме је званично прихваћена 
као савезничка армија која игра значајну улогу на фронту на Б ал- 
кану.

Формирање дивизије у југоисточној Србији долази у време када 
се Црвена армија својим силовитим продорима приближ авала Б ал- 
кану, и тиме непосредно угрожавала немачке снаге у овом рејонуА

Деловање дивизија НОВ на кључном раскрш ћу Балкана, Нишу, 
и главној магистрали Београд—Ниш— Солун, одиграће врло важ ну 
улогу приликом повлачењ а немачке армије из Грчке и Бугарске.

Успеси савезника на италијанском фронту — улазак  у Рим и 
отварање другог фронта на Западу, одиграли су се у периоду4 када 
су формиране дивизије НОВ-а у југоисточној Србији. Ово је знатно 
увећавало значај Б алкана и његових комуникација за окупатора, 
а тиме и улогу дивизија НОВ-а у овом рејону.

У периоду борбе за Србију која добија драматичне облике, ди- 
визије у Србији добијају посебну улогу у онемогућавању контра- 
револуционарних снага да, уз помоћ окупатора, постану одлучујућа

1 Oslobodilački rat naroda Jugoslavije, Београд 1958, кн>. П, стр. 252. (даље: 
Oslobodilački rat).

2 Исто, к њ . I, стр. 70; V. čerčil, II  svetsk i rat, Beograd 1960, књ. V, стр. 412.
3 Beogradska operacija, Beog'rađ 1964, стр. 59. (grupa sovjetskih  i jugoslo- 

venskih autora).
4 Исто.
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војничка снага у Србији. Победа четника ДМ би даљ у борбу за 
ослобођење земље од окупатора учинила још  сложенијом, тиме што 
би се развио грађански рат, оно чега се врховни командант највише 
плашио за све време Н О Б-а .5

Дивизије у југоисточној Србији формирају се у периоду када 
В елика Британија чини огромне напоре да спасе монархију у Југо- 
славији, ослањ ајући се на контрареволуционарне снаге четника ДМ 
у Србији. Колико су ови напори били велики, с једне, а какав су 
значај у тим условима у борби за Србију имале дивизије НОВ, с 
друге стране, видеће се из писама Черчила, председника британске 
владе, врховном комнаданту маршалу Титу почев од 8 . јануара 
1944. године.

,,Решио сам да британска влада прекине са пружањ ем сваке 
подршке М ихаиловићу и да искључиво помаже Вас, стога ћемо 
бити срећни ако краљ евска југословенска влада уклони М ихаило- 
вића из својих савета. Међутим, Крал^ Петар II се још  као дечак 
отргнуо од издајничких ш ака свог регента принца П авла и као пред- 
ставник Југославије и млади Краљ евић у невољи потражио уто- 
чиш те код нас. Не би било витеш ки ни часно за  Велику Британију 
када би га сада одгурнули. Ми исто тако не можемо траж ити од 
њ ега да прекине све постојеће везе са својом земљом .“6

У другом писму од 5. фебруара 1944. године Черчил пише мар- 
ш алу Титу: „Нема никакве сумње да би се извесном привременом 
нагодбом између Вас и Крал^а консолидовале многе снаге, ПОСЕБНО 
СРПСКИ ЕЛЕМЕНТИ, КО ЈИ  СУ СЕ ТРЕНУТНО ОТУЂИЛИ (под- 
вукао — Ж . Н.), затим би се повећао углед Ваше владе и Вашег 
покрета којим би стајали на располагању многобројни извори .“7 А 
у  нисму од 25. II 1944. године Черчил говори Титу: „Уколико се не 
варам у својој оцени, овај младић нема веће ж ељ е да се сврста 
поред свих оних Југословена који се боре против заједничког не- 
пријатеља, па ипак схватићете да га ја не могу присилити да 
РАСКИНЕ са Михаиловићем, ОДБАЦИ СВОЈУ ВЛАДУ И ПРЕКИНЕ 
СВАКУ ВЕЗУ СА СРБИЈОМ  (подвукао — Ж . Н.) пре него што 
сазна да ли може рачунати са Вашом подршком и сарадњом 1'.8

Черчил само три дана пре напада на најчврш ћу групацију чет- 
ника ДМ у југоисточној Србији — Оруглици, горњој Јабланици и 
Косаници, као и на осам дана пре десанта на Дрвар, 17. маја 1944. 
године, упућује марш алу Титу овакво писмо:

„Јутрос је  повињ авајући се британском савету, краљ  Петар II 
распустио Пурићеву владу чији је министар рата био генерал Ми- 
хаиловић . ..

Није нам познато ш та ће се догодити у српском делу Југосла- 
вије. Као врховни комнадант, М ихаиловић свакако заузима моћан 
положжај на локалном плану и не значи да ће изгубити свој утицај 
ако престане да буде министар рата. Не можемо предвидети шта

5 ,,K om unist“, 6 април 1961, — сећањ а марш ала Тита на дане ослободи- 
лач ког рата.

6 V. Ceriil, n. m em oari, књ. 5, стр. 450.
7 Исто, стр. 452.
8 Исто, стр. 453—454.
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ће он учинити. Такође постоји врло велика маса људи, чији се број 
пење можда и до 200.000. ТО СУ СРПСКИ СЕЉАЦИ — ЗЕМ Љ О- 
РАДНИЦИ КО ЈИ СУ НАСТРОЈЕНИ АНТИГЕРМАНСКИ, АЛИ И 
ЈА КО  СРПСКИ И КО ЈИ  ПРОРОДНО ИМ АЈУ ЗЕМ Љ ОПОСЕДНИЧ- 
КА СХВАТАЊА СУПРОТНА ТЕО РИЈИ КАРЛА МАРКСА (подву- 
као — Ж . Н.).“!)

Из овог се јасно види да Черчил сматра да је Србија против 
Н О Б-а и да је на страни М ихаиловића. Вероватно је знао о снази 
НОВ-а у Србији, јер је у то време имао више својих војних мисија, 
па је зато и тежио да притисцима присили марш ала Тита на по~ 
пуштање како би criacao монархију, односно спречио победу НОП-а 
у Југославији. Ваш у време кад он чини те напоре, развој НОВ-а 
у југоисточној Србији — формирање дивизија, избија Черчилу из 
руку аргумент о снази ДМ у Србији.

Упоредо с напорима Черчила, Д раж а М ихаиловић је, уз подршку 
Немаца, формирао центар за везу како би обезбедио победу контра- 
револуционарних снага.

Сви Дражини покуш аји почетком 1943. године да ликвидира 
НОП у југоисточној Србији, о чему смо у ранијим поглављима го- 
ворили, нису успели, па неће ни покуш аји који су предузети маја 
1944. у источној Србији, а јула на левој обали Јуж н е Мораве.

Говорили смо и о бугарској офанзиви која је имала циљ да лик- 
видира НОВ и ПО на десној обали Јуж н е Мораве, на делу Србије 
који је окупирала Бугарска. Уместо ликвидације НОВ и ПО ство- 
рени су услови за  формирање већих јединица (дивизија) од посто- 
јећих бригада. Светозар Вукмановић-Темпо, у вези с добијеним ов- 
лаш ћењ има од Врховног штаба да створи слободну територију у 
захвату двеју Морава и Овчег поља, на путу за Пусту реку, Радан, 
Поречје, задрж ао се 8 . маја 1944. године у Црној Трави и Добром 
П ољ у .10 На састанку с партијским руководиоцима ОК Пирота, неким 
члановима ОК Врања и војно-политичким кадром Оперативног шта- 
ба, саопштио је  своју одлуку о формирањ у I моравске дивизије на 
десној обали Ј. М ораве .11

С обзиром на то да је посреди била прекретница развоја НОВ-а 
у југоисточној Србији, а ради реализације своје одлуке, истог дана 
одлази на састанак са члановима IIK  и ГШ Србије у рејон Лесковца.

По доласку у ГШ Србије, Темпо је  очигледно, с обзиром на 
бројност бригада, своју одлуку још више учврстио. Са ГШ Србије 
закључено је да је руковођење „оперативним штабовима“ као до 
сада немогуће без непосредне везе и чврсте организационе повеза- 
ности бригада. Не обезбеђују се успеси које би бригаде могле дати 
без штаба дивизије. Даље, закључено је да нема оперативног ути- 
цаја, па ни садејства, између многобројних јединица НОВ и ПО 
без субординацијски чврсто повезаних јединица.

Због тога заједно са ГШ Србије доноси одлуку о формирању 
д ве  дивизије НОВ-а у југоисточној Србији. Прву српску на левој 
обали Ј. Мораве и II српску на десној обали Ј. Мораве. Оне су

9 Исто, стр. 456.
10 S. Vukm anović-Tem po, Revolucija која teče, m eoari, B eograd 1971, књ. I, 

■стр. 400.
11 Ж . Н иколић-Брка, 22. дивизија, Београд 1972, стр. 101—102.
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11. VI 1944. преименовнае у 21. и 22. дивизију, на основи наређењ а 
Врховног штаба од 28. августа 1943. године.12

Двадесет прва дивизија формирана је 20. маја 1944. на Радану 
од IV, V и VI српске бригаде. У штаб 21. дивизије су ушли: Риста 
Антуновић-Баја, командант, Драгољуб Петровић-Раде, политички ко- 
месар и Драгољуб Петровић-Горски, начелник штаба. Поред 21. ди~ 
визије на левој обали Ј. Мораве у том моменту били су још и 
ЈМПО, Јастребачки, Лесковачки и Круш евачки ПО. Уз то још и 
команде подручја и команде места. Двадесет друга дивизија ф ор- 
мирана је такође 20. маја 1944. године, а у њен састав су уш ле: 
VII, VIII и X српска бригада .13

Формирање дивизије извршено је у ходу, кроз борбе. На десној 
обали Ј. Мораве, поред 22. дивизије постојали су: Црнотравски, Пи~ 
ротски, Врањски и Босилеградски ПО, као и команде пиротског и 
врањског пордучја са КМ, а, исто тако и XII српска бригада као 
самостална. Северно од Ниша деловали су IX српска и Нишки ПО 
који ће убрзо формирати дивизију.

Према томе створени су услови за формирање нових бригада, 
односно нових дивизија, што ће и уследити у току ликвидације чет- 
ника ДМ на Оруглици и у горњој Јабланици.

Као што смо напред навели, на Оруглици и у горњој Јабла- 
ници налазио се највећи штаб са великом групом корпуса ДМ у  
југосточној Србији, који су представљали велику опасност за НОВ 
и ПО у рејону Лесковца. Борба која се водила да се К рал3 принуди 
на отпуштање Драже М ихаиловића као комгхромитованог сарадника 
окупатора и тиме сачувају позиције монархије у Србији, а првен- 
ствено успеси НОВ Југославије као и успеси антихитлеровске коа- 
лиције, имали су одраза на Горски штаб бр. 110 четника ДМ.

Мајор Радослав Ђурић, командант Горског штаба бр. 110, уви- 
ђајући пораз контрареволуционарних снага у Србији, почео се ко- 
лебати. Та његова колебљивост испољавала се и у ранијим ситу- 
ацијама, а сада је дошао у отворен сукоб са својим потчињеним 
официрима. Ослањајући се на концепцију победе контрареволуције- 
у Србији, уз подршку заладних савезника и очувања интереса ра- 
нијих властодржаца односно старог система, а уз то онемогућавања 
победе НОП-а, већина официра из штаба бр. 110 због колебања је 
18. маја 1944. године сменила и ухапсила Радослава Ђ урића .14 Сме- 
њ ивање Ђурића учињено је само један дан после Черчиловог писма 
Титу, а два дана пре напада 21. дивизије НОВ-а на Оруглицу и 
горњу Јабланицу. Овај догађај потврђује да су четничке снаге ДМ 
у овом рејону биле непомирљиви противници НОП-а с којим воде 
сталне борбе од 1941. године. Оно што карактериш е ове контраре- 
волуционарне снаге је  то да је већина четника учествовала у бор-

12 А рхив војно историјског института, кут. 15, фас, 1, док. 29 (наредба о 
формирањ у дивизија делегата Врховног ш таба Светозара Вукмановића-Темпа); 
Зборник докумената и података о пародпоослободилачком рату југословепских  
парода, том II, књ. 10, док. бр. 102, (Наредба Врховног ш таба о одређивању 
бројева српских дивизија 21, 22, 23, 24, 25).

13 Ж . Н иколић-Брка, 22. дивизија,  стр. 102.
14 АВИИ, кут. 234, фас. 1, док. 19/5; М. П еровјћ, Јужиа Србија, Београд. 

1961, стр. 392.
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бама против НОВ и ПО од 1941. године и да су овејани непријатељи 
НОП-а. Уз то већина четничких комнаданата били cv команданти 
још од 1941. године, као Сава Миловановић, Алекса Марковић, Јован 
М илашић, Крста Булатовић, Бранко Боришић, Ненад Вуковић, Ла- 
кић Вуксановић, Булатовић Филип, Јуш ковић Мија, Илија Нико- 
лић-Бувски, Вељко Ш укић и други .15

Бројно стање четника организованих у бригаде и корпусе (Јуж - 
номоравски, Вардарски, Јабланички, I косовски) — јужноморавска 
група корпуса —■ било је према неким подацима од 2.300 до 3.000 
четника .16

Ово је била снажна групација с којом се морала суочити 21 
дивизија у првим данима борбе. Темпо је са ГШ Србије правилно 
■оценио да се размах НО Б-а и стварање стабилне базе у долини Иб- 
ра, Косова, Мораве и Овчег пол>а не може остварити док се не 
ликвидира јако четничко упориште у горњој Јабланици, Оруглици 
и Косаници. Зато он приликом формирања 21. дивизије на Радану 
и поставља као први задатак ликвидацију четника Горског штаба 
бр. 110. Ево како Темпо о томе у својим мемоарима пише:

,,Још ове ноћи полазите на изврш авањ е првог борбеног задатка. 
Треба да разбијете четнике мајора Ђ урића на Оруглици. Ту је 
смјештена Дражина команда јуж ног фронта. Њ у треба разбити. 
А када изврш ите тај задатак, кренућете даље на сјевер да уништите 
и четнике Кесеровића на Копоанику. Тако ћете ослободити цијелу 
територију у захвату Ибра и обје Мораве. Тада ћемо моћи свом сна- 
гом ударити по прузи “ .17

У напад се пошло из рејона Радана с две бригаде (IV и VI срп- 
ска, а V је била у рејону Јастребца .18

Рекло би се да је и овом приликом непријатељ био потцењен, 
иако за то није било оправдања. Ни у једном нападу до сада, а по- 
готову од јула 1943. године, није се успело да се потисну четници 
и да се продре у њихову базу Оруглицу, горњу Јабланицу и Коса- 
ницу. То се десило и овог пута. После првих успеха бригаде су 
потиснуте и враћене на Радан. Почетни успеси продора остварени 
су зато што су четници очекивали напад (значи, очекивали), али 
не из рејона Радана него из рејона Кукавице, па су према том ре- 
јону и концентрисали своје главне снаге .19 К ада су четници уста- 
новили да је напад партизана отпочео с Радана, изврш или су пре- 
груписавање својих снага у рејону Тупалског виса и Радовачке чес- 
ме и противнападом потисли 21. дивизију. ГШ Србије због теш ке 
ситуације наређује Лесковчаком ПО да садејствује 21. дивизији из 
правца Кукавице. Лесковчаки, а и Врањски одред, који се нала- 
зио на Кукавици, преш ли су у напад преко села Б ар ја  ка Оруг-

15 Лесковачки зворник, бр. 15, 1975, Лесковац, стр. 295—298; С. Николић, 
Лесковачки НОП одред, Лесковац 1974, стр. 202, 203. и 204; Д. Туровић, Гајтан 
у  ПОБ,  Београд 1975, стр. 140, 141, 195, 208, 298;

10 АВИИ, кут. Ч. 100, фас. 5, рег. бр. 18; фас. 7, док. 35, 38, 39, 40, 41. и 42; 
кут. Ч. 128, фас. 22, док. 1 и фас. 17. док. 1.

17 S. V ukm anović-Tem po, n. memoari, књ. I, стр. 401.
18 АВИИ, кут. 1042, фас. 10, док. бр. 1 (упутство ш таба 21. дивизије).

АВИИ, кут. ч. 101, фас. 4, док. 34. и фас. 3, док. 22. (извештај капетана
Боре М анића, команданта јуж номоравског корпуса).

525



лици. Четничке јединице које су се налазиле у овом рејону ради 
обезбеђења позадине, лако су одбиле напад одреда .20

Неуспех у продору, односно одбацивање бригаде с Тупалског 
виса, унело је известан немир код бораца бригаде, а то је  можда 
допринело да је дошло до саморањавања бораца, због чега је стре- 
љано више партизана .21

Према документима ИОБ-а од 1941. године до овог дана, а и 
касније, ни у једном одреду, батаљону, бригади, па ни у другим 
дивизијама, није постојао проблем саморањавања, сем код 2 1 . диви- 
зије, и то само у овом периоду. То је био јединствен случај у току 
НОБ-а у југоисточној Србији.

Темпова оцена овог догађаја, коју даје у својим мемоарима, је 
оваква: „Није ме много изненадило што мој говор није изазвао неко 
нарочито одушевљење. ЈБудство је било одано партизанима али се 
није лако одвајало од својих домова, а ја  их позивам да крену 
на Копаоник, на Београд. Последице таквог расположењ а ускоро су 
се испољиле. Нијесу прошла ни два сата како је дивизија кренула, 
а већ су почели стизати ,рањеници‘. Уствари борци су се сами ра- 
њ авали у дланове како би били враћени својим кућама. Наравно 
морали смо веома оштро реаговати. Запријетили смо да ћемо сгрого 
каж њ авати саморањавање, била је предвиђена и смртна казна. К ада 
је један борац заиста и стрељан престало је и саморањавање“ .22 Од- 
лазак I ЈМ  бригаде у источну Босну крајем  1943. године, као и 
касније понашање других јединица, па и 2 1 . дивизије, показало је 
да борцима није падало тешко напуш тање свог терена.

Стицањем околности десило се оно што се у нормалним усло- 
вима рата не би могло десити. На помолу је био још један неуспех 
у борби са четницима горње Јабланице и Оруглице, па је долазак 
снага 22. дивизије с десне обале Јуж не Мораве у рејон Кукавице 
то, вероватно, спречио.

Важност доласка 22. дивизије у рејон Кукавице истиче и Тем- 
по: „Међутим, четници су се после првог напада прибрали и пошли 
у противнапад. Пред вече смо добили захтев команде дивизије да 
уведемо у борбу ПО који се налазио у позадини четника на пла- 
нини Кукавици. Одмах смо издали такво наређење, мада је у одреду 
било само 30 бораца, рачунали смо да ће тај напад из позадине 
имати бар психолошко дејство.

Међутим, догодило се нешто непредвиђено: тог истог дана три 
наше бригаде које су дејствовале на десној обали Ј. Мораве повла- 
чећи се испред офанзиве бугарског окупатора прешле су Мораву 
управо на мјесту на које је требало да наш  мали одред нападне 
из позадине четнике. Успијех разумије се није изостао. Четничке 
снаге на Оруглици биле су разбијене“ .23

Командант 22. дивизије Ж ивојин Н иколић-Брка, у сарадњи 
Драгомира Николића-Аце, члан ОК Пирота, Светислава Стојанови- 
ћа-Бизона, команданта Лесковачког одреда, и Симе Стојановића, ко-

20 На основу сећања Светислава Стојановића-Бизона изнетог аутору 1975.
21 АВИИ, кут. 1042, фас. 10, док. бр. 2; стрељ ани су :Сретен Стојановић, 

Светислав Златковић, Душан Симовић и  други.
22 S. V ukm anović-Tem po, п. memoari,  књ. I, стр. 402.
23 и с г 0 .
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манданта Врањског ПО, а на основи задатака које је Лесковачком 
одреду дао ГШ Србије установио је да је 21. дивизија преш ла у 
напад на четнике ДМ горње Јаблаиице и да с правца Кукавице 
треба извршити напад на четнике на Оруглици. На основи свега 
тога комнадант 2 2 . дивизије одлучује да одмах пређе у напад на 
Оруглицу и тиме садејствује 21. дивизији у борби против чет- 
ника ДМ.

После извиђања 25. маја, издата су наређења XII, X и VII срп- 
ској бригади, као и Лесковачком и Врањском одреду, за иапад на 
Оруглицу.

У напад се прешло 26. маја у 4 h ујутру. По доласку бригаде 
у рејон Кукавице, штабови бритада обавестили су ГШ о томе. Ко- 
лико је ово било за ГШ и Темпа велико, пријатно изненађење го- 
вори и податак да су они одмах упутили у рејон Кукавице по- 
литичког комесара и начелника штаба 22. дивизије, који стижу на 
Кукавицу у време поласка јединица у напад. У исто време, Главни 
пггаб издаје прво наређење штабу 22. дивизије за напад на Округ- 
лицу ради садејства 21. дивизији .24 Снаге 22. дивизије и одреда 
савлада.ле су отпор Лесковачке четничке летеће бригаде и Оруг- 
личког батаљоиа и пред мрак 26. маја 1944. године заузеле четничку 
тврђаву Оруглицу. Изненађење код четника на Тупалском вису, као 
и на Радевачкој чееми, било је огромно, и то баш у тренутку када 
су постизали знатне успехе у одбацивању 21. дивизије на леву 
обалу Јабланице. Ноћу 26/27. маја, као и 27. маја, и ноћу 27/28. 
маја, бригаде 22. дивизије с Лесковачким и Врањским одредом, воде 
борбу с главнином четничких снага јужноморавска група корпуса 
којима је дошао у помоћ и недићевски СДС одред из Лесковца. Два- 
десет друга дивизија, успевши да одбије све нападе четника у току 
дводневних борби, 28. маја ујутру прелази у противнапад на село 
Лоповицу, где v садејству с 21. дивизијом, која је такође преш ла 
у нови напад, разбија четнике и присиљава их на одступање према 
Лесковцу .'23 После 4 године четничке владавине на Оруглици и у 
горњој Јабланици, по први пут су ове територије ослобођене од 
снага контрареволуције. Четницима је задат теж ак ударац од којег 
се никад више нису опоравили. Од 2.300 — 3.000 четника у непо- 
средној близини Лесковца (Навалин, Братмиловац, Бобиште, М аној- 
ловце) на 2 — 6 km од Лесковца, под заштитом окупатора, нашло 
се свега 800 — 1.2 0 0  четника, деморалисаних, са завађеним старе- 
шинама.

Ослобођењем горње Јабланице и Оруглице проширена је сло- 
бодна територија до демаркационе линије ,,Албаније“ . У селу Стара 
Бањ а 28. V 1944. године састали су се штаб 2 1 . и 2 2 . дивизије ради 
анализе операције. Мајор Ђурић, који је био побегао из затвора 
четника, предао се штабовима дивизија. Тога дана, сама предаја 
Ђ урића значила је велику победу НОВ-а, јер је он био један од 
значајних руководилаца четника ДМ. Њ егова изјава о разлозима 
преласка на страну НОВ-а имала је  великог утицаја на растројавањ е

2-1 Ж . Николић, 22. дивизија, стр. 114. (У ш табу дивизије су били: Ж . Н и- 
колић-Б рка, кома-ндант, Васа Смајевић, политички комесар и Радоваи П ет- 
ровић, начелник штаба).

2г. Исто, стр. 117—121.
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четника ДМ, о чему нам сведоче подаци изнети у књ изи Ивана Гли- 
горијевића-Џине IX  српска бригада ,26

Успешан развој борби за ликвидацију четника на Оруглици и 
у горњој Јабланици, које су водиле 21. и 22. дивизија, утицао ;је на 
Темпа и ГШ да убрзају формирање нових дивизија. Ово утолико 
пре, што су се проширењем слободне територије на Оруглицу и гор- 
њ у Јабланицу стварали услови за прилив нових снага у јединице 
НОВ-а. На основи свега тога Темпо и ГШ Србије наредбом од 27. 
м аја 1944. године формирају још две дивизије (3. и 4. српска) које 
су касније преименоване у 23, односно 24. дивизију Н О В Ј .27

У састав 23. дивизије ушле су VII, IX и XIV српска бригада (фор- 
мирана од Нишког одреда 17. VI 1944. године) са штабом: командант 
Радован Петровић, начелник штаба 22. дивизије, политички коме- 
сар Крста Филиповић, члан Обласног комитета Косова, и начелник 
ш таба Света Татарац. Састав 24. дивизије чинили су: 11. тек фор- 
мирана бригада, 13. (у формирању од Лесковачког одреда) и 15. срп- 
ске бригаде (која ;је требало да се формира од људства из горње 
Јабланице) са штабом: командант Ж ивојин Н иколић-Брка, коман- 
дант 22. дивизије, политички комесар Ж ивојин Ћурчић-Срба, члан 
Обласног комитета Косова и Максим Тзуровић начелник штаба.

Формирање нових штабова изазвало је промене у штабу 22. ди- 
визије. За комнаданта 22. дивизије је постављен Милан Зечар-Обрен, 
командант Косовске бригаде, формиране у Дарковцу 12. априла 1944. 
године, а за начелника штаба 22. дивизије одређен је Лакић Вукса- 
новић, бивши официр који се само пре десет дана као командант
I јабланичке четничке бригаде предао НОВ-у. Од старих чланова 
штаба 2 2 . дивизије остао је једино политички комесар. Овакав са- 
•став штаба 22. дивизије није прихваћен, што се види из писма ОК 
Пирота, као и других реаговања. Убрзо ;је дошло до промена у шта- 
бовима 22. и 24. дивизије. Живојин Н иколић-Брка остао је коман- 
дант 22. дивизије, Лакић Вуксановић није прихваћен од састава 22. 
дивизије, па је место њега за начелника штаба дошао Стеван Сте- 
вановић, капетан бившег југословенског ваздухопловства, побегао са 
стрелзања у Јајинцима заједно с капетаном др Радетом М илутино- 
вићем. У саставу 24. дивизије за команданта је одређен Милан Зе- 
чар-Обрен, који је био с Осоговском групом у источној Македонији. 
После његове погибије 10. јуна 1944. године командант је постао 
Миле Ћаловић, командат XI бригаде, а начелник ш таба Воја Ри- 
стић .28

Састав 22. дивизије наредбом од 27. V 1944. године био је: VIII 
и X ерпска и I косовска бригада. Рејон дејства дивизије одређен је: 
Врање— Пчиња—К озјак и Скопска Црна гора—Косово. Црна Трава 
је  додел>ена XII бригади за самостална дејства. С обзиром на реа-

26 Ivan-Džina Gligorijević, I X  srpska udarna brigada, Beograd 1970, стр. 99. 
(даље IX бригада).

27 АВИИ, кут. 15, фас. 1, док. 29, кут. 181, фас. 5, док. 13; 36. IiOP. т. V II /3, 
док. бр. 66. и 67. и S. Vukmanović-Tempo, п. memoari,  стр. 402.

28 АВИИ, кут. 15, фас. 1, док. 29, кут. 181, фас. 1, док. 13; А рхив Србије, 
фонд Покрајинског комитета Србије бр. 571 (Писмо ОК Пирота од 2. VI 1944. 
годиие).
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говање ОК Пирота изврш ена је промена, па се XII српска бригада 
вратила у састав 2 2 . дивизије и њен терен проширен према црно- 
травском и лужничком крају и Пироту.

У саставу штабова дивизија уочава се одсуство војно-политич- 
ког кадра који је одиграо врло значајну и велику улогу у очувању 
и обнови партизанских одреда 1942. године као и у стварању НОВ-а
1943. године и сада дивизија НОВ у рејону Лесковца—Крушевца. 
По својим способностима, морално-политичким квалитетима и бор- 
бености, војно-политички кадар је био дорастао да руководи и ди- 
визијама. Вероватно је до запостављ ањ а овог кадра у периоду фор~ 
мирања дивизија дошло због тога што су о њему стално изношене 
негативне оцене, а то се види из докумената од 1941. до 1944. го- 
дине. Без обзира на све то, у моменту формирањ а дивизија ради 
већег успеха НО Б-а нужно је било ослонити се на такве ауторитете 
као што су били: Димитрије Писковић-Трнавац, Светозар Крстић, 
Драгослав Петровић-Горски, команданти ПО у 1941. односно 1942. 
години, који су све до формирања дивизија играли значајну улогу 
у развоју НО Б-а и НОВ-а у овом рејону.

Формирањем четири дивизије НОВ у југоисточној Србији, Глав- 
ни штаб Србије имао је могућности да се лакш е обрачуна с кон- 
трареволуционарним снагама у овом делу Србије .29 Одмах но лик- 
видацији четника ДМ на Оруглици и у горњој Јабланици, он упу- 
ћује 21. дивизију према Косаници и Копаонику ради разбијањ а 
Топличко-расинске групе корпуса, а 23. дивизију у источну Србију, 
где су већ били 9. српска бригада и Нишки одред — (касније 14. 
српска бригада). Двадесет четврта дивизија ће се у рејону Лесковца, 
Оруглице и горње Јабланице својим дејствима оријентисати на чиш- 
шћење терена од остатака четничких група и деловање на окупа- 
тора и пругу у овој зони. Двадесет друга дивизија добила је за- 
датак да делује у рејону Бабичке горе, Лужнице, Црне Траве, Пчи- 
ње, К озјака и Пољанице, као и на комуникацији Ниш—Лесковац— 
Преш ево .30

По доласку Темпа код ГШ Србије, средином маја 1944. године, 
с обзиром на критичност ситуације у југоисточној Србији из које су 
снаге НО Б-а биле потиснуте још  јануара 1944. године, одлучено је 
да се у тај рејон што пре врате IX српска бригада и Нишки одред. 
У исто време Главни штаб Србије и Темпо наредили су да у источ- 
ну Србију из рејона Црне траве оде и VII српска бригада .31

Будући да је  мајском офанзивом била захваћена и Црна трава,
VII српска бригада није примила ово наређење, па је  по доласку 
у рејон Лесковца 24. м аја и узета у обзир приликом састава 23. ди- 
визије. Девета српска бригада и Нишки ПО само 4 дана раније (20. 
маја) преш ли су у источну Србију за  изврш ењ е врло теш ких за- 
датака — ликвидација четничких снага и обнављање НО Б-а на том

28 36. НОР. т. 1/20, док. бр. 142; S. Vukm anović-Tem po, п. memoari,  књ. I,
стр. 204.

30 36. НОР. т. V I I / 3, док. бр. 66. и 67; исто 1/9, док. бр. 3; S. V ukm anović- 
-Tempo, п. memoari,  књ. I, стр. 403.

31 36. НОР. т. 120, док. бр. 149, стр. 557 (Писмо О К Зајечара); И, Глиго- 
ријевић, IX бригада, стр. 67.
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терену .32 Против бригаде и Одреда поред окупатора оријентисано је 
и око 12.000 четника ДМ, под комнадом Горског ш таба бр. 600 (ко- 
манда источне Србије).33

Девета бригада с Нишким одредом (само 700 бораца) одмах се 
по преласку Ј. Мораве сукобила с јаким четничким јединицама које 
су биле спремне да на сваки начин спрече повратак партизана у 
источну Србију. Четници су својим нападима теж или по сваку це- 
ну да униште утицај НОБ~а у овом рејону, примењ ујући велики 
терор над народом. По неким злоделима, може се рећи да су над- 
машивали окупатора .34

Све то ипак није могло да спречи да народ подржава партиза- 
не. А то се огледа и у томе што су мобилисани људи самом по- 
јавом партизана масовно напуш тали четнике.

У борбама у источној Србији IX бригада и Иишки одред постигли 
су велике успехе .35 У борби на Девици и Слемену 27, маја 1944. го- 
дине, IX српска бригада и Нишки одред разбили су четнике чије 
су снаге биле преко 2.000 л^уди. У првој борби на Буковику 8 . јуна 
1944. године, бригада и одред нанели су теж ак пораз четницима за- 
робивши око 100 њихових војника. Ови подаци алармирали су Дра- 
ж ину команду да предузме прикупљ ањ е јаких снага у овом рејону 
ради протеривања партизана. На основи тога Д раж а М ихаиловић је 
наредио Великоморавској групи корпуса, Тимочкој групи и Нишкој 
групи корпуса да дођу у рејон Сокобањске котлине.

После Буковика, IX бригада и Нишки одред остали су без му- 
ниције, па је то представљало озбиљан проблем за  одржање ових 
снага у источној Србији. Међутим, баш тада ГШ Србије упућује 
савезничку војну мисију код IX бригаде ради снабдевања наору- 
жањем. Концентрација јаких четничких снага у Сокобањској кот- 
лини онемогућила је пријем авиотранспорта ноћу између 12. и 13. 
јуна, што је довело IX српску бригаду и Нишки одред у врло теш ку 
ситуацију. У таквим условима они су прихватили борбу са четни- 
цима у Сокобањској котлини 12. јуна. Опкољена IX бригада и Ни- 
ш ки одред без муниције наш ли су се у критичној ситуацији.

Преко радио-станице савезничке војне мисије ГШ је био оба- 
вештен о томе. ГШ је наредио да се у току ноћи 13/14. јуна IX 
бригада и Нишки одред пробију из обруча и пређу преко Ј. Мораве 
у рејон Јастрепца .36

Ово наређење је било у духу плана ГШ да се 23. дивизија фор- 
мира, организује и среди на Јастрепцу и пређе у источну Србију. 
Ш таб 23. дивизије са VII ерпском бригадом био је већ у рејону Ри- 
барска Бањ а—Јастребац, где је сачекао IX српску бригаду и Нишки 
одред. Ту је од Нишког одреда формирана XIV српска бригада с 
400 бораца 17. јуна 1944. године. После краћег одмора и организа- 
ционо-полтичке припреме IX и XIV бригаде, 20. јуна поново пре- 
лазе преко Ј. Мораве, сада као 23. дивизија. Дивизија је тада имала

32 36. НОР. т. 1/20, док. 149; I. G ligorijević, I X  brigada, str. 69.
3:i AC ПКС, бр. 607; I. G ligorijević, IX  brigada, стр. 68—70.
'м I. Gligorijević, I X  brigada, стр. 67.
35 36. HOP. т. 1/20, док. бр. 149, I. G ligorijević, I X  brigada, стр. 74—79."
3<! Исто.
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1.450 бораца (VII српска 450, IX 600 и XIV бригада 400 бораца). 
Она је из покрета напала четнике у току ноћи 20. јуна у подножју 
Буковика, а 21. јуна ујутру наставила напад и на самом Буковику. 
У овом другом нападу на Буковик 23, дивизија је постигла изван- 
редне успехе, наневши четницима теж ак пораз .37

И овај пораз четника у источној Србији показао је да су снаге 
23. дивизије постале озбиљна сметња њиховим напорима да задрж е 
ову територију под својом контролом. Не само то, него је овиом 
победом био отворен пут 23. дивизији према Ртњу, Бољевцу и Ти- 
моку. Осим тога, поремећени су Дражини планови да из овог рејона 
упути јаче снаге четника као помоћ Кесеровићу после његовог по- 
раза на Копаонику и Брусу од 20. до 25. јуна у борби с 21. ди- 
визијом .38

Ослободивши Сокобањску котлину (сем Сокобање) 23. дивизија 
је организовала пријем авиотранспорта ноћу 26/27. јуна 1944. у  ре- 
јону села Читлук—Сеселци. Нрви авиотранспорт примљен је у овом 
рејону и деловао поразно за четнике. Разбијене су све лаж и Дра- 
ж иних официра да партизане савезници не подржавају. То је до- 
принело појачаном растројавањ у четничких редова .39 После победе 
на Буковику и пријема транспорта, 23. дивизија је још више бор- 
бено учврш ћена и организационо појачана. Због слабих веза с ди- 
визијом у том периоду и с обзиром на четничке снаге, Главни штаб 
је  мислио да 23. дивизија неће моћи да се успешно супротстави 
непријатељ у, па је 23. VI 1944. године захтевао од Врховног штаба 
да дозволи упућивање 21. дивизије у источну Србију. Али развој 
ситуације наметно је другојачију употребу 2 1 . дивизије .40

Опремљена, 23. дивизија продуж ава према Тимоку. Успут раз- 
бија четнике ДМ којима је притекао у помоћ бугарски окупатор, 
спречава1ући продор 23. дивизије у котлину Тимока. У вези с тим 
један батаљон 63. пешадијског бугарског пука пошао је у еусрет
23. дивизији. У сукобу на Белом Потоку 23. дивизија је потпуно 
униш тила овај батаљон, 160 убила и 200 заробила, остало се раз- 
беж ало .41

Успеси IX српске и Нишког одреда, а касније и 23. дивизије, 
превазиш ли су сва очекивања ГШ Србије. Односно, створена ;је нова 
слободна територија у источној Србији. Успех 23. дивизије допринео 
је  и успеху 21. дивизије, онемогућивши појачање Кесеровића у Ра- 
сини снагама четника из источне Србије.

Као што смо напред рекли, ГШ Србије је после ликвидације 
четника на Оруглици и у горњој Јабланици оријентисао 21. диви- 
зи ју  према Косаници и Копаонику ради обрачуна с Топличко-ра- 
синском групом корпуса. Двадесет прва дивизија је у свом надирању 
брзо савладала не тако озбиљне отпоре Топличког корпуса у Коса-

37 I. G ligorijević, I X  brigada, стр. 97—98.
38 АВИИ, кут. 234, фас. 2, док. 5 (Депеша ГШ Србије).
39 I. Gligorijević, IX  brigada, стр. 101; С. Босиљчић, Источна Србија, Бео- 

град 1963, стр. 215 (према овој књ изи погинуло је 205, заробљено 218); АВИИ, 
кут. 1070, фас. 1, док. 5 (операцијски дневник VII српске бригаде).

«  АВИИ, кут. 234, фас. 2, док. 5.
41 I. G ligorijević, I X  brigada, стр. 101; С. Босиљчић, н. д., стр. 215; АВИИ, 

кут. 1070, фас. 1, док. бр. б.
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ници, а после напада на бугарски гарнизон Блаце продужава према 
Копаонику, где су је  на унапред организованим положајима доче- 
кале снаге Расинског корпуса.

У борбама од 20. до 23. јуна, 21. дивизија не само што је раз- 
била четнике Кесеровића него је 25. јуна ослободила Брус и овла- 
дала већим делом Копаоника, стварајући услове за продор према 
Ибру. Успееи. 21. дивизије унели су панику у четничке редове. Сам 
Кесеровић потврђује нам ову чињеницу. У радиограму ДМ од 26. V 
1944. године он каж е: „У борби са много надмоћнијим непријатељем 
од 20 — 25. јуна 1944. године, моје снаге су разбијене 11.42 У овом 
релативно кратком периоду офанзивних дејстава 21. и 23. дивизије 
у  јуну 1944. године, постигнути су изванредни резултати. Четничке 
главне снаге у југоисточној и у јужном делу источне Србије биле 
су тучене. Њ ихови разбијени делови нису били у стању без помоћи 
четника из других делова Србије, па и самог окупатора, да ма шта 
предузму против снага НОВ-а у југоисточној и јужном делу источие 
Србије. Помоћ окупатора и његових слугу, у току јуна, није спасла 
четнике од теш ких пораза. Као резултат постигнутих успеха у борби 
против окупатора и четника формирана је још једна српска диви- 
зи ја — 25. дивизија НО војске у чији састав су уш ле XVI, XVIII и 
X IX  српска бригада .43

Успесима дивизија НОВ у југоисточној Србији од 20. маја до 
краја  јуна 1944. године, углавном ;је изврш ен задатак врховног ко- 
манданта дат команданту II корпуса 21. октобра 1943. године, у 
коме се као стратеш ко-политички задатак поставља онемогућавање 
Драже. А то је захтевала и спољнополитичка ситуација.44 Колико 
је  било значајно „онемогућити Дражу због вањ ско-политичких раз- 
лога“ види се из деловања Черчила у спасавању монархије. У пе- 
риоду кад је четницима у југоисточној Србији и јужном делу ис- 
точне Србије нанет теж ак пораз, Черчил је у циљу спашавања 
краља и краљ евске владе нагшсао 23. јуна 1944. године писмо Руз- 
велту:

„3. Такође сам предузео акцију настојећи да издејствујем ује- 
дињење Титових снага са снагама у С РБИ ЈИ  И СВИМ ОНИМА 
К О ЈИ  СУ УЗ КРАЉ ЕВСКУ  ЈУГОСЛОВЕНСКУ ВЛАДУ КО ЈУ  СМО 
ОБОЈИЦА ПРИЗНАЛИ (подвукао — Ж . Н.). У свим фазама сте били 
обавештени о томе како носимо тај терет који сада леж и у главном 
на нама. И ту ништа не би било лакш е до БАЦИТИ ВУЦИМА 
К РА Љ А  И ЈУГОСЛОВЕНСКУ КРАЉ ЕВУ  ВЛАДУ (подвукао — Ж . 
Н.) и пустити да у Југославији избије грађански рат на радост 
Немаца '1.45

Писмо долази као реакција после споразума Тито—Ш убашић на 
Вису, у коме је, углавном, усвојен став Националног комитета а 
не теж њ а Черчила да се наметне краљ. У пућујући свог амбасадора 
Стевенсона са Ш убшаићем на Вис, он је написао писмо марш алу 
Т иту у коме је  предлагао да дође до споразума између краљ а Петра 
и  Тита, али Н К О Ј није прихватио овај предлог, него је са Ш у-

42 3 6. НОР. т. 1/20 д о к .  бр. 169. и 1/9, док. бр. 3. и 8.
43 3 6. НОР. т. 1/20, д о к .  бр. 169.
44 36. НОР. т. 11/8, д о к .  бр. 191.
45 V. Cerčil, n. m em oari, књ. 6, стр. 71 и 72.
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башићем постигнут споразум у коме се сматра да „у овом тренутку 
није потребно истицати и заош травати питање краљ а и монархије 
јер он данас не представља сметњу сарадњи између Н КО Ј и владе 
доктора Ш убашића пошто је  са обе стране прихваћено да ће ко- 
начно решење државног уређења донети народ после ослобођења 
цијеле земљ е“ .40

Другим речима остала је одлука АВНОЈ-а да се Крал^ не сме 
вратити у земљу и да ће народ кад се заврш и рат својом слободном 
вољом да одлучује, хоће ли Југославија бити краљ евина или ре- 
публика.

Напори Черчила и Рузвелта да се очува монархија у Југосла- 
вији трајаће и даље, што ћемо видети из састанка Тита и Черчила 
августа 1944. године.

У периоду када су 21. и 23. дивизија кретале на своје терене 
ради обрачуна с контрареволуционарним снагама, ГШ Србије је  на 
основи обавештајних података открио да непријатељ -окупатор при- 
према офанзиву на јединице НОВ-а у рејону Лесковца, Кукавице, 
Радана и горње Јабланице. У вези с тим он је 10. јуна 1944. године 
издао наређење у коме одређује задатке 22, 24. и допуњује оријен- 
тационе задатке 21. дивизији .47 Основна заммсао ГШ Србије у овом 
наређењу је у томе да дивизије не прихватају фронталне борбе, 
него да своја дејства усмеравају тако како им непријатељ не би нанео 
губитке, опколио их и уништио.

Тако се 22. дивизија оријентише преко демаркационе линије и 
на Врање, Козјак, Пчињу па чак и према Скопској Црној гори.

Двадесет четвртој дивизији се наређује да маневром на свом 
терену Пусте реке, Јабланице, Косанице избегава фронтлане борбе 
с охсупатором, а у случају опасности од опкољавања, продре на К о- 
паоник и споји се с 2 1 . дивизијом.

Процена ГШ Србије била је тачна. Бугарски окупатор је 14. ју - 
на 1944. године прешао у напад на Пусту реку и Јабланицу, чиме 
је захватио рејон распореда 24. дивизије. ГШ, оценивши да је напад 
усмерен само на снаге 24. дивизије, наређује 22. дивизији која се 
још  налазила у рејону Поречја— Оруглица да нападом на Лесковац 
и објекте на прузи Лесковац—Грделица присили бугарске снаге да 
се повуку из офанзиве.

Штаб 22. дивизије, откривши напад бугарских снага на 24. ди- 
визијуг, сматрао је  да је у тој ситуацији најбоље садејство ако се 
нападом на Лесковац окупатор присили на одустајање од офанзиве. 
У вези с таквом оценом, иако наређење ГШ још није било примљено, 
организован је напад на град Лесковац .48 Напад је изврш ен 16. јуна
1944. године с XII и X III српеком (која је тих дана формирана —
10. јуна) и бугарском бригадом „Георги Димитров“ . Дванаеста бри- 
гада је у потпуности изврш ила свој задатак — продрла у град, за- 
узела ж елезничку станицу и порушила читаву зграду са свим ин- 
сталацијама, запалила многе вагоне с бензином и другим матери- 
јалима, и порушила пругу све од Лесковца до ж елезничке станице

40 Ј. Smođlaka, Partizanski dnevnik,  Beograd 1972, стр. 130—138.
47 36. HOP т. 1/9, док. бр. 39 и 1/20, док. бр. 169.
48 Исто, 1/9, док. бр. 9 (извеш тај ш таба 22. дивизије).
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Ђорђево. Тринаеста бригада заузела је рејон Подврца и онеспособила 
термоелектрану која је снабдевала град и неке друге објекте стру- 
јом. Бугарска бригада „Георги Димитров“ , која је као свој први бор- 
бени задатак добила напад на зграду у рејону Цркве у којој ;је била 
тенковска чета немачког окупатора, није успела.

Продор у Лесковац и рушење врло важ них објеката у шему, 
где ;је било два батаљона немачких окупаторских снага, недиће- 
ваца и део бугарског 123. пешадијског пука, имао је велики одјек 
на грађанство и лесковачки крај. Сем тога напад је  дошоа баш 
у периоду када су бугарске снаге биле опколиле XI бригаду, ria је 
тиме пружена конкретна помоћ 24. дивизији, јер је непријатељ  био 
присиљен да се врати у свој гарнизон.

Само два дана после напада на Лесковац штаб 22. дивизије на- 
ређује напад на ж елезничку станицу Грделица ноћу 17/18. VI с 
амбициознијим планом: да поруши два ж елезничка моста на прузи 
преко Ј. Мораве и ж елезничку станицу. План је био доста конкре- 
тан, али недовољно припремљене јединице, уз то невреме, киш а и 
мрачна ноћ, онемогућили су потпуније извршење плана. Ж елезничка 
станица је порушена и на станици уништене три композиције с 
материјалом, док су мостови остали непорушени .49

Напади на Лесковац као и на пругу Лесковац—Грделица при- 
силили су окупатора не само да одустане од напада на 24. дивизију 
него је одмах прешао у напад на 22. дивизију .50 Само два дана после 
напада на Грделицу, 22. дивизија не успевши да се среди и при- 
преми за одлазак преко демаркационе линије како је то Главни 
штаб био наредио, морала је да прихвати борбу у рејону Оруглице. 
Ф ронталну борбу прихватила је и ради одбране болнице Лесковач- 
ког војног подручја која се налазила у селу Барју, а касније на 
Оруглици. Бугарски окупатор, откривши да се у саставу снага које 
воде борбу у рејону Оруглице налази и бугарска бригада „Георги 
Димитров“, формирана од пребеглих батаљона 123. пука из Лебана 
маја 1944. године,51 још  упорније теж и да разбије ову јединицу 
„дезертера" и тиме учврсти морално стање у својим јединицама 
које је  овим било нарушено.

У борбама које су вођене од 20. до 28. јуна снаге 22. дивизије, 
иако у окруж ењ у окупаторских снага које су поселе демаркациоие 
линије „Велике Бугарске“ и „Велике Албаније“, спремне су на 
прелаз на своју територију. Упорно су водиле борбу све до про- 
боја из окружењ а. Неодговорно и брзоплето понашање неких ру- 
ководилаца допринело је да је болница војног подручја преш ла на 
територију Косова у село Огоште, где је уз велике губитке стра- 
дала од албанских јединица под командом Немаца и Омладинског 
комитета за  одбрану Косова. Том приликом имале су губитке и је- 
динице X III српске бригаде и Врањског одреда .52 Све остале снаге

■,!> Исто.
50 Исто и АС ПКС, бр. 587.
51 Boenu зборник, Оофин 1971, стр. 52.
52 36. НОР. т. 1/9, док. бр. 11 и 13, АС ГШС бр. 153 и 148 и сећањ а Мире 

Рупено и Данице Јовић, омладинских руководилаца батаљона 22. дивизије; За  
пародна слобода, сборник, Софин 1970, стр. 419—423 (сећања доктора К. И гњ а- 
това и А. Русева, команданта и политичког комесара бугарске бригаде „Ге- 
орги Димитров").
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22. дивизије, XII и X III српска бригада као и „Георги Димитров“, 
пробиле су се из обруча у горњу Јабланицу. После ових борби 22. 
и 24. дивизија поседују слободну територију до града Лесковца и 
пруге Грделица—Дољевац, а 25. дивизија, која је тих дана фор- 
мирана, држ ала је слободну територију Топлице—Добрич и Јастре- 
бац, и тиме су се слободне територије прошириле све до Копаоника, 
Бруса, Расине, без контрареволуционарних снага сем у рејону Ба- 
бичка гора—Власотинце. У овом периоду, док су новоформиране ди- 
визије стварале услове за победу НОП-а над контрареволуционар- 
ним снагама у југоисточној Србији у рејону Пчиња—Козјак, вратила 
се Осоговска група у чијем је саставу била VIII српска бригада 2 2 . 
дивизије. Успеси ове групе од Пчиње до Грчке и иазад, круни- 
сани су великим победама по доласку у рејон Пчиње. На Чупином 
брду 15. јуна 1944. године ова rpvna је разбила један батаљон 1. 
армијског пука убивши 100  војника, заплењ ена су два топа, два 
минобацача и два теш ка митраљеза и много разног другог матери- 
јала.

Осим победе над окупаторским снагама у рејону Грамада—Св. 
И лија—Глог, „Осоговска група“ је свој повратак славила униште- 
њем једног батаљона 52. пешадијског бугарског пука на Петровој 
гори 19. јуна 1944. године, убивши и команданта батаљона потпу- 
ковника Попова .53 У ствари, овом борбом је окончала непријатељ - 
ску „мајску оф анзиву”. Баш  на овај дан велике победе НОВ-а у 
рејону Пчиња—Козјака, бугарско Министарство рата доноси одлуку 
да прекине офанзиву која је трајала око два месеца .54 Али је и поред 
тога задатак војске да и даље прати и учествује у свим акцијама 
против илегалаца, запоседајући доминирајуће топографске тачке.

Борбе бригада у мају 1944. године у црнотравском и лужничком 
крају  присиљавају окупатора да воде посебне доминирајуће топо- 
графске тачке (Чобанац, Тумбу, Лесковицу, Црни врх и остала упо- 
риш та која је  и раније држао, али се није задрж авао по селима 
и обнављао власт.

53 Ж . Н иколић-Брка 22. дивизија,  стр. 143—148; К. М ихајловски, III  ла  
кедонска бригада, Београд 1976, стр. 217—220.

и 36. НОР. т. VIIJ3, док. бр. 147 и 148.



Коча Поповић кожандапт главног  
штаба Србије од 11. V II  1944. го д и ш

Главни штаб и П К  Србије, анализирају ситуацију na Радану ју ла  1944. године. 
у периоду uenpu jатељске офанзиве, „Трумф и  Х алалм“ (Рудолф  Приморац  

нач. шт. са цигаретом у  устима)
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На К озјаку командант Главног штаба Македоније М ихајло  Апостолски, (npeu  
с лева) политички комесар Баие Андрејев (други  с лева), Васа Смајевић  
политички комесар „22 дивизи је“ (други с десна) и  Ж и во ји п  Н иколић-Б рка

командант „22“ (први с десна)



Преврнута композиција воза код села Корбевца Врање, ју л а  1944. године

Ж е л е з н и ч к а с т а н и ц а  В р а њ с к а  Б а њ а ,  п о с л е  п о д м е т н у т е  е к с п л о з и ј е  од  ст р а н е  
д и в е р з а н а т а  22. д и в и з и ј е ,  ј у л а  1944. г о д и н е



Почетком јула 1944. године повратком „Осоговске групе“ у ре- 
јон Пчиња—Козјак поново је ова територија слободиа, изузев из-
весних упоришта окупатора. На овој територији се јула  месеца на- 
лазила VIII српска бригада 22. дивизије, Команда врањског под- 
руч ја  с командама места, 3 македоиска ударна бригада с Главиим 
штабом Македоније и АСНОМ-ом као и Косовским батљаоном. Фор- 
мирањем Босилеградског одреда проширује се територија дејства 
и на срез Босилеград.

На територији Црна Трава—Л ужница налази се Команда пи- 
ротског подручја и један батаљон Пиротског одреда, као и болница 
подручја с лекарима Јованом Ристићем и Милованом Антићем. Од
11. јула на овој територији дејствује и XII српска бригада 22. ди- 
визије. Дејством Пиротског и Царибродског одреда захваћена је 
НОБ-ом и десна обала Нишаве и створена слободна територија. Се- 
верно од Ниша на територији Сврљита, Алексинца, Сокобање, а по- 
четком јула и Бољевца, дејством 23. дивизије створен је снажан 
ослонац за дејства према Тимоку, Зајечару и Неготину, формира- 
њем теренских батаљона око Ниша, К њ аж евца и Бољевца створени 
су услови за нове бригаде. Осим тога ОК Ниша је у могућности да 
приступи организацији НОО (окружних, среских и других органи- 
зација НОБ-а), а тиме учврсти слободну територију. У Расини, Ж у- 
пи, Копаонику, Јастрепцу и Топлици као и Косаници почетком јула 
доминира 21. дивизија с новоформираном 25. дивизијом, држ ећи 
гарнизоне Блаце, К урш умлију и Прокупље у сталној опсади. У 
рејону Лесковца, Пусте реке, Радана и горње Јабланице деловала 
је  24. дивизија с Командом лесковачког подручја. У рејону Поречја, 
Г. Оруглице и Кукавице штаб 22. дивизије с X бригадом и бри- 
гадом „Георги Димитров" припремао је дејства на Бабичкој гори 
ради ликвидације преосталих четника у овом рејону. У рејону ОК 
Круш евца, Топлице и Лесковца у дотадашњем развоју НОБ-а биле 
су најразвијеније организације НОП-а, чак су изврш ени избори за 
органе НОО (окружних, среских, па чак и општинских). Практично 
била је створена партизанска „Јужноморавска република" са свим 
атрибутима власти (војска, позадинске службе, НОО и друге opra- 
низације).

НЕПРИ ЈА ТЕЉ СКА  ОФАНЗИВА „ТРУМ Ф“ — „ХАЛАЛИ“ И ПРОДОР 
„ОПЕРАТИВНЕ ГРУПЕ“ НОВ-а У С РБИ ЈИ

Раније смо неколико пута истицали проблем руковођења НОБ-ом 
као и НОВ и ПО у југоисточној Србији који је отежавао борбу је- 
диница и умањивао њихове могућности. Доласком Темпа, а касније 
и Петра Стамболића, члана ПК и команданта Главног штаба, ру- 
ковођење је умногоме олакшано. Поготово од формирања дивизија. 
М оже се слободно рећи да је ГШ Србије, иако непотпун, позитивно 
утицао на борбену делатност дивизија које су у томе показале ве- 
лику самосталност и војничко-политичку дораслост, што потврђује 
период деловања од одласка Темпа код Врховног штаба до доласка 
новог Главног штаба и осталих чланога П К са секретаром Благојем 
Нешковићем.
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После доласка Врховног штаба на Вис, Светозар Вукмановић- 
-Темпо с неким делегатима ACIIOM-a Македоније стигао је у Вр- 
ховни ш таб .55

То је био први партијско-војни руководилац који је упознао 
Врховни штаб и ЦК К П Ј с борбама и развојем НОБ-а у југоисточној 
Србији у 1944. години.

Према оном што нам Темпо износи у Мелоарима, на састанку 
с Титом и члановима ЦК К П Ј и Врховној штаба посвећено је  много 
пажњ е развоју НОВ-а и НОБ-а у југоисточној Србији и утицају 
на развој борбе за Србију. О томе Темпо овако пише:

,,Када смо дискутовали о мјерама које треба предузети у Ср- 
бији, Тито је истакао, како ;је увек сматрао да ће промјене ситуа- 
ције у Србији и бити резултат уиутраш ње акције, а не интервенције 
наших дивизија изван Србије“ .м На ово ;је Темпо указао како је 
кадар у јединицама слаб, а да има доста људства, па се боји да 
у случају сукоба с окупатором не дође до пораза НОВ-а и тиме се 
погоршају позиције НОБ-а те је тражио упућивање дивизија са 
стране као гарантију успеха НО Б-а у Србији.

„Тито се није са тим сложио, поновио је да унутраш њ е снаге 
треба да разријеш е ситуацију у Србији. Међутим, предложио је  да 
се авионима пребаци потребан средњи и виши командни кадар из 
пролетерских јединица.

— То ће бити велика помоћ — сложио сам се. — Мислим да ће 
бити и довољна уколико окупаторске снаге не буду у непосредној 
будућности предузеле неку јачу  оф анзиву“. Наводи Темпо у својим 
мемоарима.

Значај унутраш њег ф актора у борби за Србију, о коме је Тито 
говорио, допринео је да Врховни штаб одлучи да се формира нови 
Главни штаб НОВ и ПО за Србију и да се заједно са члановима 
ПК Србије и командним кадром за дивизије упути авионом у Ср- 
бију. Ова мера Врховног штаба била је у духу општег плана при- 
преме за продор дивизија НОВ-а из Санџака, Црне Горе и Босне 
у Србију.

Десетог јула полетео је авион из Бари ја  за слободну територију 
која је имала и свој „партизански аеродром Косанчић“ у непосред- 
ној близини пруге Ниш—Лесковац. О томе колико је долазећи кадар 
био радознао да сазна што више о стању НОБ-а у Србији обаве- 
штава нас Темпо.

. . . „Осим тога цијело вријеме сам морао причати друговима о 
Србији, никако да повјерују да је створена слободна територија и 
да је формирано пет дивизија народноослободилачке војске. Сувише 
дуго су били ван Србије и добијали само најцрњ е вијести. А сада, 
одједном пет дивизија у Србији. То им ;је изгледало невјероватно. 
Ја  сам по не знам који пут понављао исту причу о бопбама, о ства- 
рању бригаде, дивизије" .57

Ноћу између 10/11. јула 1944. године стигао је нови Главни штаб 
Србије с Кочом Поповићем, генерал-лајтнантом, као командантом, 
Рудолфом Приморцем, генерал-мајором — начелником штаба и дру-

55 S. Vukmanović-Tempo, п. memoari, књ. I, стр. 404—405.
58 Исто, стр. 405.
57 Исто, стр. 408—409.
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гим војно-политичким руководиоцима .58 Истим авионом су стигли 
Благоје Нешковић-Михајло, секретар ПК, Мома Марковић, члан ПК 
и ранији политички комесар Главног штаба, ЈБубинка Милосављевић 
и Срба Јосиповић, чланови ПК Србије.

По доласку на слободну територију Пусте реке, нови Главни 
штаб преузео је дужност 11. јула  1944. године, по подне, на Радану, 
у  Добрим Водама .59 Сутрадан, 12. јула, Петар Стамболић ;је потпи- 
сао наредбу о формирањ у Главног штаба Србије у саставу: коман- 
дант — Коча Поповић, генерал-лајтнант, Рудолф Приморац — на- 
челник штаба, генерал-мајор, политички комесар — Добривоје Радо- 
сављевић (који је  био у Македонији), заменик команданта — ЈБу- 
бодраг Ђурић, кадровик, у исто време врш илац дужности по.литич- 
ког комесара — Мома Марковић, начелник Обавештајног одељења— 
Никола Божанић, Благоје Комненовић и Радосав Ђурић, мајори 
на раду у Оперативном одељењу .60

Нови Главни штаб је  преузео команду над НОВ и ПО у нај- 
важ нијем  периоду у борби за  Србију.

Откривши концентрацију главних сиага НОВ-а у Босни и Сан- 
џаку, као и у Црној Гори, Команда југоистока организује једин- 
ствену офанзиву против ових снага, а исто тако и снага у Србији 
средином јула  1944. године.61

Непријатељ планира да ликвидира дивизије НОВ-а у југоисточ- 
ној Србији, како би спречио повезивање НОВ-а ван Србије са сна- 
гама НОВ-а у Србији. С друге стране, теж и да обезбеди сигурну по- 
задину својим снагама на фронту према Црвеној армији и да осло- 
боди комуникацију Ниш—Скопље коју су дивизије НОВ-а у југо- 
источној Србији угрозиле .62

Дејствујући по свом обимном плану за  одбрану Србије, врховни 
командант Југоистока већ у другој половини јуна наређује I бу- 
гарском окупационом корпусу да учествује са својим снагама у опе- 
рацији „Трумф“ против НОВ-а у рејону Круш евац—Јастребац, по- 
четком јула 1944. годиие. Овом операцијом непосредно је руково- 
дила Команда Југоистока преко својих официра које ;је поставила 
као команданте појединих сектора фроггга напада.

О фанзива ,,Трумф“ у рејону Копаоника—Расина почела је 5. 
ју л а  1944. године учешћем четника, СДС и немачког полицијског 
пука са севера и североистока, а према наређењ у команданта и бу- 
гарског окупационог корпуса 27. бугарска дивизија узела је учешћа 
у  овој офанзиви од 7. јула, с јуж не стране, према Јастрепцу из ре- 
јона Топлице. Двадесет прва дивизија НОВ-а, својом покретном од- 
браном против четника на Копаонику, успела је да се пребаци на 
десну обалу Топлице 7, јула, уз прихват бригада 25. дивизије НОВ-а, 
и тиме избегла опкољавање у рејону Јастрепца и Копаоника. На 
овим положајима 2 1 . дивизија је примила прво наређење од новог

58 36. НОР. т. 1/9, док. бр. 178 (операцијски дневник ГШ Србије).
58 Исто.
00 АВИИ, кут. 1068, фас. 1, док. 7 (наредба ГШ Србије; 36. НОР. т. 1/9, 

док. бр. 168 (операцијски дневник ГШ Србије).
01 Oslobodilački rat, књ. II, стр. 254.
62 Исто, стр. 255—259.
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Главног штаба.83 У периоду доласка новог Главног штаба, 22. диви- 
зија, с две бригаде (X и XII), налазила се на Бабичкој гори, где је 
по наређењу старог ГШ нанела осетне губитке четницима ДМ, ства- 
рала нову слободну територију и прихватала нове борце из овог ре- 
јона .84 Стицајем околности XII српска бригада, због поремећаја у 
плану операције 22. дивизије на Бабичкој гори, наш ла се на црно- 
травском терену и тиме допринела да се окупаторска упоришта са 
Чобанца и других места повуку после двомесечног задрж авањ а у 
овом рејону. Ова је бригада по наређењ у штаба 22. дивизије дело- 
вала самостално у току јула на црнотравском терену и на Бабичкој 
гори, чиме ;је донекле спречавала повратак четника на Бабичку 
гору и присилила их да отворено сарађују са окупатором доласком 
у Власотинце и у села око Лесковца .®5

С друге стране, дејство XII српске бригаде у овом рејону ути- 
цало је да се не остваре планови Недића и Д. Михаиловића да се 
од Нишавског четничког корпуса формира један пук СДС у рејону 
Заплања, и други у рејону Суве планине.

Ови пукови имали би задатак да спречавају продор НОВ-а на 
север према Нишу и да евентуално преузму власт од окупатора када 
се овај буде повлачио из Ниша.ов

Осма српска бригада 22. дивизије, која се вратила у рејон Нчи- 
ње—К озјак средином јуна 1944. године, наставила је  самостална 
борбена дејства у овом рејону .67

Осма бригада није запоставила ни дејства на пругу, већ је упу~ 
ћивала групе у рејон од Ристовца до Нрешева. Успеси Осме српске 
бригаде, као и Косовског батаљона, нагнали су окупатора да кон- 
центрише снаге и још једном покуша да спречи учврш ћење парти- 
занских јединица и обнављање слободне територије. У том циљу су 
праћени покрети и дејства бригаде, па када је 15. јула  1944. године 
откривено њено присуство на Копиљачи (Широка планина) и у Гор- 
новцу, непријатељ  је  покренуо у напад 4 батаљона: један из Св. Или- 
је, други из Буш трањ а, трећи из рејона Ш ироке планине — (14. 
полицијски ж андармеријски батаљон) и четврти из села Рамно. Ос- 
ма бригада и Косовски батал^он наш ли су се у окруж ењ у на Ко- 
пиљачи. У тешкој борби с овим непријатељ ским снагама, бригада и 
батаљон постижу изванредне успехе, разбијају  непријатељ а и из- 
влаче се из обруча. Окупатор је одмах после тога повукао своје ба- 
таљоне са слободне територије у долини Ј. Мораве и Криве Реке, 
и то после два и по месеца од почетка мајске офанзиве. Овим је 
слободна територија Пчиња—К озјак  била потпуно очишћена од не- 
пријатељ ских снага и на њ у окупатор никада више неће доћи, па 
ће стога представљати прву дефинитивно ослобођену територију 
Србије у II светском рату.

03 36. НОР. т. 1/9, док. бр. 19 и 178.
м 36. НОР. т. 1/9, док. бр. 14, (заповест ш таба 22. дивизије од 6. V II 1944) 

и док. бр. 178 (операцијски дневник ГШС).
85 Ж . Н иколић-Брка, 22. дивизија,  стр. 174—175.
68 АВИИ, кут. 128, фас. 15, док. 5 и фас. 16, док. 2; 36. НОР. т. 1/9, док. 

бр. 178.
67 Ж . Н иколић-Брка, 22. дивизија,  стр. 174 и 180.
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Нови Главни штаб је при самом преузимању команде обавештен 
да непријатељ припрема офанзиву и на слободну територију Топ- 
лица— Пуста река, Радан—Кукавица, Оруглица и горња Јабланица. 
У ствари. команда Југоистока продужава с офанзивом под новим 
називом „Халали", ради ликвидације дивизија НОВ-а у овом ре- 
јону.08 У овој офанзиви четници ДМ (4. група јуриш них корпуса Ра~ 
еинско-топличке групе корпуса и 2 косовски корпус) дејствују с Ко- 
паоника у зони реке Косанице према горњој Јабланици.

Бугарска 27. дивизија из рејона Топлице оријеитисана ;је према 
планини Радан, а пукови СДС упућени су у правцу Пусте реке. Не~ 
мачке снаге, заједно с бугарским снагама и четницима ЈМ ГК, из ре- 
јона Манојловца дејствовале су на правцу Лесковац, Лебане и према 
Поречју и Кукавици.

Напад у офанзиви ,,Халали“ почео је 19. јула 1944. године.®9 
Главни штаб Србије, по преузимању команде, извршио је измене у 
штабовима дивизија, кадром који је довео са собом.70

Већ 13. јула команду над 21. дивизијом преузео је нови штаб 
у саставу: командант пуковник Милоје Милојевић, политички коме- 
сар Риста Антуновић и начелник штаба Јован Ђурић, капетан. Штаб
24. дивизије сачињавали су: командант потпуковник Ратко Софија- 
нић, политички комесар Срба Јосифовић и начелник штаба Воја 
Ристић. У штаб 25. дивизије дошао је за команданта Радивоје Јо- 
вановић, потпуковник, за начелника штаба Драгослав Петровић-Гор- 
ски, а за политичког комесара Радош Јовановић-Сеља, секретар ОК 
Топлице. За  штаб 23. дивизије били су одређени: као командант 
потпуковник Миладин Ивановић, политички комесар Раја Недељко- 
вић, а као начелник штаба Света Татарац. Овај штаб преузео је 
дужност тек крајем  августа 1944. године.

У штаб 22. дивизије за начелника штаба одређен је мајор Сто- 
јадин Солдатовић .71

Одмах по преузимању команде, Главни штаб оцењује да непри- 
јатељ  теж и да продре на слободну територију у рејону Пусте реке 
и Јабланице, ради наношења униш тавајућег удара 24, 21. и 25. ди- 
визији. Да би онемогућио окупатора, ГШ доноси одлуку да га ripe- 
духитри, наређујући 21. дивизији да продре на Јастребац у позадину 
непријател>ских снага које се налазе у долини реке Топлице .72

У вези с овом оддуком, 21. дивизија је требало да 14. јула 1944. 
године пређе преко реке Косанице и нападне четнике на просторији 
Лепенац—Јаворац, а по избијањ у у овај рејон и након разбијањ а 
четника, да продужи преко Јанкове клисуре на Јастребац, на коме 
би дејствовала у позадини непријатељ ских снага. Двадесет пета ди- 
дизија је из рејона Белољ ина и К урш умлије имала да подржава 
напад 2 1 . дивизије.

es O s l o b o d i l a č k i  r a t ,  књ. II, стр. 255; група аутора, С р б и ј а  у  р а т у  и  р е -  
в о л у ц и ј и  1941—1945,  Београд 1976, стр. 301—304 и 302—323.

69 36. НОР. т. 1 /9 ,  д о к .  бр .  32 и 178.
70 36. НОР. т. 1 /9 ,  д о к .  бр .  19 и 20; АВИИ, кут. 1068, ф ас. 4, док. 23 (на- 

редба ГП1 Србије).
71 АВИИ, кут. 1071, фас. 4, док. бр. 3—1 (наредба ГШ Србије од 12. VII 

1944. г.); АВИИ, кут. 1068, фас. 1, док. бр. 6 (наредба ГШ Србије о постављех*у 
руководилаца у дивизијама).

72 3 6 .  Н О Р .  т. 1 /9 ,  д о к .  бр .  21 (наређење ГШ Србије од 14. јула 1944. год.).
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Двадесет прва дивизија је успела да разбије четнике у одређе- 
ном рејону Лепенац—Јаворац и да 17. јула заузме Јанкову клисуру, 
скрећући с правца одређеног наређењем ГШ, продуж авајући према 
Брусу који је ослободила 18. јула.

Извршивши прегрупацију снага, четници су 18. јула 1944. на- 
пали 21. дивизију, на читавом фронту, која је продором према Бру- 
су испустила из вида главни задатак — избијање у позадину не- 
лријатељ а на Јастрепцу .73 Главни штаб је у овој ситуацији наредио
25. дивизији да главним својим снагама подржи одбрамбене борбе 21. 
дивизије, прихватајући их на положајима села Перуника—Саго- 
њево, а 24. дивизији да организује одбрану на правцима: XVII срп- 
ска бригада К урш ум лија—Добри дол; XIX српска бригада (25. ди- 
визија) Дедињци—Соколовица—Ргаје и Арбанашко; XI српска бри- 
гада Ргаје— Статовац—Ж итни Поток—Богојевац, бугарска бригада 
„Георги Димитров" на линији Дубрава—Дубличко језеро—Брегови- 
на; XV бригада Лесковац—Лебане— Медвеђа, а X III бригада да се 
као резерва 24. дивизије стационира у рејону Бучум ета .74

Двадесет другој дивизији Главни штаб ;је 16. јула наредио да 
се с Бабичке горе врати у рејон Округлице, с тим што ће 12. бри- 
гаду оставити у  црнотравском крају  и на Бабичкој гори ради снре- 
чавањ а повратка четника. У вези с овим наређењем, штаб 22. диви- 
зи је се с X бригадом вратио на Оруглицу, с тим што је XI бригаду
24. дивизије и бугарску бригаду „Георги Димитров11 упутио у ре- 
јон П. реке у састав 24. дивизије.

По одобрењу ГШ 22. дивизија је с X бригадом 22. јула  напустила 
Оруглицу и преко Гоча и Ј. Мораве стигла у рејон Свети Илија— 
Пчиња 24. ју л а .73 Према томе, 22. дивизија је са својим бригадама 
VIII, X и XII била ван дејства снага непријатељ а у офанзиви „Ха- 
лали“ на фронту од Бабичке горе до К озјака и Рујна. Као што смо 
раније рекли, и 23. дивизија је била ван обруча непријатељ а у ње- 
говим офанзивама „Трум ф “ и „Халали". Зато је непријатељ, ради 
њеног захвата, једновремено пошао у напад и на ову дивизију, ан- 
гаж ујући бугарске, недићевске, љотићевске и четничке снаге — Ве- 
ликоморавску групу корпуса, као и групу корпуса четника из источ- 
не Србије и Ниш ку групу корпуса под командом генерала Трифу- 
новића .76 Двадесет трећа дивизија добила је наређење од Главног 
штаба да се задрж и на својој територији, без обзира на дејства не- 
пријатеља, а да својим борбеним акцијама веже непријатељ а за себе 
и тиме припомогне дивизијама у рејону Топлице, Јабланице и Пу- 
сте реке.

Команда Југоистока у Д5?ху општег плана спречавања продора 
главних снага НОВ-а у Србију предузела је  офанзивне акције исто- 
времено, како по месту, тако и по времену, и у источној Босни, и 
Црној Гори, средином јула 1944. године .77

У рејону Црне Горе и Санџака снаге оперативне групе (II про- 
летерска, V и XVII ударна дивизија) под командом II корпуса, биле

73 36. НОР. т. 1/20, док. бр. 169.
71 36. НОР. т. 1/9, док. бр. 34 и 35 (наређење ГШ Србије и 24. дивизије).
75 36. НОР. т. 1/9 док. бр. 48 и 135.
70 36. НОР. т. 1/20, док. бр. 169.
77 Oslobodilaiki rat, књ. II, стр. 254.
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су почетком јула у завршној ф ази  припрема за продор у западну 
Србију (V и XVII), а у Топлицу (југоисточна Србија II пролетер- 
ска). Снаге „оперативне групе“ биле су захваћене дејством окупа- 
тора 18. јула у офанзиви „Драуфгенгер" ради онемогућавања гхро- 
дора у Србију .78

Исто тако, окупатор је  у вези са евојим општим планом преду- 
зео напад у источној Босни 17. VII. Овом офанзивом захваћене су 
снаге III и XII корпуса, чиме је  био поремећен план Врховног штаба 
за продор у Србију.

У таквим условима, по општем плану операција Команде Југо- 
истока, војно-управни командант Србије синхронизује евоју офан- 
зиву ,,Халали“ оријентисану у напад на дивизије НОВ-а у југоисточ- 
ној Србији. Нрема плану војно-управног команданта Србије било је 
предвиђено да се дивизије НОВ-а у рејону Петровац—Радан—Мај- 
дан окруж е и униште. У случају да их овде не униште, окупатор 
је предвидео да набаци дивизије НОВ-а на демаркациону линију: Ве- 
ља глава—Китка—Лисице—Преполац и да их уз садејство снага 
„Омладинског комитета за обрану Косова" уништи у том рејону .79

Концентришући све расположиве снаге о којима смо већ гово- 
рили, окупатор је 19. јула 1944. године отпочео напад на слободну 
територију: Пуста река, Јабланица и Поречје. Главни штаб Србије, 
имајући у виду план продора главних снага НОВ-а у Србију, а из- 
бегавајући фронталне борбе с окупатором, доноси одлуку да 2 1 . ди- 
визи ја остане на источним падинама Копаоника у горњем току реке 
Топлице и тиме делује у  позадини непријатељ а .80

Двадесет четврта дивизија по тој одлуци ГШ деловала је на пар- 
тизански начин, упућујући део својих јединица — једну бригаду на 
Јастребац, а с осталим маневрише у рејону Радана, Пусте реке и 
горње Јабланице. Главни штаб с 24. дивизијом, која му је била на 
располагању као резерва, био је у рејону села Гајтана, а X бригада 
22. дивизије на положајима Б ар је—Мелово требало је да брани при- 
лазе Оруглици, чиме обезбеђује позадину ГШ Србије до одласка 
на десну обалу Ј. Мораве ноћу 22/23. јули 1944. године .81

Напад јачих четничких снага онемогућио је  21. дивизији да оста- 
не на источним падинама Копаоника и горњег тока реке Топлице, 
па је ова уз прихват 25. дивизије успела да се повуче у рејон Ба- 
чије—Соколовица—Планина—Превој 21. јула 1944. године. На овим 
положајима је  22. VII прихватила борбу заједно с 24. дивизијом 
ради спречавања наступања непријатељ а из долине Топлице. У овој 
тешкој ситуацији, када је окупатор успео да набаци 21. и 24. диви- 
зи ју  према Радану, док је 25. преш ла у рејон Липовице, ГШ Србије 
обавештава Врховни штаб о непријатељској офанзиви и о тешкој 
ситуацији у којој се нашао с 21, 24. и 25. дивизијом. У исто време 
;је захтевао од Врховног штаба да упути оперативну групу у продор 
у југоисточну Србију, чиме би развукао снаге непријатељ а и допри- 
нео растерећењ у угрожених дивизија у  Србији .82

78 Исто, стр. 259—261.
70 3 6 .  Н О Р .  т. 1 /9 ,  д о к .  бр. 178 и O s l o b o d i l a č k i  r a t ,  књ . II, стр. 255—258.
8<’ 36. Н ОР. т. 1 /9  д о к .  6р .  35.
S) Исто, док. бр. 188.
82 АВИ И, кут. 234, ф ас . 1, док. 15 (књ. деп еш а ГШ  Србије).
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Продор четника 23. јула 1944. годиие према горњој Јабланици и 
Косаници угрозио је позадину 21. дивизије, која се бранила на Ра- 
дану, а продором у Пусту реку, истог дана, били су угрожени по- 
ложаји 24. дивизије на источним падинама Радан-планине. У так- 
вој ситуацији, ГШ одлучује да у  току ноћи 23/24. јула  повуче ди- 
визи је на десну обалу Јабланице и тиме онемогући непријатељу да 
их уништи у рејону Радана.

Главни штаб, по прикупљању дивизија у рејону Оруглице, Ту- 
палског виса, Сијерине, доноси одлуку да пређе у офанзивна деј- 
ства према Косову, Гњилану и Скопској Црној гори .83

Таквој одлуци ГШ ишло је на руку и то што је притисак не- 
пријатељских снага после избијања на леву обалу Јабланице 24. VIII 
ослабио. Непријатељ ;је схватио да су дивизије протеране са слобод- 
не територије, набачене на Косово преко демаркационе линије и да 
је циљ офанзиве постигнут. Таква процена била ;је нереална, нгго 
ће се убрзо и открити. У вези с оваквом одлуком ГШ, с 21. и 25. 
дивизијом у првом, а с 24. дивизијом у другом ешалону, отпочео је 
продор преко демаркационе линије на Косово ноћу 25/26. јула 1944. 
године. Дивизије су наишле на јаке снаге албанске војске, „Омладин- 
ског комитета за одбрану Косова“ и Немаца које су се успешно су- 
протставиле продору.

Главни штаб доноси одлуку да одустане од продора и да се с
21. и 24. дивизијом врати у рејон Оруглице, Липовице, а да с 25. 
дивизијом и 400 рањеника пређе на десну обалу Ј. Мораве у рејону 
Варденика и Криве Ф еје код 22. дивизије .84 Оваква одлука' ГШ за- 
снована је на немогућности продора преко Косова за Скопску Црну 
ropv, јер се наишло на јаке снаге непријатељ а као и на наоружан 
албански живаљ . С друге стране, Главни штаб је установио да чет- 
ничке, недићевске и љотићевске снаге, уз подршку Немаца и Бу- 
гара, нису наставиле своје напад од реке Јабланице јачим снагама 
према демаркационој линији .83

Оваква ситуација ;је олакш ала повратак дивизији и ГШ у рејон 
Оруглица—Липовица. Иако је ова одлука, повратак дивизије, била 
рискантна — а поготову због стања у јединицама (преморене од јед- 
номесечне борбе, изнурене глађу, због чега је  дошло до осипања —• 
била је од огромне користи за дејства која ће доћи после 48 часова.

Ноћу 26/27. VII 1944. године, 25. дивизија с 400 рањ еника ripe- 
ш ла је демаркациону линију бугарске окупационе зоне и дошла у 
рејон Драгобужде—Власе. На путу за Криву Феју, 25. дивизија је 
од Драгобужде до Варденика и Несврте преданили у рејону Облик 
— Петрова чука—Црни врх. После дводневног марш а и одмора, ова 
дивизија је преш ла Ј. М ораву на сектору Лепенца и Прибоја, у ре- 
јон Стајковац—Рђавица—Несврта 29. VII 1944. у јутарњ им часо- 
вима .86

Ноћу 26/27. VII Главни штаб се с 21. и 24. дивизијом вратио у 
рејон Оруглице—Липовице. Одмах по повратку, 21. дивизија по-

83 3 6 .  Н О Р .  т. 1 /9 ,  д о к .  бр .  38, 39, 40, 41. и  178.
84 Исто, док. бр. 178.
85 Исто, док. бр. 42.
80 Исто, док. бр. 43, 46, 47, 48, 178.
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стављена је у рејону Мелово— Гагинце, а 24. дивизија у рејон Липо- 
вице и горње Оруглице. Овакав распоред је у исто време обезбеђи- 
вао одбрану поседнутих положаја, као и одмор и предах јединица- 
м а .87 Врховни штаб, будно пратећи развој борбе у југоисточној Ср- 
бији у периоду непријатељске офанзиве „Халали", имао је тачан 
увид ситуације Главног штаба Србије. Када ;је према извештају 
Главног штаба Србије открио да се дивизије налазе у критичној си- 
туацији, замерио је штабу 2 . корпуса што није извршен покрет 
„оперативне групе“. Истовремено им је наредио да одмах прекину 
борбу у рејону Андријевице и Берана и пођу за југоисточну Србију 
и помогну дивизијама. Не само с једном, како је првобитно било 
одлучено, него са свим дивизијама (2. пролетерском и 5. и 17. удар- 
h o m ) . 8 s  Ова промена, односно одлука врховног команданта да упути 
три дивизије у рејон југоисточне Србије била је од пресудне важ- 
ности за успешан пробој перко Ибра и Копаоника. Истовремено је 
Врховни штаб обавестио Главни штаб Србије да су дивизије опера- 
тивне групе у покрету према Ибру и Копаонику. Истим наређењем, 
врховни командант поставља пред Главни штаб Србије задатак да 
пређе са својим снагама у офанзиву према Копаонику ради садеј- 
ства с „оперативном групом" која се пробија за Србију.89 Обавеште- 
њ.е Врховног штаба створило је нову атмосферу код Главног штаба, 
па је, у вези с тим, планирано неколико дана предаха за дивизије 
уколико непријатељ не нападне, а после тога Главни штаб је пред- 
виђао прелазак у противофанзиву, на коју га је оријентисао Врховни 
штаб.

Овакав план Главног штаба пореметио је непријатељ својим на- 
падом на положаје дивизије у јутарњ им часовима 27. јула 1944. го- 
дине. Непријатељске снаге биле су састављене од недићевских, л>о- 
тићевских и четничких формација, уз подршку 1 2  немачких тен- 
кова.90 Дивизије су прихватиле борбу, иако су биле потпуно изну- 
рене дотадашњим борбама, а нарочито борбом у продору на Косово. 
Б ез обзира на то, оне су давале ж илав отпор, а нарочито 24. диви- 
зи ја у рејону Липовице, одакле је била потиснута употребом тен- 
кова.

Двадесет првој дивизији, која је у рејону Гагинац—Мелово на- 
пустила положаје и отворила непријатељ у пут преко горње Оруг- 
лице, Главни штаб је у свом наређењ у од 28. јула оштро замерио. 
Овај напад непријатељ а изврш ен је у моменту када је дивизијама 
било најтеж е и када је Главни штаб Србије остао без 25. дивизије. 
Б ез обзира на критичност стања, он око 11 часова 27. VII преду- 
зима противнапад из рејона горње Оруглице са XVI и XVII брига- 
дом 24. дивизије. Нротивнапад ових бригада је потиснуо недићевско- 
-љотићевске снаге с Липовице и доње Оруглице. Поново су посед- 
нути положаји дивизија који су одређени 27. јула. У току против- 
напада, Главном штабу је  пошло за руком да открије састав снага 
непријатеља, њихову јачину и карактер њиховог дејства. Уочено је

67 Исто, док. бр. 1.78.
83 Oslobodilački rat, књ.  II, стр. 258.
80 36. НОР. т. 1/9 док. бр. 42.
90 Исто, док. бр. 178 и 1/20, док. бр. 169.
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да су у нападу учествовале само недићевско-љотићевске јединице 
и месни четници (горгва Јабланица—Оруглица), а да не учествују 
немачке и бугарске јединице, као ни снаге 4. групе јуриш ног кор- 
пуса. Главни штаб Србије из овога је извукао закљ учак да је ко- 
мандовање и руковођење овим снагама поремећено, а да су се бу- 
гарске и немачке јединице вратиле у  своје гарнизоне, а да су се 
четничке снаге 4. групе јуришиог корпуса задрж але и растуриле 
у Јабланици и Пустој реци. То значи да је за њ их заврш ена офан- 
зива на снаге НОВ-а у овом рејону. То је омогућило ГШ Србије 
да донесе одлуку о преласку у противофанзиву још у току сутраш- 
њег дана, 28. VII 1944. године, без обзира на исцрпеност, преморе- 
ност и изгладнелост бораца 21. и 24. дивизије.91

У вези с наређењем Врховног штаба, а на основи добијених по- 
датака о непријатељ у, ГШ Србије, иако је био у тешкој ситуацији
27. јула, 28. јула наређује 21. и 24. дивизији прелазак у противофан- 
зиву .92 Дивизије су биле крајњ е изморене и изгладнеле, а осипањем 
смањене и борбено ослабљене, али је новостворена ситуација унела 
охрабрење код бораца и тиме су превазиђене све психолошке и фи- 
зичке тешкоће. После дводневних борби у рејону Б арја, Шумана, 
Игришта, 21. дивизија ноћу 29/30. VII 1944. године прелази преко 
реке Јабланице у рејон Пусте реке. Двадесет четврта дивизија од
28. VII 1944. године чисти терен Кљ ајића, Бувца, Липовице и успе- 
ва да 2. августа, с десне обале Јабланице, пребаци у рејон Радана 
своју XI и XV бригаду, а да с X III и XVII држ и десну обалу Јаб- 
ланице, спречавајући непријатељ у продор према положајима Глав- 
ног штаба.

Тако су ове снаге: 21. дивизија и две бригаде 24. дивизије 3. 
августа већ овладале Раданом и оријентисале се на чишћење горње 
Јабланице и Косанице од Јабланичке и Расинско-топличке групе 
корпуса .93

Откривши противофанзиву 21. и 24. дивизије, окупатор с два 
пука бугарске војске и једним недићевским пуком из рејона Лебана 
и Лесковца прелази у противнапад на Радан, да би заједно са сна- 
гама Јабланичке и Расинско-топличке групе корпуса у рејону Ра- 
дана, уништио ове дивизије.

Двадесет прва дивизија и XI и XV (24. див.) бригада биле су 
присиљене да у врло тешким условима воде борбу с много над- 
моћнијим снагама, све до 7. августа 1944. године, када „оперативна 
група1'1 2. корпуса прелази Ибар и избија на Копаоник и води борбу 
с 4. групом четничких корпуса .94 Овом борбом и преласком у против-

1)1 Исто, 1/9, док. бр. 42 и 178 и 1/20, док. бр. 169.
ш Исто, 1/9 док. бр. 42.
03 Исто, док. бр. 179.
04 36. Н О Р .  т. 1 /9 ,  д о к .  бр. 120 и  126 (кри тична си туац и ја  у  ре јон у  Оруг- 

л иц е и Л иповице, 27. V II 1944. и на Р ад ан у  од 4. до 7. V III оставила је  т е ж а к  
ути сак  IIа н еке  чл ан ове ГШ  и П К  С рбије, п а  су у својим  и звеш таји м а  врло  
негативно оц ењ и вали  састав 21. и 24. ди ви зи је . У и звеш та ју  П К  од 9. V III Ц ен- 
тралном  ком итету К П Ј  пиш е: „наш п олож ај је  стварно  спасао д о л азак  ди - 
в и зи ја  са П еком  на Копаоник. О вдаш њ е јед и н и ц е су баш  пред тај мом енат 
почеле да се оси пају  јер  су биле потпуно н еучврш ћен е  са људством, дон екле 
присилно м обилисаним, без дово.љно п роверен их  руковод и л ац а, а и  са п р и -
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офанзиву, Главни штаб Србије везао је јаке снаге непријатељ а, на- 
рочито бугарске јединице и Јабланичку и Расинско-топличку групу 
корпуса. чиме је садејствовао успешном прелазу „оперативне групе" 
преко Ибра.

Ово показује да је у рејону Лесковца дошло до прекретнице, од- 
носно до квалитетне измене ситуације.

Непријатељ прелази у одбрану, а ГШ и његове дивизије, које 
је окупатор само неколико дана пре тога тежио да уништи, прелазе 
у противофанзиву. Непријатељ је тежио да онемогући 21. и 24. ди- 
визији да продру према Топлици, и даље према Копаонику ради 
повезивања с „оперативном групом“, али је на тај начин своје снаге 
задрж ао у овом рејону, чиме је Врховни штаб постигао свој циљ 
у онемогућавању концентрације непријатељ а у рејону Копаоника .95

Из неких података се види да је  4. група јуриш них корпуса 
пошла из рејона Топлице у сусрет „оперативној групи“ тек 4. ав- 
густа, односно дан касније по њеном преласку преко Ибра .90

Оперативна група задрж ана је непријатељском офанзивом у Цр~ 
ној Гори неколико дана више од дана планираног продора, што је 
негативно утицало на ситуацију код дивизија Главног штаба Србије, 
а нарочито у периоду од 23. до 28. VII 1944. године. После дводнев- 
них припрема и концентрације (26. до 28), Оперативна група је по- 
ш ла према Ибру 28. јула, на дан преласка дивизија Главног штаба 
у противофанзиву .07 После успешно савладаног отпора непријатељ а 
у правцу продора, Оперативна група је 2. августа избила на планину 
Рогозну и реку Ибар. Покушај непријатељ а да брзим довлачењем 
14. СС пука и других јединица 3. и 4. августа спречи Оперативној 
групи прелаз преко Ибра, није успео. Оперативна група је ноћу 
3/4. VIII својом главнином преш ла Ибар на одсеку Рамно, северо- 
источно од Косовске Митровице, Руднице, југоисточно од Раш ке, а 
с две бригаде 17. дивизије ноћу 4/5. августа 1944. године.98 У току
5. августа 1944. године, Оперативна група је избила на Копаоник, 
а у току 6. VIII преш ла у напад на делове 4. Г ЈК  који су у исто 
време избили на Копаоник. У току 6 . и 7. августа у борбама на 
Копаонику Оперативна група нанела је 4. Г ЈК  теш ке губитке. Већ 
8 . V III заузела је Брус, а 10. VIII Александровац .99 Разбијањ ем 4. 
Г ЈК  четника на Копаонику, најјаче групе четника у Србији, завр- 
шен је успешно продор дивизија НОВ-а у Србију. Главни штаб

лично непријатељ ских елемената". (Архив Ц К С К Ј 6262/1944) У извеш тају 
врш иоца дужности политичког комесара Главног ш таба Моме М арковића, упу- 
ћеном Александру Ранковићу (приватно), још  ош трије се оцењује састав ди- 
визи ја у Србији, „партија је  слаба у војсци, те се слабост огледа у разлаб- 
љености јединица. Дезертерство у тежим ситуацијама је редовна појава. Војно 
политачки кадар, нарочито нижи, цео је слаб. Командири чета су на нивоу 
бораца и непроверени. Однос према народу слаб, има крађе. Војска носи 
обележ је јединица тек формираних од маса народа). А рхив Ц К  С К Ј бр. 
379/1944).

95 36. НОР. т. 1/9, док. бр. 80, 87. и 179.
86 Исто.
07 Oslobodilački rat, књ. II, стр. 261.
ш3б. НОР. т. 1/9, док. бр. 60, 61, 62, 67. и 68.
89 Исто, док, бр. 71, 72, 73, 74, 78 ,79, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 99, 100, 102, 

106, 112, 179. и 180.
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Србије је с 21. и 24. дивизијом тежио да иобољша свој положај и 
очисти слободну територију од непријатељ ских снага када је 6 . 
августа био обавештен од Врховног штаба да ;је Оперативна група 
прешла на Копаоник. Предузео је енергичне мере како би што више 
непријатељ ских снага привукао на себе и тиме олакш ао борбу Опе- 
ративне групе на Копаонику .100

У вези с овом одлуком Главног штаба, 21. дивизија је вршила 
притисак на бугарске снаге у рејону К урш умлије и у долини Топ- 
лице, како би онемогућила да јединице 27. бугарске пеш адијске ди- 
визије крену према Оперативној групи .101

Двадесет четврта дивизија добила је задатак да дејствује на 
комуникацију Лесковац—Пиш и Лесковац—Врање, па и с бабичког 
терена, да би везала непријатељ а и онемогућила га да упути поја- 
чање према Копаонику .102

После одласка из рејона Оруглице (22. VII), штаб 22. дивизије 
је на десној обали Ј. Мораве на сектору од Бабичке горе до Рујна 
и К озјака садејствовао и учврстио везе са својим бригадама и вршио 
припреме за нападе на комуникацију Прешево—Лесковац .103 Дивер- 
зантска група дивизије је у току јула 1944. године изврш ила велики 
број акција на прузи и прекидала саобраћај у трајањ у од 1 2  дана 
у току овог месеца. Осим тога непријатељ је био присиљен да сао- 
браћај на овој прузи обавља само дању, јер су ноћу врш ена ми- 
нирањ а .104

Истовремено, Главни штаб наређује 22. дивизији да оријентише 
своје снаге на комуникацију Ристовац—Грделица и тиме онемогући 
упућивањ е окупаторских јединица из тог рејона према Топлици и 
Копаонику .105

Двадесет пета дивизија је примила наређење од Главног штаба 
да одмах дође у рејон Бабичке горе, а једним делом у рејон Поречја, 
како би својим снагама појачала притисак на окупатора у рејону 
Лесковца и тиме помогла 21. и 24. дивизији у садејству с Оператив- 
ном групом .106

Нови Главни штаб је по преузимањ у руковођења наредио 23. ди- 
визији да остане на територији источне Србије и да својим дејством 
везује непријатељ ске снаге за  себе, како би помогао дивизијама у 
рејону Топлице и Јабланице према којима је окупатор ангажовао 
своје главне снаге .107 Двадесет трећа дивизија не само што се за- 
држ ала на својој територији, него је својим офанзивним акцијама 
нанела непријатељ у велике губитке. У борбама око Слемена, задала 
је  окупаторским и четничким снагама теж ак ударац у периоду када 
су се оне концентрисале за офанзиву у југоисточној Србији. У борби 
(трећој по реду) на Буковику 23. дивизија је 24. јула, управо у

100 36. НОР. т. 1/9, д о к .  бр. 81. и  82.
101 Исто, док. бр. 85.
102 Исто, док. бр. 81, 91, 108. и  179.
103 36. НОР. т. 1/9, д о к ,  бр. 178. и  169.
104 Ж . Н иколић-Брка, 22. д и в и з и ј а ,  стр. 186, 187.
105 36. НОР т. 1/9, д о к .  бр. 97. и  98.
106 Исто, док. бр. 83.
107 Исто, док. бр. 178.
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критичном периоду за  21, 24. и 25. дивизију на десној обали Јабла- 
нице, нанела четницима најтеж и пораз .108

На Буковику се концентрисала 8 . група корпуса, Великоморав- 
ска и Нишка, у јачини око 6.000 четника, организујући одбрамбене 
положаје, с циљем да на њима зада униш тавајући удар 23. диви- 
зији. После тога би офанзивним дејствима 23. дивизију протерали 
на Јастребац и тиме очистили јуж ну Србију од партизана. Генерал 
Трифуновић је доживео теж ак пораз, па је морао да се повуче у 
нереду.

Двадесет трећа дивизија потпуно овладава источном Србијом, 
северно од Ниша, и постаје доминантна снага НО Б-а у овом рејону, 
и то не само у односу на четнике него и на окупаторске снаге. Борбе 
IX српске бригаде у рејону Минићева, с немачко-бугарским једини- 
цама, као и 23. дивизије у рејону Мутнице 30. јула с прикупљеним 
деловима четничких корпуса, то су и потврдиле .109 Ш табу 23. диви- 
зи је Главни штаб је по преласку у противофанзиву наредио да ори- 
јентиш е своје снаге у долину Ј. Мораве (Алексинац—Сталаћ) ради 
удара по комуникацији, а да делом снага избије на Јастребац за са- 
дејство с Оперативном групом на Копаонику) .110 Успешан продор 
Оперативне групе у Ж упу, а делом снага према Курш умлији и Топ- 
лици, као и активност 21. и 24. дивизије с Радана, присилили су 
окупатора да појача снаге Бугара у Курш умлији, Б лацу и нека упо- 
риш та у овом рејону, док су четници Кесеровића и Саве Милова- 
новића напустили горњу Јабланицу v којој су чак врш или моби- 
лизацију нових бораца ,111 и преко Пусте реке дошли у рејон До- 
љевца. Спајање 21. дивизије с 2. пролетерском у рејону Курш умлије 
извршено је 1 2 . августа, а таме је дефинитивно реализован план 
врховног команданта о продору дивизија у Србију.

У периоду прелаза Оперативне групе преко Ибра, на територији 
К озјак—Пчиња, одржано је I заседање АСНОМ-а (Антифашистичко 
собрање народног ослобођења Македоније) 2. августа 1944. године, 
и тиме проглашена државност М акедоније у саставу нове Југосла- 
ви је .112

Двадесет трећа дивизија је у истом периоду, 11. августа, осло- 
бодила среско место Бољевац, а 14. августа Сокобању .113 Тако је у 
августу створена слободна територија и у источној Србији. Доласком
25. дивизије 18. VIII у овај рејон створени су услови за ослобођење 
читаве источне Србије, а самим тим је био обезбеђен сусрет с Цр- 
веном армијом која је већ била уш ла у Румунију. Штаб 22. диви- 
зи је је rio доласку у рејон Пчиња— Врање оријентисао јединице пре- 
ма комуникацији и непријатељ ским упориштима. Трећег августа, на 
дан када ;је Ибар преш ла Оперативна група, снаге 22. дивизије на- 
пале су бугарски батаљон на Росуљ аку (Клиновац) и порушиле мост 
на прузи код Корбовачке реке, због чега је саобраћај био обустављен

ids и с т о  и  I. Gligorijević, I X  brigada, е т р .  113. и  115.
ш  АВИИ, кут. 1070, рег. бр. 1/5 и I. G ligorijević, IX  brigada, стр. 116.
110 36. НОР, т. 1/9, док. бр. 179.
ш Исто, док. бр. 100.
112 Исторпја М акедоније, Сколје 1970, том 3, стр. 388—390.
113 36. НОР. т. 1/9, док. бр .179 и 1/20, док. бр. 169; I. G ligorijević, I X  bri- 

gada, стр. 124. и 125.
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четири дана. Уз то, порушена је ж елезничка станица Врањ ска Ба- 
њ а и мпого пропуста на прузи од Прибоја до Момин К ам ена .114

Главни штаб Србије у вези с продором Оперативне групе на Ко- 
паоник у наређењу 22. дивизији од 6 . и 8 . VIII захтева напад на 
комуникацију у долини Ј. Мораве. У ноћи између 10. и 11. VIII 22. 
дивизија изврш ила је напад на пругу од Ристовца до Владичиног 
Хана, наносећи непријатељ у велику штету.115

Истовремено је и Главни штаб Македоније, у вези са захтевом 
Главног штаба Србије, са својим јединицама вршио напад на пругу 
од Романовца до Бујановца .116

Дејством јединица Главног ш таба М акедоније и 22. дивизије на 
пругу од Табановца па све до Грделице, комуникације у овој зони 
биле су максимално угрожене, па је окупатор био присиљен да их 
користи само дању. Оваква активност снага НОВ-а била је у  духу 
захтева врховног команданта и ГШ Србије. У овим нападима до 
10. VIII 1944. године делом је учествовала и 25. дивизија у  рејону 
Прибоја и Владичиног Хана. Због овакве активности дивизија и 
бригада Главног штаба М акедоније, бугарски окупатор врш и против- 
испаде на слободну територију. У борбама с окупатором 14. и 15. 
VIII бригаде 22. дивизије постижу изванредне успехе и тиме још 
више везују  непријатељ а за тај рејон .117

Оперативно тактичко садејство дивизија НОВ-а југоисточне Ср- 
бије и Оперативне групе, иако на растојањ у од 250 до 300 km, дало 
је изванредне резултате, који су одиграли значајну улогу у обез- 
беђењу продора главних снага у Србију и наношењу одлучујућих 
пораза четницима ДМ. У том периоду је дошло до састанка маршала 
Тита и Черчила у Италији. Као што смо раније навели, Черчил је 
свим могућим начинима покушавао да спасе монархију, теж ећи да 
дође до споразума између Врховног штаба, Националног комитета 
за ослобођење Југославије и Ш убашићеве владе.

Черчил је лично хтео да у непосредном контакту приволи Тита 
на такав аранжман. У Напуљу је 12. августа 1944. године одржан 
састанак између Черчила и марш ала Тита.

Ево како Черчил објаш њава сам састанак.
„Затим смо преш ли у један мали салон па сам почео да му 

постављам питањ а о његовим односима са краљевском југословен- 
ском владом. Рекао је да још увек трају ж естоке борбе између пар- 
тизана и М ихаиловића, чија се снага заснива на немачкој и бугар- 
ској помоћи. Измирење није вероватно. Одговорио сам да не ж е- 
лимо да се мешамо у унутраш њ а југословенска питања, али да ж е- 
лимо да њ ихова земља буде снажна, јединствена и независна. Др 
Ш убашић је веома био приврж ен тој идеји. Поред тога, не можемо 
изневерити краља.

Тито је рекао да схвата наш у обавезу према краљ у Петру, а 
да у том погледу не може ништа учинити док се рат не заврши, 
када ће југословенски народи сами да о д л у ч е . . . Југословени су

114 36. НОР. т. 1/9, док. бр. 69. и 179.
115 Исто, док. бр. 110. и 115.
118 Исто, V II/3, док. бр. 8, 9, 10. и 1/9, док. бр. 97.

36. НОР. т. 1/9, док. бр. 115, 116. и 167.
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замерили што сам изнео мишљење да је партизански покрет одвојен 
од српскога народа“ .118

Тито је, ослањајући се на дивизије НОВ-а у Србији као на нај- 
јачу групацију, на овако постављен захтев Черчила одговорио:

„Тада сам Черчилу, одбацујући његове тезе да Србија није уз. 
НОП, казао да је устанак почео у Србији, да српски партизани са- 
чињ авају највећи дио првих ударних бригада и да оружана борба 
на њеном тлу никада није престала. Управо, љета 1944. године било 
је у Србији формираоно 6 дивизија народноослободилачке војске Ју- 
гославије . . .“11а Из овог се јасно види колико су важ ну улогу за про- 
бој јединица НОВ-а у Србију и у изврш ењ у стратегијског плана Вр- 
ховног штаба одиграле дивизије НОВ у југоисточној Србији, а по- 
готову у онемогућавању реакционарних снага ван земље да претворе 
Србију у антипартизански бедем. Према томе, један од најваж нијих 
историјских успеха југоисточне Србије и њених дивизија НОВ-а у 
томе што су доказале да Србија није четничка, и обезбедиле продор 
Оперативне групе у Србију и онемогућиле контрареволуционарним 
снагама да овладају Србијом. Даље, овај успех продора Оперативне 
групе у Србију и спајање са пет дивизија НОВ-а у југоисточној Ср- 
бији учврш ћује и претвара југоисточну Србију у оперативну осно- 
вицу за продор снага у источн.у Србију, у западну Србију и Ш ума- 
дију, заједно са снагама I и X II корпуса из Босне и Санџака.

ПРЕКИДОМ ПРУГЕ СКОПЉ Е—НИШ  КАО И ПОВЕЗИВАЊ ЕМ  С ЦРВЕНОМ 
АРМИЈОМ. ДИВИЗИЈЕ НОВ-а С РБИ ЈЕ ПОСТИГЛЕ СУ ЈОШ  ЈЕДАН УСПЕХ 

ОД СТРАТЕШ КЕ ВАЖ НОСТИ

У досадашњем излагањ у изнели смо развој НОБ-а и НОВ-а у 
југоисточној Србији од 1941. године до продора Оперативне rpvne 
у Србију. Из тог излагањ а јасно се види какву је улогу одиграла 
НОВ у овом рејону Србије за НОПЈ. Ова улога дошла је до изра- 
ж аја  и у периоду одлучујућих борби за Србију, Концепција Врхов- 
ног штаба ,,да проблем победе НОП у Србији треба да реше уну- 
трашње снаге, а не продор јединица НОВ споља“, обезбеђена је фор- 
мирањем 5 дивизија НОВ-а у мају и јуну 1944. годиие и њиховим 
успешним борбама.

Не само то него су и остали елементи његове концепције, коју 
је он изнео у директиви Главном штабу Србије 19, VIII 1944. године 
одмах по повратку из Италије, били остварени .1'20 Ликвидирана ,је 
окупаторска и квислинш ка власт (не само недићевска него и бугар- 
ска) на територији Врања, Пирота, Лесковца, Прокупља и Ниша, сем 
у градовима и насељима поред комуникације. Формирана је нова

118 V. Čerčil, n, memoari, књ. 6, стр. 84—86.
110 Tito Vojno delo — Beograd 1977, II издање, стр. 33—71, (говор марш ала 

Тита одржан у Центру војних ш кола у Београду, 21. X II 1976. године, пово- 
дом промовисања за доктора војних паука).

120 АВИИ, к. 372, фас. 2, док. бр. 3 (директива врховног команданта од 
19. V III 1944. године у којој захтева да се ликвидира окупаторска недићевска 
власт, помогне формирањ е револуционарне власти, форм ирају нове јединице 
и створи база — операцијска основица за даљ а дејства НОВ-а у Србији.
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народна револуционарна власт у лицу НОО. Успешно су деловали 
окруж ни НОО (врањски, пиротски, лесковачки, топлички, круш е- 
вачки и нишки) заједно са среским НОО, ослоњени на општинске и 
месне НОО .121

Поред НОО, на целој територији југоисточне Србије формиране 
су команде подручја као позадинске во;јне власти (врањско, пирот- 
ско, лесковачко, топличко, крушевачко, док је нишко формирано по- 
четком септембра 1944). Територије војних подручја поседнуте су 
командама места (среске) и негде партизанским страж ама .122 На чи- 
тавој слободној територији постојали су, као што се види, поред 
јединица НОВ-а и позадинских војних власти, и партизански од- 
реди (њих 18). Ови одреди, поред команди подручја са командама 
места и НОО, истовремено су били главни носиоци мобилизације бо- 
раца за нове јединице НОВ-а .123

Овакво стање НОБ-а и НОВ-а на територији југоисточне Србије, 
под непосредним руководством ПК Србије, Главног штаба и Главног 
НОО Србије, у потпуности је обезбеђивало изврш ењ е плана опера- 
ција врховног команданта у борби за Србију.

Имајући овако повољне услове за даљи развој операција у Ср- 
бији, Врховни штаб је могао брзо и ефикасно да делује. Само шест 
дана после преласка Румуније на страну савезника, Врховни ко- 
мандант наређује Главном штабу Србије да упути 23. и 25. дивизију 
из рејона Сврл^ига и Озрена у Тимочку долину према Дунаву ради 
сусрета с Црвеном армијом .124 У вези с овим наређењем 23. диви- 
зи ја  ослобађа Сврљиг 2. IX и К њ аж евац 4. IX, а 25. дивизија осло- 
бађа Бол>евац 7. IX 19 44.123 Надирући Тимочком долином, 23. диви- 
зи ја 8 . IX 1944. ослобађа Зајечар у коме заробљава велики број 
иемачких и других војника. Од 8 . IX 1944. године, под командом 
14. корпуса, 23. дивизија наступа према Неготину, а 25. дивизија од 
Бољевца према Доњем Милановцу. Неготин су ослободиле 12. IX 
јединице 23. дивизије, а 25. дивизија је тога дана избила на Ду- 
нав и успоставила везу с Црвеном армијом .120 Овим су дивизије 
НОВ-а југоисточне Србије изврш иле један од стратегијских зада- 
така Врховног штаба.

Док је 14. корпус (23. и 25. дивизија) ослобађао источну Србију 
и успоставио везу с Црвеном армијом, Оперативна група је из ре- 
јона Копаоника преш ла Ибар и избила у западну Србију .127

Доласком у овај рејон, Оперативна група улази  у састав I про- 
летерског корпуса (I, VI пролетерска дивизија, 5, 17. и 21. дивизија) 
и учествује у изврш авањ у једног од најваж нијих задатака Врховног 
штаба: разбијањ е главних контрареволуционарних снага (Михаило- 
вића, Недића и Љотића). У периоду припрема и изврш ењ а плана про-

121 АС ПКС, бројни документи ОК ј у г о и с т о ч н е  Србије из периода април—■ 
септембар 1944. године).

122 36. НОР. т. 1/7, док. бр. 11. и 24. и 1/9, док. бр. 8.
123 36. НОР. т. 1/9, док. бр. 152 и 1/11, док. бр. 42.
124 Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije, Beograd 1957, стр. 64.
125 36. HOP. т. 1/11, док. бр. 105, 106, 107, 113, 122, 129, 136, 137, 145. и други.
120 АВИИ, кут. 284, фас. 1, док. бр. 32 (депеша ГШ Србије од 13. септембра).
127 36. НОР. т. 1/11, док. бр. 114, 118, 119, 120, 121, 132, 133, 138, 142. и други.
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дора у источну Србију као и Оперативне групе у западну Србију, у 
рејону нишког раскрш ћа одигравали су се драматични догађаји.

Избацивање Румуније из савезниш тва с Хитлером и избијање 
Црвене армије на границе Бугарске, довело је до великог колебања 
у редовима бугарских окупационих јединица.

„Предстоји повлачење Бугара из Србије“ , пише врховни коман- 
дант 28. VIII 1944. године у директиви Главном штабу Србије .128 И 
командант Главног штаба Србије сматра да је дошло до велике де- 
морализације у редовима бугарских окупационих снага и тада издаје 
директиву бр. 3 у којој, између осталог, наводи: „Одлазак бугар- 
ских трупа је питање дана, можда часова“ .129 Главни штаб 27. VIII 
упућује ову директиву с посебним наређењем потчињеним једини- 
цама и захтева брзо повезивање са штабовима бугарских јединица, 
ради преговора о преласку на страну НОВЈ. Вероватно је командант 
Главног штаба мислио да је то погодан моменат за Хитлеровог са- 
везника да донекле искаје грехе учињене у борби против НОВ-а. 
Ово утолико пре што су тог дана (27. VIII) бугарски пук у Лесковцу 
напале немачке и четничке снаге ради разоруж ањ а .130 На жалост, 
бугарске окупационе јединице нису показале ни најмање спремности 
да пређу на страну НОВЈ. И у најкритичнијем  периоду за бугар- 
ску монархистичку армију показало се да је  она фанатизован не- 
пријатељ НОП-а у Југославији и АФП Бугарске.

Још  једном се потврдило да је командант I окупационог бугар- 
ског корпуса, Асен Николов, био у праву када је марта 1942. годи- 
не изјавио да бугарски војник није затрован комунизмом .131 Овај 
пример показује да су нетачне тврдње садаш њ их историчара, па и 
политичара у Бугарској, да је Б К П  имала врло јак  утицај у бугар- 
ској армији од 1941. па до њене капитулације .132 Позив ЦК БРП(к) 
од маја 1944. године да јединице I окупационог корпуса пређу на 
сграну НОПЈ не само да тада није наишао на одзив него није наишао 
ни сада, када се тај корпус налазио пред разоружањем. Понашање 
припадника штаба корпуса говори о њиховој загрижености. „Ми смо 
писали два пута штабу корпуса окупационог . . . На прво писмо које 
је прочитао начелник корпуса, поздравио нас је и послао неколико 
кутија цигарета (банда). А на друго нисмо још  добили одговор . . . ! 
пише заменик команданта ГШ Србије 1. IX 1944. године .133

Изгубљено је драгоцено време у јаловим преговорима све до 
3. IX 1944. године, јер су сви штабови били оријентисани на пре- 
говоре, па су јединице НОВ-а биле пасивне више од 7 дана. Само

128 АВИИ, кут. 372, фас. 2, док. бр. 3.
36. НОР. r. 1/11, док. бр. 68, 50, 51, 52, 61, 62 и 63 (писма ГШ Србије 

'единицама у вези с преговорима с бугарским окупаторским снагама).
130 36 НОР. т. 1/12, док. бр. 52 (баш смо сад примили извеш тај да су Нем- 

ци напали Бугаре: пиш е главни штаб).
131 АВИИ НДХ, кут. 89, фас. 5, док. 74 (извеш тај војног аташ еа у Со- 

фији).
132 Историл па Бтзлгарската комунистическа партгш, Софил 1973, и друге 

публикације издате у Бугарској без изузетка наводе утицај Б К П  у Армији 
као последицу њеног рада у току II св. рата. (Работата на БРП(к) в Армилта 
1941— 1944, Софин 1974).

133 36. НОР. т. 1/11, док. бр. 93.
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је ограничен број војника, који су се налазили углавном у  рејону 
Црне Траве (Лопушња) и Бесне кобиле, прешао на страну НОВЈ.

Прекидањем саобраћаја на главној магистрали у Грделичкој кли- 
сури 26. VIII 1944. године, оиемогућено је довлачење немачких је- 
диница из Грчке у рејон Ниша ради поседања фронта на источним 
границама Југославије и преузимања градова у овом рејону од бу- 
гарских окупационих јединица .184

Али у овом, за немачког окупатора најкритичнијем  периоду, бу- 
гарске окупационе снаге у рејону Ниша, својим држањем, омогућиле 
су му да поседне најваж није раскрш ће на Б алкану својим једини- 
цама из Црне Горе и да тиме избегне теш ке последице, а можда 
и ликвидацију читаве групе армија „Е“ из Грчке. Бугарски оку- 
пациони корпус је својим понашањем омогућио да се 1 . брдска ди- 
визија Немаца од 3. до 10. IX 1944. године, камионима пребаци у 
рејон Ниша, где је  посела градове: Лесковац, Власотинце, Ниш и 
Белу П аланку .135

Б ез обзира на ове тешкоће, јединице Главног ш таба Србије иг- 
рале су доминантну улогу у југоисточној Србији у овом периоду. 
Ш таб 22. дивизије, који је својим јединицама и дејствима свео са- 
обраћај на релацији Врање— Грделица на минимум, оцењује да је 
сада, у периоду борбе за Србију, најваж нији  задатак да поруши 
мостове на прузи у рејону Грделичке клисуре. У вези с тим он пише 
Главном штабу Србије 21. VIII 1944. године: „Одмах смо имали 
план за удар по неким објектима М ачкатице и Б. Пол>а — Власине 
■— Џепа — Предејана по мостовима. То иисмо урадили јер нас је 
хитно позвао Главни штаб М акедоније ." 136 Овај свој план штаб ре- 
ализује 26. VIII 1944. године рушењем моста код Предејана, како 
је  и планирано .137 Руш ењ е моста имало је одлучујући значај за 
операције по плану Врховног штаба, а у исто време је немачког оку- 
патора присилило да своју групу армија „Е“ извлачи преко Косова 
и Санџака, чиме су поремећени сви планови одбране непријатеља 
на источним границама Југославије.

Прекид саобраћаја на главној магистрали Б алкана 8 дана пре 
него што је Хитлер донео одлуку о повлачењ у своје групе армија 
„Е“, пружао је велике предности дивизијама НОВ-а и Црвеној ар- 
мији у борби за ослобођење Србије и Београда.

Ево како аутори „Београдске операције“ наводе значај прекида 
саобраћаја на овој магистрали: „На тај начин спречити повлачење 
јединица групе армија „Е“ из јуж них области Балканског полу- 
острва у М ађарску представљало је за 3. украјински фронт НАЈ- 
ВА Ж Н И ЈИ  СТРАТЕГИЈСКИ ЗАДАТАК (подвукао — Ж . Н.) чијим 
је  изврш ењем могло знатно утицати на развој офанзиве Црвене Ар- 
мије на будимпештанском и бечком правцу. Остварити ово било је

134 36. НОР. т. 1/11 док. бр. 44 (извештај штаба 22. дивизије).
133 АВИИ, кут. 70, фас. la , док. бр. 1 (изјава ф елдм арш ала Лера); Oslo~ 

bodilački rat, књ. II, стр. 81; Ж . Н иколић-Брка, 22. дивизија,  стр. 246, АВИИ, 
кут. 183, фас. 2, док. 13-1.

138 36. НОР. т. II11, док. бр. 1.
137 36. НОР. т. 1/11, док. бр. 44 (извештај ш таба 22. дивизије).
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могуће само ако с.е пресеку главне комуникације непријатељ а у Ср- 
бији и ослободи Београд велики чвор тих комуникација" .138

Прекид саобраћаја у рејону Ниша и врховни командант ЈНА 
позитивно оцешује: „Овим операцијама остварени су задаци страте- 
гијског значаја, пресечене су комуникације у Моравско — Вардар- 
ској долини, чиме је спречено извлачехље из Грчке овим правцем 
њ емачке групе армије ,,Е“ од 350.000 војника, разбијени су четници 
и недићевци. Народноослободилачка војска Југославије и Црвена 
Армија сусреле су се на нашој источној граници“.Ш)

Овај задатак је извршен још августа 1944. године, Београд је 
ослобођен после 50 дана, но и поред тога није дошло до тако по- 
зитивног одраза на успехе 3. украјинског фронта. Главна кривица 
за то пада на бугарску, сада народну армију. Она је после дого- 
вора у Крајови 5. X 1944. горине, захваљ ујући широкогрудости мар- 
шала Тита, узела учеш ћа у борби против немачких снага у Југо- 
славији. Бугарска армија је својим понашањем у „ниш кој“ и „ко- 
совској“ операцији омогућила немачкој групи армије ,,Е“ из Грчке 
да се извуче .110 И не само то, него је то помогло да немачка анга- 
ж ује  своје снаге на Сремском фронту као и код Блатног језера. 
Због тога је пало на хиљаде сувишних ж ртава припадника НОВ-а 
и Црвене армије и одложено је ослобођење Југославије за више ме- 
сеци .141

Осим ових стратегијских успеха, јединице НОВ-а с територије 
југоисточне Србије морале су да својим даљим дејствима обезбеде 
крајњ у победу у борби за Србију и тиме онемогуће реакционарним 
круговима играње на карту „монархистичке Србије“.

У првој ф ази  борбе за Србију, у југоисточној Србији долази 
до повећања броја дивизија. Тако је 3. IX формирана 45, 20. IX 1944 
•— 46, а почетком октобра и 47. дивизија .142 Седмог септембра фор- 
мирана су два корпуса — 13. и 14. У саставу 13. корпуса биле су;
22, 24, 46. и 47, а у саставу 14. корпуса: 23, 25. и 45. дивизија .143 
Непосредно под Главним штабом Србије била је II пролетерска ди- 
визија. У периоду дејства I армијске групе НОВ из западне Србије 
и 14. корпуса у источној Србији на ликвидацији четничко-недићев- 
ских снага у току септембра, снаге 13. корпуса и Главног штаба 
Србије спречавале су продор немачких снага из Грчке у рејон ниш- 
ког раскошћа. Последња моторизована група прошла је комуника- 
цијом Скопје—Врање—Лесковац—Ниш 6 . септембра 1944. године .144 
После одлуке Х итлера 3. IX 1944. године да се немачка група ар- 
мија ,,Е“ почне да повлачи и поседне „плаву линију" — Скадар— 
Скопје—Клисура (Власина)—Бела П аланка—Ђ ердап ,145 командант 1.

138 Beograđska  operacija, стр. 85.
ш  Tito vojno clelo, стр. 46.
1,0 Ж . Н иколић-Брка, 22.дивизија, стр. 202—367.
111 Само на сремском фронту погинуло је  25 хиљада бораца ослободилач- 

ке војске Југославије.
142 36. НОР. т. 1/12, док. бр. 151.
143 Исто.
144 36. НОР. т. 1/11, док. бр. 63, и Ж . Н иколић-Брка, 22. дивизија,  стр. 

245—256.
115 АВИИ, кут. 70 А, фас. l.a, док. 1 (изјава ф елдм арш ала Jlepa) и Završne 

operacije za oslobođenje Jugoslavije 1944—1945, стр. 62.
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брдске дивизије у два маха покуш аће да ослободи комуникацију Гр- 
делица—Врање и тиме оспособи пругу за саобраћај. Оба покуш аја 
пропашће уз велике губитке.

Последњи покушај немачких сиага доћи ће 8. октобра из Буја- 
новца. Јаким  моторизованим снагама продреће до Враша, али ће због 
јаке одбране 46. дивизија од тога одустати.

Тиме ;је оиемогућено успостављање саобраћаја и формирање ;је- 
динственог фронта: Бујановац — Клисура — Бела П аланка чиме је 
створена бреша у одбрани немачког фронта.110 Ови успееи дивизија 
НОВ-а у рејону југоисточне Србије, ослоњени на дивизије Главног 
штаба Македоиије у рејону Куманово—Осогово, били су од стра- 
тегијске важности у „београдској операцији".

Ослобођење југоисточне Србије, осим градова Лесковца, Власо- 
тинца, Беле Паланке, Ниша и насеља поред пруге омогућило је 
суверено деловање НОО, па је одржана и Покрајинска скупштина 
делегата НОО из Србије (њих око 400). Отпочело је конетитуисање 
Србије у духу одлука II заседања АВНОЈ-а.

У исто време када су почеле београдска и нишка операција, од~ 
носно операције за дефинитивно ослобођење Србије и Београда, Чер- 
чил у Москви теж и да подели Југославију на сфере утицаја 50 : 50 
између Велике Британије и СССР-а.

„Тренутак је био подешен за заврш авањ е послова, па сам ре- 
као — ,Хајде да средимо своје ствари на Балкану, Ваше Армије 
су у Румунији и Бугарској. Ми имамо тамо интересе, мисије, агенте. 
Немојте да међу нама долази до неспоразума у ситним стварима. 
Уколико се тиче Британије и Русије, како би вам одговарало да 
имати десет одсто утицаја у Грчкој, а да у погледу Југославије буде 
педесет — педесет'. Док се то преводило, написао сам на пола 
табака хартије:147

После тога настало је  дуго ћутање. Х артија исписана оловком 
леж ала је насред стола. Н ајзад сам рекао: ,Да се неће можда сма- 
трати као прилично цинично ако буде изгледало, да смо та питања, 
ТОЛИКО СУДБОНОСНА ПО МИЛИОНЕ Љ УДИ (подвукао — Ж . Н.) 
тако олако решили. Х ајде да спалимо харти ју1. ,Не сачувајте је ‘ ре- 
као ;је Стаљин.“

Колико су ти планови били опасни, говори податак да је пита- 
ње повратка монархије у Југославији Стаљин поставио Кардел>у у

lie Ж . Н иколић-Врка, 22. днвизија,  стр. 317.
147 V. Cerčil, n. memoari, књ . VI, стр. 207.

Румуни ј а
Р у с и ј а ..................... .....
Остали . . . . . .

90%
10%

Грчка
Велика Британија (сагласно 
са С А Д ) ................................ ..... 90%

10%
50% — 50%

Русија
Југославија
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новембру 1944. године када је скоро цела Југославија била сло- 
бодна.148

Није наше да коментаришемо ову одлуку Черчила и Стаљина, 
али можемо слободно тврдити да је перманентна борба народа Ју - 
гославије од 1941. године у оквирима НОП-а такве планове онемо- 
гућила.

Управо у периоду када су Стаљин и Черчил делили Југославију 
на интересне сфере, народ југоисточне Србије је својим дивизијама 
ослобађао градове: Лесковац 11. октобра, а Ниш 14. октобра.119

Иако су Ниш и Лесковац били од првог дана центри одакле се 
руководило НОБ-ом, стицајем околности њих је  НОВ ослободила 
као последње.

Ови градови не само што су у току НОР-а трпели теж ак терор 
окупатора, него су као важне раскрснице на комуникацијама морали 
да подносе и бомбардовања савезника уперена против окупатора. 
Ниш ;је у више наврата бомбардован и дању и ноћу, а Лесковац је
6. IX 1944. године претрпео велике материјалне штете и губитке 
у људству.130 Ослобођење је доживљено као ново рађање. Раднички 
•— комунистички центри Лесковац и Ниш, радовали су се новом добу 
које је донело потпуно ослобођење.

148 Tito Vojno delo — стр. 144—145.
149 Ж . Николић-Брка, 22. дивизија, стр. 320—333.
130 Према непотпуним подацима тада је погинуло преко 3000 људи и пору- 

шено преко 30% зграда.
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ОК Пирот у ослобођеном Пироту 8. Предгмг Бош ковић Павле, члаи  ОК 
септембра 1944. годнне. (у среднни) Пирот погинуо у ослобођеном Пироту 
Драгомир Н иколић  — Аца, секретар

У ослобођеиом Врањ у Славољуб Петровић њера секретар ОК Врањ е (четврти 
с десма стоји) са члановима ОК командом Подручја Врање и  неким члановима

СК  7. IX. 1944. године



М олчило  Ђорђевић-Могиа (Ииколић  
Столски) npeu  оргаиизатор НОБ у 
Пироту и  okoauhu  погинуо 1944. го- 

дине

У ослобођеном Лесковцу



Митииг у ослобођенол Нигиу 22 октобра 1944. поводом ослобођења Београда, 
за говорницом пуковиик  Црвене армије.

Окружии комитет К руш евца у ослобођеном К р уш евц у  (у средини Боса Цветић
стоји — секретар ОК).



А ли ја  Краснићи Абдула, партијски Андоп, Доне Ф илипов, заменик ко-  
руководиои, Прешева од 1941. умро манданта Кумапов. П.О. погинуо ју п а  

после ослобођења 1944. године

Група К ocosapa у  ослобођепом Врању, са члановима  обласног комитета Крстом 
Филиповићем, (npeu с лева  седи).





ЗАКЉУЧАК

Народ југоисточне Србије, следећи своју борбену и прогресивну 
традицију у последњих 140 година. на позив ЦК К Н Ј 1941. године, 
пошао је у народноослободилачку борбу руковођен Комунистичком 
партијом Југославије.

Поучен горким иекуством из устанака: Карађорђа, м атејевач- 
ком буном 1835, пиротском 1836, бојаџијском 1841/42, а нарочито 
топличким устанком 1917. године, српеки народ југоисточне Србије, 
полази у борбу организовано, опрезно, постепено стварајући на це- 
лој територији партизанске одреде чији се број попео на седам од- 
реда у 1941. години.

Сама народноослободилачка борба развијала се у посебно теш ким 
условима и географски одвојена од Главног руководства НОП Југо- 
елавије, што је отежавало пријем директива и наређења као и сва- 
кодневно усмеравање Н ОБ-а према степену развоја у другим кра- 
јевима Србије.

Осим тога народноослободилачка борба на територији југоисточ- 
не Србије развијала се у условима стешњености етничким граница- 
ма, подељена демаркационим линијама између три окупационе зоне, 
испресецана рекама и најваж нијим  комуникацијама на Балкану.

Распламсавање НОБ-а југоисточне Србије, стварање слободних 
територија и јачањ е партизанских одреда са око 2400 бораца ie до- 
шло управо у периоду када су снаге НОП са Врховним штабом биле 
присиљене да напусте Србију крајем  1941. године. То је онемогући- 
ло окупатора да угуши НОБ у Србији, и самим тим обезбеђено је 
одржање НОП-а у Србији кроз читав период народноослободилачког 
рата,

Када је немачки окупатор уз помоћ свог савезника Бугарске 
упутио 3 бугарске дивизије почетком 1942. године у југоисточну Ср- 
бију ради ликвидације партизанских одреда, а самим тим и НОБ у 
овом делу Југославије, партизански одреди са месним четама броја- 
ли су преко 5000 бораца, што је била гаранција за успешно супрот- 
стављање окупатору у остварењу цил3а.

П артизански одреди југоисточне Србије су, критичне 1942. го- 
дине, од фебруара до новембра издрнсали скоро свакодневне напа- 
де окупатора у којим је ангажовано преко 100.000 војника и четника. 
У тим борбама ПО су изгубили већину својих снага, али нису били
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уништени без обзира што је у њима у другој половини 1942. године 
остало свега око 300 партизана. Они су крајем  1942. и почетком 1943. 
преузели иницијативу у своје руке и већ у првој половини 1943. 
у  партизанским редовима било је око 480 бораца који су формирали 
I и II Јужноморавски (ЈМ) партизански одред, уз постојећи Расин- 
ски ПО.

Овако организовани одреди, с батаљонима у саставу, својим 
офанзивним деловањем омогућују формирање бригада НОВ у Србији 
и стварању слободне територије, развијајући НОБ у новим деловима 
југоисточне Србије (Лужница •—■ Црна Трава, Пчиња преко демар- 
кационе линије у Бугарској).

У периоду када Врховни штаб НОВ и ПО теж и да реализује 
евоју стратеш ку замисао продором II пролетерске и V дивизије у 
Србију, крајем  1943. год. у југоисточној Србији НОП располаже са 
преко 2400 бораца у бригадама и ПО. Ове снаге обезбеђивале су сна- 
ж ну  БА ЗУ  за развој НОБ у Србији и у источним крајевима Југо- 
славије.

Без обзира на теж њ е окупатора да у првој половини 1944. годи- 
не офанзивама ликвидира НОВ и ПО, развој НОП у југоисточној Ср- 
бији прераста у устанак ликвидацијом контрареволуционарних снага 
четника ДМ и формирањем пет дивизија које с осталим снагама броје 
преко 12.000 бораца. Не треба заборавити да су они угрожавали нај- 
важ није раскрснице Б алкана у најкритичнијем периоду за  непри- 
јатељ а. И не само то, него су ове снаге омогућиле августа 1944. го- 
дине продор Оперативној групи у југоисточну Србију. У завршним 
операцијама за ослобођење Југославије југоисточна Србија учеству- 
је  са 8 дивизија НОВ и великим бројем бораца у другим дивизијама 
што је велики допринос НОП-у за ослобођење земље од окупатора 
и његових слугу.

Овај велики допринос југоисточне Србије НО Б-у и Револуцији 
д ат у најтеж им могућим условима борбе огледа се и  у  датим ж рт- 
вама, интернацијама, паљењима и у бројном учеш ћу народа у борби.

Према непотпуним подацима са ове територије у току НОР-а по- 
гинуло је преко 12.000 бораца, било је око 20.000 ж ртава фаш истич- 
ког терора, а преко 30.000 је  интернирано у Норвешку, Немачку, 
Аустрију и Бугарску. У току НО Б-а с ове територије узело је учеш - 
ћа  у борби око 100.000 бораца.

Оваквим својим доприносом народноослободилачком рату и Ре- 
волуцији, народ југоисточне Србије обезбедио је ееби достојно место 
у  новој социјалистичкој —■ федеративној заједници Југославији.

Из периода кризе НОП-а 1942. године у југоисточној Србији види 
се да је терет руковођења НОБ-ом успешно носио мали број пар- 
тијско-политичких руководилаца: Недељко Караичић-М илисав, Де- 
симир Јововић-Чича, Душан Пуђа-Сава, Радмила Обрадовић-Гојка, а 
до одласка у Београд и Драги Стаменковић-Плави. Главни терет око 
очувања ПО и њихове обнове у 1942. години изнели су на својим 
плећима штабови: Јастребачког, Расинског, Бабичког и К укавичког 
(Лесковачког) одреда. Допринос ових војно-политичких руководила- 
ца, уз подрш ку народа, обезбедили су историјску улогу ПО и НОВ 
југоисточне Србије у победи НОП-а у Србији, па и Југославији, о
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чему говоре очигледна признања највиш их руководилаца НОП-а Ју~ 
гославије. Не може се мимоићи ни велики допринос војно-политич- 
ког кадра штабова одреда: Кукавичког (Лесковачког), Јабланичко- 
-пасјачког, Јастребачког, Расинског, Врањског „Сима Погачаревић" и 
III бабичког одреда у периоду оживљ авањ а и обнове НОБ-а у југо- 
источној Србији.

Запаж ену улогу у развоју НОВ-а у југоисточној Србији одигра- 
ли су војно-политички кадрови I и II ЈМ  одреда, као и бригада, 
укљ учујући  ту и штабове 21, 22, 23, 24. и 25. дивизије.

Посебно треба истаћи улогу Покрајинског комитета, односно не- 
потпуног ПК, као и Светозара Вукмановића-Темпа до доласка оста- 
лих чланова ПК Србије и новог Главног штаба Србије на челу с 
Кочом Поповићем. Њ ихов велики допринос у периоду непријатељ - 
ских офанзива ,,Х алали“ је  огроман у очувању снага дивизија и у 
обезбеђењу продора Оперативне групе у Србију. Од огромног зна- 
чаја  били су улога нових окружних комитета Лесковца, Топлице, 
Врања, Круш евца и Ниша, као и Пирота, у  развоју НОБ-а и јачањ у 
улоге Партије у раду народноослободилачких организација на сло- 
бодним територијама, као и њихов допринос у стварањ у НОВ-а од 
1943. па све до ослобођења.

Југоисточна Србија после ослобођења организована и руковође- 
на од К П Ј преко НОО и других друш твено-политичких организаци- 
ја  давала је велики допринос фронту и потпуном ослобођењу Југо- 
славије у завршним операцијама до маја 1945. године.
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Игњатовић М илисав-Јанко, 24, 67, 69, 

76, 147, 206, 207, 209 
Игњатовић Петар Лозовски, 207 
Игњатовић Радомир, 6 8  
Ивић Драгомир, 259 
Ивић Раде, 23 
Ивић Боривоје, 314, 500 
И лијев Григор, 514 
Илић Ж ивадин-Р ајко, 511 
Илић Ж ика-Ж ути , 82 
Илић Никола, 58, 152, 156, 170, 171, 

198, 218, 219, 227, 228, 230, 231, 241, 
244, 245, 246, 248, 249, 250, 252. 253, 
260, 317, 322 

Илић Павле-Всљко, 474. 483 
Илић Предраг-Џурџа, 511

Јаворина Савка-Саша, 212, 414, 423, 
424, 425, 444 

Јанић Јосип-Ћоро, 94, 222 
Јанић Синиша, 23, 173, 184, 244 
Јанић Слободан, 176 
Јанковић-К уш ић Драгобрат, 185, 237 
Јанковић Радосав, 449. 4'il. 462 
Јанковић Стојан, четник ДМ, 316 
Јанковић Ћира, 67, 180 
Јанчулов — бугарски гснерал, 342 
Јанчов Петар — ратни злочинац, 288 
Јаш ар Паша, 420 
Јеленковић Војислав, 106, 143 
Јовановић Алекса, 179 
Јовановић А нђел-Ш ајче, 379, 380 
Јовановић Благоје, 177 
Ј  о в ан о в и ћ Б р а н к о - К  о р ч n г и п . 84 
Јовановић А лександар-Белка, 28, 31,

47, 48, 165 
Јовановић Витомир, 179 
Јовановић Драги, ратни злочинац, 341 
Јовановић др Драгољуб, проф. Уни- 

верзитета, 174, 175 
Јоваиовић Драгослав, 190 
Јовановић Манојло, 243 
Јовановић М илош -Ставра, 47, 48, 49, 

177, 178, 276 
Јовановић М иодраг-М ића, 165 
Јовановић Мираш, 423 
Јовановић Петар, 179 
Јовановић Радош -Сељ а, 54, 229, 232, 

244, 245, 246, 270, 290, 291, 292, 307, 
460, 485, 543 

Јовановић Радивоје-Брадоњ а, 193, 214, 
234, 254, 255, 256, 272, 273, 274, 283, 
284, 289, 290, 299, 350, 358, 401, 402, 
453

Јовановић Срећко, 336 
Јовановић Станимир-Јова, 410, 457 
Јовановић Стојан, 477
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Јовановић Тихомир, 179 
Јовановић Трајко, 485 
Јованчић Петроније-Небојша, 167 
Јовић Даница, 534 
Јовић Ж ивојин, 336 
Јовић Заре, 178 
Јовић Сима, 177 
Јовићевић Павле, 237 
Јовичић Новак, 253 
Јововић Душан, 423, 424 
Јововић Десимир, 27, 8 8 , 89, 195, 196, 

229, 271, 291, 452, 456, 485 
Јодл Алфред — немачки генерал, 341 
Јоксовић Миодраг, 208 
Јонић Воривоје, 241, 244 
Јонић Велибор, 241 
Јордан — сеоски слуга, 243 
Јосиповић Срба, 541, 543 
Јосков Панче. бугарехп генерал, 517 
Јосифовски Кузман-П иту, 376, 377, 

384, 389. 447, 448 
Јоцић Оливера-Вера, 379, 380, 382, 

386, 444, 445, 446 
Југов Антон, 514 
Јунуз Јунуз, 237 
Јуш ковић Мија, 525

Кабуш  Андрија, 272 
К ајтел  Вилхелм, (Keitel Wilheh«), 341 
К алђини Тахил, 418, 420 
К аличанин Витомир-Тиле, 452 
Калођера Тома-Срђан, 167 
Канарис, адмирал Хитлера, 16 
К арађорђевић Павле, 522 
К арађорђевић Петар, 314, 327, 352
Караичић Недељко., 27, 38, 133, 190,

195, 196, 197, 229, 230, 256, 258, 261,
270, 272, 281, 282, 285, 290, 291, 293,
294, 304, 307, 315, 366, 405, 406, 408,
412, 446, 456, 460, 462, 468, 471, 472,
473, 483, 485

Караичић Нада, 270 
Кардељ  Едвард, 33, 128, 558 
Кауфман, немачки потпуковник, 241 
Каш ез Зифрид, 108, 109 
Картаљ евић Добрица-Пужа, 69, 192,

207
Картаљ евић Љубомир, 69
Кесоровић Драгутин, четник ДМ, 263, 

278, 280, 281, 310, 311, 312, 316, 318, 
319, 322, 358, 361, 402, 405. 407. 525, 
531, 532, 551 

Кент — немачки мајор, 85 
К еф иш  Ерих, (Kewisch Erich), немач- 

ки пуковник, 152 
Кимић Јордан, четник КП, 60, 85, 8 6 , 

117, 121, 123, 124, 150, 165, 313, 318, 
362

Кипријановски Цветан, 339 
Китановић Лазар, 511

Китановић — четник ДМ, 168 
К љ ајић Филип, 29, 40, 78, 214 
К љ аковић Војимир, 11, 15, 17, 18 
Клуска Абедини-Торбеши, 8 8  

Кобурш ки Борис, 15, 16, 17, 18, 20.
21, 84, 342, 362, 394 

К овачевић Милан, 452 
Ковачевић М иливоје-М аксим, 425, 426 
К овачевић Радован-М аксим, 46, 82, 

150, 166, 196. 220 
Козић Петар, 25, 69 
Коларов Васил, 30, 394 
Колб др Мартин, 403 
К олиш евски Лазар, 130 
Комненовић Благоје, 485, 541 
КоњупЈки Крста, 382 
Костадиновић М илорад-Неша, 166, 

276, 292, 403 
Костадиновић Радомир, 302, 303, 325, 

327
Костић Благоје-М арко Црни, 166, 295, 

409
Костић Б ратислав-Б раца, 188 
Костић Велимир-Бајеш , 207, 208 
Костић Властимир, 107 
Костић Инж. Евгеније, 170 
Костић Лазар, 67, 180 
Костић Јелена, 186 
Костић Љ убомир-Ненад, 173, 183 
Костић Сима, 168, 173, 179, 181, 182, 

183, 188, 316 
Костов —• бугарски пуковник, 285 
Костић Тома-Срећко, 22, 25, 30, 49, 

73, 101, 136, 166 
Котев Методије-Слободан, 379, 380 
Коцић Ж ивко-П редраг, 186, 188, 222, 

284, 294, 297, 344, 417, 456, 475 
К рајиновић Војин, 67 
К раснићи А лија-А бдула, 94, 237, 449 
Кризман Богда, 11 
Крсмановић Бранко, 29 
Крстић Бошко, 28, 30, 31, 44, 87, 155,

158, 169, 171, 198, 218, 223. 227. 228, 
232, 245, 276, 291, 486 

Крстић И лија-Ж ути , 33 
Крста Јосип-Кољ ка, 166 
Крстић С ветозар-Зам фир, 196, 198, 

220, 242, 276, 292, 403, 529 
Крстић Слободан-Уча, 402 
Крстић Стојан, четник ДМ, 364, 466, 

467
Кујунџић, 137
К укић И лија, недићев потпуковник,

138
К улић Димитрије, 21, 22, 43, 44, 47,

48, 49, 50, 52, 53, 78, 82, 83, 84, 99, 
101, 106, 135, 136, 143, 144, 145, 167, 
168, 172, 182 

К улић Петар, 179 
Куновић —• недићев саветник, 152 
Купер Ш лајхер, 241 
К уш ић Милинко, 214
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Л азаревић Влајко, 145
Лазарев Георги, ратни злочинац, 288
Л азаревић Добривоје, 177
Л азаревић Милорад, 177
Л азаревић Станоје-Милтен, 178
Л азић Душан, 423, 444
Л акићевић Благоје, 167
Лаловић Радомир, 424
Лебедев Иван, ратни злочинац, 288
Л ековић Воја, 418
Лер Александар (Lohr Alexsander), —

немачки фелдмарш ал, 55G, 557 
Л укић Петар, 60, 83 
Лучић Обрад-Милутин, 50, 73. 101, 

105, 146, 166

Љ отић Димитрије — сарадник окупа- 
тора, 554 

Љ убенови Јован, 195 
ЈБубић Стој ан-Ву ј ановски, 218. 222.

228, 245, 276, 292, 409 
Лзубисавл^евић Љуба, 362 
ЈБубичић Иикола, 402 
Љ утвићи Ибрахим, 418

М ајснел Аугуст (Meyszner August), 309
М аксимовић Душан-М ирко, 53, 167 
М аксимовић Милојко, 4-85 
Мамић Милош, 126, 127, 131, 132, 133, 

138, 180, 194, 205 
М анић Бора, 525
Манић Велимир-Брка, 49, 52, 53, 73, 

98, 101, 145, 146, 157, 166 ,172, 173 
М анасијевић Благоје, 31, 44 
М анасијевић Јован, 176, 284, 412 
М анојловић М илан-М илош, 50, 82, 

155, 171, 193, 218, 227, 231, 232, 276, 
292, 330, 332 

М аринов Иван, бугарски генерал, 110 
Маринов Влада, 388 
Маринов Киро, 288 
Маринов, полицајац, 288 
М арић Душан, 23 
М арјановић Зарија, 244 
М арјановић Јован, 14 
М арјановић Облак, 167 
М арковић Александар, туларски вој- 

вода, 60, 83, 8 6 , 150, 156, 170, 247. 
253, 279, 525 

М арковић Аца, 418 
М арковић Бора, Неднћев пуковник, 

152, 153, 154, 155, 162, 165 
М арковић Видак, 24 
М арковић Мома, 22, 27, 265. 272, 273, 

274, 283, 284, 290, 299, 350, 355, 358, 
395, 401, 402, 405, 485, 541, 549 

М арковић Славко, 208 
М арков К ирил-Златан , 326, 389, 514 
М арковић Предраг-Алимпије, 401.

403, 273 
М аркуш ић Алекса, 63

М атијевић М илош-М рша, 79 
Меденица Радојица, 241, 253 
Менков — полицајац, 28 
М ијалковић Миодраг, 6 8  

Миладинов — бугарски капетан, 400 
М иладиновић Јован, 379 
М иленковић Велимир, 23, 81 
М илевски Боро, 451 
М иљевски Силе, 96, 186, 225, 258 
М иленковић Бора, 302 
М иленковић ДрагоЈБуб-Грца, 174 
М иленковић Јона, 302 
М иленковић Савра, 302 
Миленовић Добрица, 239 
Милеиовић Синадин, 185, 239, 267, 287.

294, 297, 300, 372, 395, 399, 400 
М иленовић Ирена, 287 
М иленковић Градимир, 335, 336 
М иленковић И лија, 53 
М иленковић М иодраг-М ија, 23, 244 
М иленковић Раде, 418 
М швковић Д. Милета, 362 
М илићевић Благоје. 45 
М икић Трифун, 155, 161, 162 
М илићевић Сава, 418 
М илићевић Остоја, 253 
М иловановић Драгче, 63, 6 6 , 205, 220,

263, 277, 282 
М иловановић П ећанац Коста, 5, 8 , 44,

49, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 81, 83, 84, 89, 99, 100, 108, 111, 
113, 117, 120. 134, 149, 150, 152, 155,
159, 160, 161, 162, 164, 165, 169, 170, 
182, 199, 200, 245, 246, 247, 261, 279, 
282, 309, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 
321, 351, 359, 362, 392.

М иловановић П ећанац Милан, млађи, 
60

М иловановић Сава — ратни злочи- 
нац, 60, 8 6 , 153, 170, 297, 253, 279, 
312, 358, 319, 320, 525, 551 

М илојевић Милоје, 543 
М илојковић Цвета-М илојко, 207 
М илосављевић Александар, '178 
М илосављевић Љ убинка, 541 
М илошевић Јован-М илован, 228, 229 
М илош евић-Ђ окић Лзуба, 510 
М илошевић Милоје, 452 
М илошевски Тихомир-Тића, 451, 465 
Милутииовић др Раде, 204, 227 
М илић Душ ан-Лаки, 183 
М иљанић Крста, 54, 171 
М иљковић Петроније, Кант, 168, 340 
Минић Милош, 234, 272, 290 
Митровски Нацев, 339 
Минов — бугарски генерал, 110 
М ирчетић Драгољуб, 24, 63. 64, 6 6 , 67, 

103, 239, 485 
Митић Војислав-Поп, 284, 285 
Митић Војислав, 97 
Митић Драгољуб, 345
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Митић Димитрије-Дереклија, 176, 177. 
178

Митић Јован-Ђ орђе, 206, 208 
Митић Ђ орђе-Кикеран, 486 
Митић Ж и ка — четник ДМ, 239. 314. 

816
Митић Предраг, 177 
Митић Станиша, 97, 186 
Митић Стојадин, 94 
Митровски Боро, 43, 44, 109, 110, 30'.>, 

341, 344 
Митровић Вукица, 79 
М итровићДобросав-Џадра, 174, 175 
Митровић Дојчило, 8  
Митровић Драгомир-Гале, 95, 96, 97 
Митровић Драгутин, 381 
Митровић Радосав, 83, 183, 394, 461 
Митровица Реџеп. 418 
Митровски Наце, 339 
М ихаиловић Дража. 5. 20. 168, 181. 199.

206, 227, 239, 244, 246, 247, 253’ 260
262, 273, 278, 279, 281. 309, 312, 313, 
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 351, 355, 
356, 357, 358, 359, 360, 363, 364, 366,
380, 393, 402, 407, 428. 429, 435, 436. 
481, 522, 523, 524, 530, 531, 542, 552,
554

М ихајловски К ирил Грујица, 292, 
403, 446, 4.51, 465, 492, 508, 535 

М ихајловић Крста, 58, 83 
М ихајловић Љ убомир-Корчагин, 178, 

186, 303
Михов — генерал. бугарски министар 

војске, 274, 341, 342. 343 
М ифтари Џеладин, 237 
М ладеновић А ранђел-К орчагин, 270. 

485
М ладеновић Душан, 512, 513 
М ладеновић Душан-Писар, 287 
М ладеновић Д уш ан-Јаков, 178 
М ладеновић Ђорђе, 97 
М ладеновић Ђорђе, 23 
М ладеновић Јанча, 97 
М ладеновић Милосав, 179 
М ладеновић М ика-М олер, 183, 287 
М ладеновић Милорад, 180 
М ладеновић Драгутин-Пироћанац,

177, 380
М ладеновић Ненад-Нетко, 174 
М ладеновић Сретен-М ика, 24, 37, 54, 

55, 56, 57, 59, 63, 64, 65, 67, 79, 116, 
117, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 
163, 164, 194 

М ладеновић Стојадин, 44, 45 
М ладеновић Стојадин, 23 
М ладеновић Тома, 97 
Момчилов Б ојан-Б енковски, 284, 285 
Момчиловић Витомир, 287 
М ашулов Стева, 389 
Мушанов, председник бугарске владе, 

394

Монев Александар — пуковник, рат - 
ни злочинац, 399, 517 

М ордехај Бену (Мордохај Бени), 389 
М рђановић Стева, 253 
Мушић Ј., 14

Нађ Коста, 435 
Н акић Драгутин, 23 
Наков Перо, 376, 380 
Н акић Станко, 94 
Наранџић Вида, 138, 227 
Наумовски Круме, 377 
Нацева Мара, 384, 447, 448, 451, 493 
Н едељковић Душан, 97 
Недељковић Коетадин-Чече, 29 
Недељковић Р аја, 543 
Н едељковић Слободан, 185, 186 
Недић Милан, генерал. 8 . 43, 59. 60.

81, 84. 8 6 , 92, 108, 111, 112. 113, 134..
137, 152, 162, 199, 231, 232, 240, 247. 
253, 311

Недов —■ бугарски пуковник, 476 
Нерђели М устафа, 418 
Нересов — бугарски генерал-пуков- 

ник, 2 0 , 2 1  
Неофит А лександар-Ломскп, 208 
Нешић Чеда, 94, 95, 178 
Неш ковић др Благоје-Михајло, 36, 79, 

193, 194, 199, 214, 255, 272, 289, 298, 350,
351, 355, 366, 400, 401, 403, 404, 405.
411, 412, 413, 425, 471, 475, 539, 541 

Нешовић Слободан, 394 
Н икезић Мартин, 205 
Н иколајевић Воја-Ч иплак, 225, 227 
Н иколић Благоје, 28, 30, 78 
Николић Вујица, 348
Николић Драгомир-Аца, 23, 184, 244, 

284, 291, 417, 485, 526 
Н иколић Ђ орђе-Драгиш а, 244 
Николић Ж ивојин-Б рка, 5, 7, 8 , 9, . . . 
Николић И лија-Бувски, четник, 8 6 .

121, 150, 165, 525 
Николић Лепосава, 380 
Н иколић Момир, 289 
Николић Стојан, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 59, 62, 81, 82, 84, 83, 85, 8 б’ 
91, 95, 98, 115, 117, 118, 120, 121, 124,
125, 148, 150, 153, 154, 155, 157, 163,
165, 166, 170, 172, 176, 177. 178, 183,
196, 198, 199, 216, 219, 227, 228, 230,
231, 242, 252, 258. 259, 260, 261, 313,
317, 318, 525 

Николов Асен — генерал, командант
I окупац, корпуса, 110, 141. 148, 473.
555

Новаковић Душан-Столе, 485 
Н оваковић М иодраг-Џуџа, 292 
Н ојхаузен Ф ранц (Neuhausen Pranz). 

231
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Обрадовмћ Миша, 280, 281 
Обрадовић Радмила-Гојка, 27, 133, 

189, 197, 198, 199, 204, 218, 225, 227, 
229, 230, 291, 460 

Обрадовић Ратко, 134, 136 
Обрадовић Стојадин, 23 
Обертунски пукошшк. НДХ, 209

Павловић Бранко. 23, 284, 297, 325.
332, 344, 493 

Павловић Дринка, 194 
Павловић Ратко-Ћ ићко, 54, 55, 56, 

117, 119, 154, 155, 157, 160, 163, 200.
232, 244. 257, 266, 276, 292, 297, 303, 
307, 328, 330, 378 

П авличић Б елојевић Миладин, 424 
'Пајић Давид, 24 
Паранос Ика, 28
Пауновић Бранко-Н овица, 229. 232.

276, 277, 291 
Парлић Стоимир. 418 
Памучов Павле, 512. 513 
Патрногић Катарипа, 424 
Пекић Александар, 24, 63, 6 6 . 6 8 , 69.

105
Пеи Бедри, 418
Перишић Б ранко-Б аџа, 27
Перовић Ћ ура — Ј в о т и ћ е в а ц ,  60, 83.

8 6 , 116, 123, 153, 253,
Перовић Миливоје, 20. 22, 23, 28, 30,

31, 32, 47, 55, 59, 62, 63, 64, 65, 67.
82, 85, 110, 111, 120, 138, 139, 152, 

154, 169, 194, 195, 196, 211, 212, 213,
227, 251, 262, 263, 277, 276, 280, 281. 
291, 301, 305, 309, 361, 403, 404, 405, 
474, 483, 485, 486, 524 

Перовић Милорад, 53, 60, 84, 8 6 , 124 
Перовић Мирко, 423, 507, 508 
Петковић Драгољуб-Столе, 185, 239,

264, 284, 320, 46l' 478, 491 
Петковић Јордан-Фи.ља, 462, 508 
Петковић Љ убисав, 507 
Петровић Витомир, 452 
Петровић В ојин-Ж арко, 339 
Петровић Владимир, 95, 97 
Петровић Данка, 97 
Петров Дичо, 473, 515 
Петровић Драган, 303, 461, 478, 481 
Петровић Драгољуб-Горски, 159, 196, 

211, 212. 213, 220, 277, 405, 424, 529, 
543

Петровић Драгољуб, 70
Петровић Драгољуб-Раде, 403, 524 
Петров Крста, 373
Петровић М арисав —■ љотићевац, 141 
Петров Н ићифор, 288 
Петровић Радована, 403, 452, 486, 527. 

528
Петровић Разуменка, 25, 37, 63, 126, 

127, 133, 145, 167, 168, 172, 173, 186, 
197

Петровић Славољ уб-Ђера, 228, 229, 
287, 294, 299, 412, 462, 485, 507, 528 

јПетровић Спира, 95 
Петров —■ капетан, 329 
Пећанац Вукоје, 246 
Пешев Панче, 339, 376, 377, 385 
Пешић Бора, 157 
Пешић Сава, 52, 147 
Пешић Стојадин-Готован, 45, 46. 72, 

94, 95, 98 
П ети ћ  Часлав. 336 
Пинџур Страшо, 258 
Пиековић Димлтрл] е-Трнавац. 118. 

154, 190, 195, 199, 228, 232, 276, 292, 
307, 330, 403, 529 

Пиштало Ђуро, 32, 95 
Погачаревић Сима, 23, 30, 37, 45, 47,

48, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 172 
Поп Димитров Алекеандар, 338, 476, 
481, 517
Попадић Јовица, 424 
Попивода Крста, 22 
Поповић Кнежевић Александар, 60,

61, 160
Поповић Бора-К ица, 97, 307 
Поповић В., 420 
Поповић Влада, 424 
Поповић Влада, 55
Попов Иван, министар опољ. послова 

Бугаоске, 16 
Попов Миле, 100
Попов Иван, министар спољ. послова 

Бугарске, 16 
Попов Иван, бугарски пуковник, 96, 

237, 288, 301, 438, 476, 517 
Поповић М омчило-Озрен, 93, 192, 205,

263, 282
Попов — бугарски потпуковник, 535 
Поповић Коча, 536, 540, 541 
Поповић Света, 402 
Поповић Славко, 461 
Попов Станимир, 288 
Поповић Тадија, 98, 145, 146, 167 
Попов Цане, 288 
Поповић, 253 
Поповић Драги, 418 
Поповски Елисие — Марко Ш панац,

55, 56, 74, 116, 119, 160, 205, 206, 277, 
282

Поповић Вукашин, 330 
Потић Мирко, 67
Поцков Боро-М ирко, 385, 446, 465, 492 
Преш ева А лија, 450 
Пибић С ветислав-И лија, 485 
Приморац Рудолф, 536, 540, 541 
Прица Д анило-Бора, 67, 76, 144, 206,

208
Пуђа Душ ан-Сава, 33, 133, 189, 194,

197, 198, 204, 218, 227, 228, 229, 232,
233, 244, 245, 246, 256, 257, 258, 270, 
284, 285, 286, 294, 296, 298, 300, 345, 
412, 416, 425, 427, 428
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Пурић, 522
Петровић Ратка-Даница, 485 
Почековић Б ож а — четник, 60, 103, 

141
Протогеров, 20

Радоњ ин Властимир — Добри Ш па- 
нац, 49, 150, 165 

Радичевић Вукашин, 167 
Радовановић Ж ика, 27 
Радовановић Милија, 50, 82, 87, 218,

22 8 , 2 3 2 , 245 , 258, 270 , 486  
Радовановић, Недићев генерал, 92 
Радојевић Милутин готник ДМ, 316  
Радосављ евић Ви Sh t k o , 287  
Радосављ евић До -Боб:/. 1.97,

225, 226. 227, 2c 254, 258. 376,
377, 541 

Радосављевић Емилија, 485 
Раичевпћ, 253
Ракић М илић-Мирко. 56, 126, 190. 195.

229, 276 
Ракић Коста, 485
Р акић Љуба, 344, 407, 481
Ракић Хранислав, 44
Ранђелов Стојан, 389
Ранковић Александар, 549
Р аф ајловић  Радош, 94
Р аф ајло  — бугарски пуковник, 110
Рачић Јован, 388
Релић Миленко, четник ДМ, 168, 206.

207, 314 
Ренер — немачки мајор, 85 
Рнбар Лола, 128, 214, ” 6  ?г5, 289 
Рибонтроп J o a -КЈШ, 'ор Јоа-

chim von), немачки ар спољ.
послова, 19 

Ристић Ритон, 289
Ристић Благоје-Раде, металац, 38, 132,

138, 172
Ристић Воја, 171, 228, 245, 292, 295, 

528, 543 
Риетић Ђорђе, 97 
Ристић др Јован, 175, 539 
Ристић Ж арко, 362 
Ристић Милан, 494, 498 
Ристић Милутин, 452 
Ристић Мића, 178
Ристић Сретен-Слободан, 173. 180, 316. 

478
Ристић Станимир, 179 
Ристић Станко, 6 8

Ристић Ћира-Рел>а, 177, 347, 439, 461 
Ристовски Тома, 43, 44, 109, 110, 306, 

341, 344, 345, 346, 475 
Рубенов Моис, 389
Рузвелт Франкли:-: (Roosevell P ran- 

cklin-Delano), 17, 532, 533 
Рупенов Мира, 534 
Русев Асен, 534

Савић Загорка-Дунда, 423 
Савић Ж ивота-Срба, 410, 452, 486 
Савић Павле, 5 
Савић Светомир, 485 
Савковић Светислав, 55, 56, 61, 62, 83, 

152, 154, 159, 160, 161, 164, 248, 250, 
261

Садики Рамиз, 418, 419 
Сандић Руж а, 22
Сапунџијев (Сапунджиев), бугарски

П У К О В Н И К ,  110
Сарић М илица-Каћа, 295, 485, 493 
Селими Селим, 94 
Секираревић Методије, 183, 287 
Семер Џон (Semmer Јоћп), 310, 318. 

320
Семерџијев Антанас (Семерджиев). 

388
Серафимов Асен, 288 
Симић Александар, 24, 63, 67, 102 
Симић Драгица, 423 
Симонов В. Чавдар, 388 
Симов Делчо-Гошо, 389, 489, 515 
Симоновић Драгољуб, 23 
Симовић Душан, 526 
Симић Милутин, 247 
Славов — бугарски официр, 302 
Слијепчевић Гајо, 452 
Смилсвски Видое. 256, 271, 290 
Сма1овић Васа, 22, 30, 82, 87, 117, 123, 

150, 150, 155, 156, 157, 170, 172, 177,
198, 215, 218, 226, 228, 229, 235, 257, 
258, 287, 293, 294, 295, 296, 299, 412, 
414, 427, 462, 468, 485, 493, 507. 508, 
527, 538 

Смодлака Јосип, 533 
Синадиновић Александар, 485 
Соф ијанић Ратко, 402, 543 
Соколовић Драгољуб-Јоца, 390 
Солдатовић Стојадин, 543 
Сотировић Мирко-Сотир, 258, 284, 295, 

297, 301, 332, 340 
Софронијевски Томо-Јосиф, 382, 425 
Спасић Радомир-Аца, 194, 195 
Спасић Сека, 244
Спасовски Александар, 238, 314, 339, 

451
Спасић Радул, 479
Стајић Чеда-П лави, 47, 94, 98, 178, 

179, 186, 228, 229, 271, 299, 336 ’ 
Сгалаин Јосип-Џ унгаш вили, 5, 558, 559 
Стамболић Добрила-Стана, 146, 166 
Стамболић Петар, 290, 395, 401, 402, 

406, 414, 460, 462, 472, 482, 483, 485, 
490, 539, 541 

Стаменковић Д уш ан-Браче, 52, 53, 178, 
336

Стаменковић Ђ орђе-К озак, 173 
Стаменковић Јован-Ранко, 186 
Стаменковић Јован, 48
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Стаменковић Коста, 2 2 , 28, 30, 36, 49, 
52, 121, 149, 166, 170 

Стаменковић Миодраг-Драги, 25, 26, 
28, 29, 30, 31, 38, 47, 48, 49, 50, 101,
126, 127, 133, 196, 197, 199, 202, 212.
217, 218, 225, 227, 228, 229, 230, 235, 
272, 350, 351, 400, 461, 405, 406, 408,
412, 472, 485

Стаменковић Лепосава-Ленка, 25, 30.
37, 47, 48, 85, 121, 126, 127, 133, 149! 
150, 155, 156, 157, 172, 177, 197, 198.
218, 227

Стаменковић Лепосава-Лепш а, 31, 94, 
97, 166 

Стаменковић Јосиф, 165 
Стаменковић Никола, 289 
Стаменковић Радивоје, 182 
Стаменковић Сава, 23, 181 
Стаменковић Славко, 187 
Станковић Борисав, 478 
Станковић Велимир, 330 
Станковић Владимир, 336 
Станковић Влада, 143 
Станковић Воја, монтер, 94 
Станковић Влајко, 122 
Станковић Драгомир-Нишавац, 136, 
Станковић Драгољуб, 452 
Станковић Драгољуб, 186 

286, 294, 301 
Станковић Младен, 143 
Станковић Миле, доктор, 303 
Станковић Петар-Љ уба, 179, 457 
Станковић Стојадин-Ћора, 94, 95, 186, 

225, 264 
Станковић Светислав, 54 
Станковић Тихомир, 54 
Станковић Чедомир-Урош, 179, 340 
Станковић Ћипра, 97, 178, 237 ' 
Станојевић Добривоје, 23, 181 
Стевановић Данило, 461 
Стевановић Добривоје-Хајле, 186, 336 
Стевановић Д раги-Брица, 178 
Стевановић Стеван, капетан 528 
Стефановић Борислав-В уле, 277, 280 
Стефановић Борислав, 338, 377 
Стефановић Вељко, 442 
Стефановић А лександар-Бане, 485 
Стефанов Нинко, 514 
Стефановић Јован, 314, 362 
Стојановић А лександар-Ш панац, 24. 

28
Стојановић А лександар, 67 
Стојановић Богосав, 60, 141 
Стојановић Драги-Јоска, 52, 178 
Стојановић Воја, 97 
Стојанов, бугарски пуковник, 136, 139 
Стојновић Александар ■— Ратко Bv- 

зија, 173, 180, 183, 185, 236, 258. 266, 
276, 287, 294, 303, 340 

Стојановић др Витомир, 168 
Стојановић Драгомир-Војкан, 209, 485

Стојановић Мирко, 237
Стојановић Милош, 292
Стојанов Васил, 288
Стојанов — бугарски официр, 302
Стојанов Кочо, бугарски генерал. 399.

517
Стојановић, 455 
Стојановић др Воја, 452 
Стојановић Милош, 452 
Стфановић Сима, 526 
Стојановић Пера, 147, 168 
Стојановић Славко, 67, 180 
Стојановић Светислав-Бизон, 23. 46.

84, 95, 106, 295, 457, 526 
Стојановић Стојан. 31, 45. 46, 47, 72,

93, 94, 95
Стојановић Н икодије-Татко, 54. 55,

56, 74, 213, 214 
Стојанчевић др Владимир, 420 
Стоичић Ката, 111 
Стоиљковић Мирко, 19, 20 
Стојковић Поп, четник, 60 
Стоиљковић Јован, 243 
Стоил,ковић Стоил, 362 
Стоиљковић Петар, 243 
Стоилов, полицијски инспектор. 288 
Стои.љковић Чеда, 149 
Стојковић Светозар, 186 
Стојковић Спира, 176, 177 
Стоичић Ранђел, 289 
Стојковски Б ранко-Руле, 376, 380 
Стоиљковић Живојин-Сеља, 416 
Стојковић М иливоје-Богдан. 485 
Сто.јчев Васил, 490 
Стошић Бранко, 176 
Стошић Душан, 176 
Стошић Душан, 177 
Стошић Јаћим, 95 
Стошић М илорад-Ш ука, 95 
Стошић А нђел-Ђ еле, 461 
Стошић Стојадин-Дича, 95, 96, 97, 397 
Стошић Стаменко, 494 
Стошић Чеда, 95 
Стошић Чеда, 177 
Стошић Трифун-Анте, 178 
Стрњаковић, 134 
Суботић Лазар, 423 
Стукић Војислав, 97 
Стефановић Јосип, 125, 165, 170. 481,

482
Сушић Мита, четник, 136

Талви Јосиф  (Талви Иосиф), 388
Тасић Владимир-Бош њ ак, 236, 237
Тасић Светозар, 177
Тасић Станко, 94
Тасић Радомир, 97
Тасић В елимир-Зека, 251
Тасковић Виден, 208
Тасковић Душко-Срећко, 106, 208, 229.

271
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Татарац Света, 528, 543
Таш ковић Бранко, 176
Текелије — бугарски пуковник, 430
Терзић Велимир, 12, 13, 14
Тодоровић-Ђ урић Дарка, 186
Тодоровић-Ђ урић Н икола-П авка. 31.

49, 101, 136, 186, 228, 229 
Тодоровић Марко, 302 
Тодоровић Радомир, 485 
Тодоровић К ристијан-К арпош . 176, 

177, 316, 377, 375. 379, 380, 382. 386. 
445

Тодоровић Стојан-Ларго, 380 
Томановић Милутин-Никац, 146
Томић Драган, 29
Томић Мирко, 27, 80, 115, 116, 128, 129.

130, 140, 193, 196,
Томас — немачки генерал, 341 
Томсон — мајор Енглеске, 515 
Тош ковић Мирко, 405 
Тошев Борис, 390 
Тошов Ацо, 329 
Тошић Јован, капетан, 204, 227 
Тошић Крста, 67 
Трајковић Душ ан-Васа, 106 
Трајковић Александар, 176, 284, 412, 

485
Трајковић Јелена-Л ала, 186, 188 
Трајковић Јосиф, 44, 46 
Трајковић Љуба, 332, 344, 463, 506, 509 
Т рајковић Стојадин, 97 
Трајковић Трајко-М урјак, 380 
Тричков Влада, 390, 469. 489, 514, 515,

518
Тричковић Најдан, 380 
Трајковић Стојан, 442 
Трнски Славчо (ТрЂнски), 229, 300. 

337, 344, 374, 387, 388, 389, 390, 393. 
398, 399, 400 ,430, 431, 438, 469, 473. 
476, 478, 482, 488, 489, 490, 496, 497,
499, 500, 510, 511, 513, 514, 517, 51« 

Трифуновић М ирослав — четник ДМ, 
544, 550

Трпеш ев Добри (ТрЂпешев) 514 
Тутуманов Јосиф  (Иосиф), бугарски 

пуковник, 476 
Турчиновић Никола, 409 
Туровић Добросав, 58, 60, 83, 84, 8 6 , 

116, 118, 120, 124, 125, 169, 170, 253. 
260, 261, 305, 306, 322, 525

Увалић Радивоје, 56
Узунов — бугарски потпуковник, 399
Урошевић Сретен, 188

Ф апчић Ива-Ђура, 154, 162, 163, 164, 
194

Фербер (Ferber Hans Gustav), 474, 484 
Филов Богдан, 15, 16, 17 
Ф илаковић Сека, 94, 178, 186 
Филипов Антон, Доне, 378. 379, 380, 

381

Ф илиповић Борислав-Илија, 187, 237 
Ф илиповић Данило, 362 
Ф илиповић Драгољуб, 177 
Фотев Благоје, 183

Хаџи Јованчић Миодраг, 22 
Хаџи Томић Стојан, 33 
Хаџи др Миленко, 63, 67, 76 
Хадри Али, 418, 419, 420, 421, 423. 424.. 

451
Хитлер Адолф, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 

18, 19, 26, 44, 46, 108, 109, 111, 273, 
341, 342, 394, 396, 397. 398, 426, 436. 
516, 556

Хорстенау Едмунд-Глац, (Hoerstenau 
von Edm und Glaiz), 193 

Христозов Русе, 514 
Хоџа Фадиљ, 237, 419, 420 
Х.уска Јован, 168

Ц акић Петар, 39, 281 
Цветић Боса, 486 
Цветковић Б лагоје-С ава, 2,09 
Цветковић Б ора-Н аћа, 177 
Цветковић Василије-Цуља, 186 
Ц ветковић Васа, 97 
Цветковић Раде, 462, 463, 508 
Цветковић Петар, капетан, 155 
Цветковић П етар,-Врањ анац, 166, 176 
Цветковић Слободаи, 183 
Цветијев Коста-Ц але. 183 
Цеков Дане, 333, 338, 339, 345, 376.

377, 378, 379, 380, 381 
Ц екић Ђура-Ива, 284, 344, 412, 414.

417, 461, 485 
Цекић Борко, 85, 149, 165 
Цекић Јован-Б рана, 52, 167, 326 
Цекић Јован, лекар, 170, 297, 485, 491 
Ц екић Слободан-Радован, 101, 146. 

182, 184. 185, 276, 444, 446, 449, 462. 
463, 465, 492, 493, 503, 508 

Црнатовић Бож идар, 23 
Церовић инж. Војислав, 452, 485 
Ц рвенић Војин, 315

Ч аловска Љи,љана, 186, 225, 264 
Чанков Георги, 390, 469, 489, 414, 515 
Чанкова Јорданка, 390, 469, 489, 514,

515
Черчил Винстон, 5, 310, 320, 429, 521. 

522, 523, 524, 532, 533, 537, 552, 553' 
558, 559 

Чех Гавра, 194
Чикован Ж ива-Тоза, 291, 292, 403 
Ч олаковић РодоЈвуб, 29, 78

Ћ аловић Миле, 452, 528 
Ћано Галеацио — министар спол,. no- 

слова Италије, 19 
Ћ етковић Гојко-Огњан, 96, 423 
Ћ ипковић Влада, 176
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Ћ ирић Јован-Н икола, 39, 6 6 , 67, 6 8 .
69, 70, 168, 175, 180 

Ћ ирић Станимир, 104 
Ћ урчин Ж ивојин-С рђа, 528 
Ћосић Добрица-Геџа, 277, 486 
Ћ ућулија, полиц. агент, 32

Џ анић Александар, 97

Ш арановић Глигорије, 429 
Ш аторов М етоди-Ш арло, 225, 236, 376

Ш аћири Муртез, 418 
Ш ијачки др Милан, 168, 185, 314, 419,

475
Ш кембаровић Бранко, 424 
Ш отра Бранко, 295, 498 
Ш теров Пантелеј, 17, 18 
Ш убашић Иван, 532, 533, 552 
Ш укрија Алија, 416 
Ш олајко Вуле, 67 
Ш ундрић Чедомир, 28, 29
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С А Д Р Ж  А Ј

I ДЕО

Страна
О ПИСЦУ И ВРЕМЕИУ (академик П авле Савић) — — — ■ _  _  _  5
ПРЕДГОВОР (академик Владимир Дедијер) — _  _  — — — — — 7 
АПРИЛСКИ РАТ, ПРИПРЕМ Е К П Ј ЗА НОБ И ДЕЈСТВА ПАРТИ ЗАН-
СКИ Х  ОДРЕДА НА ТЕРИ ТО РИ ЈИ  ЈУГОИСТОЧНЕ С РБИ ЈЕ  1941. ГОДИНЕ 11
Југоисточна Србија у априлском рату 1941, године — — — — — — 1 1  

Учешће Бугарске на страии Немачке у нападу на Југославију априла
1941. године — — — — — — — — — — — — — — — — 15 
Стање оргаиизације К П Ј на територији југоисточне Србије после април-
ског рата — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 1  

Преношење одлуке о отпочињању Н О Б-а и прве акције против окупатора
у југоисточној Србији — — — — — — — — — — — — — — 28 
Ф ормирање партизанских одреда југоисточне Ср&ије и њ ихова дејства у
току августа и септембра 1941. године — — — — — — — — — 40
Врањ ски ПО — — — — — — — — — — — — — — — — 44
Лесковачки ПО — — — — — — — — — — — — — — — 47
Бабички ПО — — — — — — — — — — — — — — — — 51
Топлички ПО и четници Косте М иловановића-Пећанца — — — — — 54
Озренски ПО — — — — — — — — — — — — — — — — 63
Сврљиш ки ПО — — — — — — — — — — — — — — — — 66

II ДЕО

СТВАРАЊ Е И ОДБРАНА СЛОБОДНЕ ТЕРИ ТО РИ ЈЕ ЈУГОИСТОЧНЕ СР- 
БИ ЈЕ, ОКТОБАР 1941—МАРТ 1942. _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  7 7  

П артизански одреди југоисточне Србије и  Саветовањ е у Столицама — — 77 
Образовање Јабланичког ПО и стварањ е јединствене слободне територије 
након ослобађања Лебана — —■ — — — — — — •— — — — — 80 
Дејства по комуникацији (прузи) Ниш—Пирот, Ниш—Сталаћ и Ниш —Гр- 
делица—Ристовац октобра-децембра 1941, године — — — — — — — 90 
Покушај обнове Н О Б-а и Врањ ског ПО на територији В рањ а крајем 
1941. године _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  9 3

Повратак Бабичког одреда на Бабичку гору и стварањ е слободне терито- 
рије у троуглу Лесковац—Власотинце—Бела П аланка—Ниш—Лесковац — 98 
Активност Сврљиш ко-ниш авског и Озренског одреда у новембру и децем- 
бру 1941, године — — — — — — — — — — — — — — — 102 
Долазак I бугарског окупационог корпуса у јутоисточну Србију и његова 
борба против НОП-а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  107

III  ДЕО
К РИ ЗА  НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ ПО КРЕТА У ЈУГОИСТОЧНОЈ СР- 
БИ ЈИ  1942. ГОДИНЕ _  — — _  — — Ц5
Смањење ПО у југоисточну Србију као последица долаока I бугарског

587



Страна
окупационог корпуса — — — — — — — — — — — — — — 1 1 5  

Формирање Поверениш тва П К Србије за југоисточну Србију и његова
улога у периоду кризе 1942. године — — — — — — — — — — 125 
Бугарски и немачки окупатори као увод у оф аизиву врш е масовна стре-
љ ањ а јануара и фебруара — — — — — — — — — — — — — 134 
Непријатељска офанзива, операција чиш ћењ а — ф ебруар—март 1942. на
Бабичкој гори, у Заплањ у и на Сувој планини јуж но од Ниша — — — 140
Нестанак Лесковачког ПО у „Операцији чиш ћењ а" марта 1942. године — 148 
„Операција чиш ћењ а“ марта 1942. у Пустој Реци и распуш тање Јабланич-
ког одреда — — — — — — — — — — — — — — — — — 151
Топлички одред у фебруарско-мартовској офанзиви, „операцији чиш ћењ а“ 158
Лесковачки округ без ОК К П Ј и партизанских одреда — Лесковачки ПО 164
Бабички ПО — — — — _  166
Јабланички ПО — — — — — — — — — — — — — — — 168
Стање Н О Б-а преко демаркационе линије 1942. — — — — — ..-  — 171
Негативне последице после враћањ а бораца из ПО на територију Пирота,
Врања, Лужнице, Прне Траве и Масурице — — ..- — — — — — 176'
П релазак друге че Бабичког одреда у црнотравски рејон марта 1942. год. 180 
Мере ПК и ГШ С Зије за очување и обнову партизанеких одреда југоис-
точне Србије у г  ж оду април—јул 1942. године — — — — — — — 194
Друга фаза кризе НОП-а јун—септембар 1942. године у југоисточној Србији 200 
Јунска непријатељска оф анзива на Јастрепцу, Озрену и Сврљишким пла-

Аћимовићева оф анзива јула 1942. на Озренски и Н иш авски ПО — — — 203 
Аћимовићева оф анзива август—септембар 1942. на Јастребачки и Расин-
ски ПО _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _  — — _  _  210
Борбена активност Лесковачког и  Бабичког одреда у периоду Аћимови-
ћевих офанзива — — — — — — — — — — — — — — — 215
Формирање Јабланичко-пасјачког ПО „Станимир Вељковић" — — — — 217

IV ДЕО

ПРЕКРЕТНИЦА У РА ЗВ О ЈУ  Н О Б-а К РА ЈЕМ  1942. И СТВАРАЊ Е СЛО- 
БОДНИХ ТЕРИ ТО РИ ЈА  1943. ГОДИНЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ С РБИ ЈИ  — — 225 
П К М акедоније преко Бабичког одреда успоставља везу са ПК Србије, 
односно са Ц К K IIJ и Врховним штабом — — — — — — — — — 225 
Формирање О К Лесковца, прелаз ПП у Лесковац и одржавање активно-

Формирање Врањског одреда „Сима П огачаревић“ и Бабичког одреда — 235 
Непријатељска офанзива „Рудолф “ у рејону Лесковца—Прокупљ а новем- 
бра 1942. године — — — — — — — — — — — — — — — 239 
ПО преузимају иницијативу у југоисточној Србији крајем  1942. године 254 
Борбена активност ПО у рејону Лесковца, Круш евца и Ниша, у јануару
1943. године пре доласка Темпа — — — — — — — ------ — — — 276
Борбена активност Врањског одреда у јануару и фебруару 1943. године 
до доласка Светозара Вукмановића-Темпа у црнотравски крај — — — 284 
Ф ормирање I јуж номоравског партизанског одреда (ЈМПО) ф ебруара 
1943. године — •— — — — — — — — — — — — — — — 289 
Преименовање и -реорганизација Врањског ПО у II ЈМПО ф ебруара 1943.

Борбене активиости II ЈМ РО (Врањског) у периоду IV непријатељ ске оф ан - 
зиве на НОВ и ПОЈ (Вајс II и „Мостар") — — — — — — — — — 299 
Борбене активности I ЈМ РО у периоду IV непријатељ ске оф анзиве на 
НОВ и I'IOJ (Вајс II и ,,Мостар“) — — _  304
Расински ПО у борби са четницима ДМ 1943. године — — — — — — 308 
Процес развоја четника ДМ у југоисточној Србији — — — — — — 312 
Борбена дејства II ЈМ РО у априлу и м ају  1943. у стварањ у слободне те- 
риторије око Црне Траве и Л уж нице —• — — — — — — — — — 323
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Стварањ е слободне територије П чињ а—К озјак, и  борбена активност II 
ЈМ РО  у току јуна и јула 1943. године од Пирота до Куманова — — — 
Б угарска офанзива на слободне територије: Црна Трава—Луж ница и Пчи- 
њ а—К озјак  јула 1943. — — — — — — — — —• — — — — —

V ДЕО

Ф ОРМ ИРАЊ Е НОВ У С РБИ ЈИ  1943. ГОДИНЕ — — — —- — — — 
Одлука ПК Србије о формирањ у бригаде у Ш умадији — — — — — 
Четници ДМ као други фронт ПО у југоисточној Србији — — — — 
Улога ударних батаљона у учвршћивању слободних територија југоис- 
точне Србије у септембру 1943. — — — — — — — — — — — 
Кумановски партизански одред — — — — — — — — — — — 
Помоћ у формирањ у Трнског бугарског партизанског одреда — — — — 
К апитулација И талије и њен одраз на услове Н О Б-а у Србији, а особито 
на борбе у југоисточној Србији — — — — — — — — — — — 
Ф ормирање I шумадијске и I и II јужноморавске бригаде НОВ у Србији 
Партијско и војно саветовање у Црној Трави од 25. X до 6. XI 1943. године 
Формирање косовских батаљона и бригада на територији југоисточне Ср-

П рви „Оперативни ш таб“ и долазак  војних мисија Велике Британије на 
територију II JM IIO — — — — — — _  — _  — _  _  _  —

VI ДЕО

УСПОСТДВЉ АЊ Е НЕПОСРЕДНЕ РАДИО-ВЕЗЕ С ВРХОВНИМ 1ПТАБОМ 
И ПРЕТВАРАЊ Е ЈУГОИСТОЧНЕ С РБИ ЈЕ У БАЗУ  ЗА РАЗВ О Ј НО Б-а
У СРБИ ЈИ  И ИСТОЧНОЈ М АКЕДОНИЈИ _ _ _ _ _ _ _ _
„Јануарска — тотална" бугарска оф анзива на слободну територију Црна 
Трава—Луж нице и П чињ а—К озјак  1944. године — — — — — — — 
Напад на К риву П аланку и формирањ е „иовог оперативног ш таба" у ре- 
јону К озјак—Пчиња — — — — — — — — — — — — — — 
Формирање нових бригада НОВ-е у југоисточној Србији и њихове борбе 
у току јануара и ф ебруара 1944. — — — — — — — — — — — 
Слободна територија П чињ а—К озјак, БАЗА  за рад члана Врховног штаба 
и Ц К К П Ј Светозара Вукмановића-Темпа, ЦК Македоније, Главног штаба 
НОВ и ПО М акедоније и штаба Косовске оперативне зоне — — — — 
Прва непосредна радио-веза НОП-а југоисточне Србије с Врховним ш та- 
бом НОВ и IIO J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
Покушај продора „Ударне групе“ НОВ у Србију и непријатељ ске мартов- 
ске офанзиве у југоисточној Србији — — — — — — — — — — 
Ворбена активност бригада и ПО у претварањ у југоисточне Србије у базу 
HOII-a у овом делу Југославије — — — — — — — — — — — 
Бугарска офанзива м аја—јуна 1944, на десној обали Јуж не М ораве — — 
Бугарска монархистичка армија главни ослонац Ц К БРП./К у развоју ус- 
танка у Бугарској у 1944. години — — — — — — — — — — " —

VII ДЕО

Ф ОРМ ИРАЊ Е ДИ ВИ ЗИ ЈА  НОВ У ЈУГОИСТОЧНОЈ С РБИ ЈИ  И Њ ИХОВА 
УЛОГА У ОДЛУЧУЈУЋОЈ БО РБИ  ЗА СРБИЈУ  — _  _  _  _  _  — 
Ликвидација четника Д раж е М ихајловића на територији југоисточне Ср-

Непријатељска оф анзива „Трумф — ХАЛАЛИ“ и продор „Оперативне гру- 
пе“ НОВ у Србији — — — — — — — — — — — — — —
Прекид пруге Скопје—Ниш као и повезивање с Црвеном Армијом диви- 
зије НОВ Србије поетигле су још  један  уепех од стратеш ке важности
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Изражавам звахвалпост друговима из Архива, Библиотека и На- 
родиих музеја па предусретљивости и пажњи приликом коришћења  
архивског и другог материјала. Истовремено захваљујем  свим рат- 
иим друговима који су ми својим сећањима помогли да што истини- 
тије прикажем догађаје из НОБ-а.

Посебно се захваљујем  рецензентима др Венчеславу Г лиш ићу  и 
dp Петру Качавенди, који  су ми својим примедбама помогли да, дело  
буде квалитетније.

Ништа мању захвалност ne дугујем издавачима, Ииституту за 
савремену историју и „Народној к њ изи“ Београд, гито су омогућили  
да ова књига угледа јавност, и иадам се, буде иа корист народу а 
посебно историчарима. Такође захваљујем  радиицима Београдског 
издавачко-графичког завода што су ову књ игу  брзо и квалитетно 
одштампали.

Обавезан сам да и овом приликом захвалим. својој супрузи  Љ у-  
бишки, што ме је подржавала у  дугогодишњем напорном раду да 
напишем ово дело.

Аутор








