
НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – БИТОЛА 

 

 

 

 

 

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ 
БР.24 

 

 
 

 

 

 

БИТОЛА 

2021 

 



ii 
 

 

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 24  НА 

Н.У. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 

СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА  

И МУЗЕЈ – БИТОЛА 

 

Издавач: 

НУ Завод и музеј Битола 
 

За издавачот: 

д-р Мери Стојанова 
 

Претседател на редакциски одбор: 

Енгин Насух 
 
Технички секретар:  

м-р Јове Парговски 
 
Членови на редакциски одбор: 

Надежда Георгиева 
Оливера Макриевска 
Владо Ѓоревски 
д-р Александар Литовски 
 
Лектор: 

д-р Виолета Крстеска 
 
Печати: ГРАФО ПРОМ Битола 
 

Тираж: 300 

 
 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

СОДРЖИНА  

Александар МИТКОСКИ 
МЕТАЛНИ НАОДИ ОД ЖЕЛЕЗНО ВРЕМЕ ОД ПРАИСТОРИСКАТА ЗБИРКА 
НА НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ – ПРИЛЕП 

1 

Гоце НАУМОВ, Јасмина ГУЛЕВСКА 
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВЕЛУШКА ТУМБА, ВО 2021 ГОДИНА 

17 

Душко ТЕМЕЛКОСКИ, Оливера ЈАНДРЕСКА, Владимир КРСТЕСКИ 
МУЛТИЕТНИЧКА ПЕЛАГОНИЈА ВО РАНАТА АНТИКА 

37 

Оливера ЈАНДРЕСКА 
„ФУНЕРАРЕН БАНКЕТ“ КАКО ИКОНОГРАФСКИ МОДЕЛ НА АНТИЧКИТЕ 
НАДГРОБНИ СТЕЛИ 

53 

Весна КАЛПАКОВСКА 
РАНОВИЗАНТИСКИ НАДГРОБНИ НАТПИСИ ОД С. ГРАДЕШНИЦА И ОД 
ЗРЗЕ 

65 

Паре ЗАРЕВСКА 
ОРНИТОЛОШКИ МОТИВИ НА СРЕДОВЕКОВНИ ГЛАЗИРАНИТЕ САДОВИ 

77 

д-р Александар ЛИТОВСКИ 
ПРИЛОГ ЗА СОРАБОТКАТА НА ОСЛОБОДИТЕЛНИТЕ ДВИЖЕЊА НА 
МАКЕДОНИЈА И АЛБАНИЈА ВО ВТОРАТА 

91 

Гоце ВЕЉАНОСКИ 
ИСТОРИСКОТО ЗНАЧЕЊЕ НА ЗБИРКАТА НА ИСТОРИСКИ ПРЕДМЕТИ ВО 
НУ МУЗЕЈ „ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО НОВ” - КИЧЕВО 

105 

Драган ГЕОРГИЕВ 
Борис Проевски како учесник во Балканските и во Првата светска војна 

115 

д-р Роберто ТРАЈКОВСКИ 
Продорот на засилениот извидувачки баталјон на СС бригадата „Адолф 
Хитлер“ во Вардарскиот дел на Македонија според мемоарите на Курт 
„Панцер“ Маер 

123 
 



iv 
 

Стефан КАРАЏОВСКИ 
ПОЗНАЊСКАТА БИСКУПИЈА ПОМЕЃУ ВАТИКАН И МАГДЕБУРГ 

133 

Викторија МОМЕВА АЛТИПАРМАКОВСКА 
ДВЕ СТАРИ БИТОЛСКИ КУЌИ СО ОТВОРЕН ЧАРДАК 

141 

Ефросинија ПАРЕВСКА 
ПАФТИТЕ ОД ЕТНОЛОШКАТА ЗБИРКА НА НАКИТ НА НУ „ЗАВОД И 
МУЗЕЈ“ – БИТОЛА 

155 

Владо ЃОРЕСКИ 
ИСТОРИЈА НА БИТОЛСКОТО СЛИКАРСТВО, ПОЧЕТОЦИТЕ НА 
СОВРЕМЕНИОТ ЦРТЕЖ И ГРАФИКА-ВТОР ДЕЛ 

165 

Биљана ТЕМЕЛКОСКА 
НАЦИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ 

181 

Соња Стрезоска ВЕЛЈАНОВСКА 
МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО БУГАРСКИ МОНОГРАФИИ 
(БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ОД 2010 ДО 2020) 

191 

Зоран АЛТИПАРМАКОВ 
ЗАБЕЛЕШКИ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНИ, ДОПОЛНУВАЊА КОН 
ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 

207 

Гоце НАУМОВ 
РЕКОГНОСЦИРАЊЕ И МАПИРАЊЕ НА ПРЕДИСТОРИСКИ ЛОКАЛИТЕТИ 
ВО БИТОЛСКО ПОЛЕ (ПЕЛАГОНИЈА) И ГОРНА ПРЕСПА (ПРЕСПАНСКО 
ЕЗЕРО) 

221 
 

 

 

 

 

 



v 
 

Почитувани читатели, 

Почитувани колеги,  

 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 

 

     

                    



vi 
 

                   

 



УДК 355.486:329.18(497.7)“1941“(093.3)  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.24 
 

д-р Роберто ТРАЈКОВСКИ
1
 

 

ПРОДОРОТ НА ЗАСИЛЕНИОТ ИЗВИДУВАЧКИ БАТАЛЈОН 

НА СС БРИГАДАТА „АДОЛФ ХИТЛЕР“ ВО 

ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА СПОРЕД 

МЕМОАРИТЕ  НА КУРТ „ПАНЦЕР“ МАЕР 

 
Апстракт: „Der Motor ist eine Waffe”,

2
 („И моторот е оружје“)... 

Ниту една фраза подобро не ги објаснува принципите на „Молњевитата 

војна“ („Blitzkrieg“): брзина, изненадување и длабока пенетрација на 

оклопни-моторизирани единици, поддржани од артилерија и 

воздухопловство инаку, изречена од СС-мајорот Курт „Панцер“ Маер,
3
 при 

продорот на засилениот извидувачки баталјон на СС бригадата „Адолф 

Хитлер“ во правец на Битола, пред 80 години, во текот на Априлската војна 

во 1941 година. Неговите борбени искуства во текот на истиот, потврдени 

од досега необјавена документација на СС бригадата „Адолф Хитлер“, се 

обработени во оваа статија. 

Клучни зборови: Вардарскиот дел на Македонија, Априлска војна 

1941 година,  СС бригада „Адолф Хитлер“, СС-мајорот Курт „Панцер“ 

Маер 

 

Во текот на Априлската војна во 1941 година, во Вардарскиот дел на 
Македонија, како дел од XXXX армиски корпус,4 продрела СС бригадата 
„Адолф Хитлер“, една од најелитните единици на Вермахтот во текот на 
Втората светска војна. Се работело за првата крупна воена единица на 
Вооружените сили на СС (Waffen SS), кои од март 1940 година, започнале да 
се етаблираат како посебен род на Вермахтот. СС бригадата „Адолф Хитлер“, 

                                                           
1 Д-р Роберто Трајковски е вработен во СОУ „Таки Даскалот-Битола“, со адреса Борис 
Кидрич б.б. Битола, адреса наживеење: Цане Бујуковски бр. 27 Битола. е-пошта: 
trajkovski.robert@yahoo. com.  
2 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage. VDM Heinz Nickel, Zweibrücken, 2006, 53. 
3 Курт „Панцер“  Маер (Kurt Meyer-Pazermeyer), на 1 август 1944 година, на 33 години, 
станал најмладиот генерал на Вермахтот. Роден е на 23 декември 1910 во Јерксхајм (Долна 
Саксонија-Германија). Во јули 1943 година, со чин СС-потполковник (Obersturmbannführer), 
станал командант на 25. СС оклопно-гренадерски полк од составот на 12. СС оклопна 
дивизија „Хитлерјугенд“, додека на 1 август 1944 ќе го преземе командувањето врз истата 
дивизија, со чин СС-генерал (Oberführer). Заробен е на 6 септември 1944 година, во 
близината на Амиенс (Франција). Ослободен е во 1954 година. Умира во Хаген (Германија), 
во 1961 година, на 51 година, поради срцеви и бубрежни проблеми. Rupert Butler, SS-

Leibstandarte. The History of the first SS division 1933-45. Spellmount, Stapelehurst, 2001, 178. 
4 XXXX армиски корпус (9. Оклопна дивизија, 73. Пешадиска дивизија, СС бригада „Адолф 
Хитлер“) беше дел од 12. Армија. Georg Tessin, Verbände und Truppen der deutschen 

Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Dritter Band. Biblio Verlag, 
Osnerbrück, 1974, 228. 
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била елитна од секаков аспект. Физичките предиспозиции и кондиција на 
нејзините припадници, кои морале да бидат најмалку 1,83 м високи; високиот 
морал кој произлегувал од нивната идеолошка 

-нацистичка индоктринација; современото вооружување и опрема со 
кои располагала; современата вооружена оперативна тактика која ја 
практицирала. 

Во составот на СС бригадата „Адолф Хитлер“, во текот на Априлската 
војна 1941 годна, влегувале: три пешадиски-моторизирани баталјони, со по 
пет чети, еден артилериски полк со два артилериски баталјони, еден „тежок“ 
баталјон ( со по една чета за копнена артилериска поддршка, тенкови, 
самоходна артилерија, тешки минофрлачи, тешки митралези); еден 
извидувачки, еден моторизиран инженериски баталјон, еден противвоздушен 
баталјон и логистика. Бригадата за време на балканската кампања на 
Вермахтот (Balkanfeldzug), броела 10.796 војници, подофицери и офицери на 
Вооружените сили на СС.5 Командант на СС-бригадата бил СС генералот 
(SS-Obergrupenführer) Јозеф „Сеп“ Дитрих (Josef “Sep” Dietrich).6 

 
СС-мајорот Курт „Панцер“ Маер 

                                                           
5 Byron Tesapsidis, Deutsche Feldpost in Griechenland im II. WK. Band 2. Die Divisionen. 
Eigenverlag das Verfassers, Saloniki, 2005, 648. 
6 Роден во Хаванген (Германија) во 1892 година; командант на полкот, подоцна СС бигадата 
„Адолф Хитлер“ од 1934 година; од 1 јули 1941 година, командант на I СС-оклопен корпус; 
на крајот на војната, е командант на Германската 6. СС-оклопна армија. По војната осуден е 
на доживотна робија поради командна одговорност за извршени воени злосторства, меѓутоа 
бил ослободен во 1955 година. Умира во Лудвигсбург (Германија), во 1966 година. Francois 
de Lannoy & Josef Charita, Panzertruppen. Les toupes blindees allemandes. 1935-1945. Editions 
Heimdal, Bayeux,  2001, 35. 
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За време на Априлската војна, Курт „Панцер“ Маер бил со чин СС-
мајор (SS-Sturmbannführer) и командувал со Извидувачкиот баталјон на СС 
бригадата „Адолф Хитлер“ (Aufklärungsabteilung), кој бил во состав од четири 
чети: две моторциклистички, една со лесни борбени возила и една „тешка 
чета“ (самоходна артилерија, тешки минофрлачи, тешки митралези).7 1. 
моторциклистичка чета од составот на баталјонот, под команда на СС-
капетанот Рудолф Шредер (Rudolf Schröder) настапувала како посебна 
маршовско-борбена група, меѓутоа, баталјонот бил засилен со два 
пешадиски-моторизирни вода од I (пешадиски-моторизиран) баталјон на СС 
бригадата „Адолф Хитлер“.8 

По политичкиот преврат во Кралството Југославија, од 27 март 1941 
година,  водачот на Третиот Рајх,  Адолф Хитлер одлучил, операцијата 
„Марита“9 да се прошири и на Кралстовото Југославија. Следело колосално 
прегрупирање на Вермахтот во Централна Европа (Австрија) и на 
Балаканскиот Полуостров (Романија и Бугарија). На бугарска територија, 
комплетната СС бригада „Адолф Хитлер“, од Горна Џумаја (денешен 
Благоевград), се прегрупира во просторот на Радомир. Наредбата за нејзиното 
учество во нападот на Кралството Југославија ја добила на 5 април 1941 
година и во согласност со неа , СС бригадата „Адолф Хитлер“ требало да 
настапува на десното крило на XXXX армиски корпус, од просторот западно 
од Ќустендил, со правец на дејство во правец на Скопје, истовремено требало 
да го штити десното крило на 9. Оклопна дивизија, која била претходница.10  

Од мемоарите на Курт „Панцер“ Маер може да се дознае дека 
споменатата наредба набрзо била модифицирана. Тоа било последица од 
рапидниот длабок продор на останатите единици од составот на XXXX 
армиски корпус во Вардарскиот дел на Македонија Македонија, т.е. 9. 
Оклопна дивизија, која од просторот на Ќустендил, продрела во правец на 
просторот Крива Паланка-Куманово-Скопје, 73. Пешадиска дивизија, која од 
просторот на Горна Џумаја, продрела во правец на просторот Делчево-
Кочани-Штип-Велес, како и 2. Оклопна дивизија, од составот на XVIII 
армиски корпус, која од просторот на Петрич, продрела во правец на  
просторот Струмица-Валандово-Дојран-Гевгелија, а оттаму кон Солун. 
Според него, СС бригадата „Адолф Хитлер“, со неговиот баталјон како 
претходница, по достигнувањето Скопје, требало врднаш да пресече во 
југозападен правец и продре до грчката граница, запоседнуваќи го просторот 
Прилеп-Битола-Ресен-Охрид, истовремено да ги уништи таму 

                                                           

 7 Byron Tesapsidis, Deutsche Feldpost in Griechenland im II. WK. Band 2…653. 
8 Роберто Трајковски, Германските воени операции во Македонија за време на Априлската 

војна 1941 година. Здружение на Македонците од Егејскиот дел на Македонија, Битола, 2013, 
73. 
9 Тајна шифра на воената операција за напад на Грција од страна на Вермахтот. 
10 Роберто Трајковски, Германските воени операции во Македонија за време на Априлската 

војна 1941 година...73. 
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концентрираните единици на кралската југословенска војска.11 Стратегиската 
намера била, споменатиот простор да се искористи како оперативна база за 
продор во Егејска Македонија. 
 Според неговите мемоари, пред продорот во Вардарскиот дел на 
Македонија, Курт „Панцер“ Маер ги построил припадниците на неговиот 
засилен баталјон и им одржла говор пред операцијата да започне: „Им ги 

објаснив задачите на нашата претходница и можните потешкотии“... 

„Сметав дека е важно да ги потсетам, дека нашите татковци, во текот на 

Првата светска војна, воделе жестоки борби по црните македонски 

планини и одбрна на Битола“... „Битола, градот за кој е пролена толку 

многу крв е нашата прва цел“... „Сакав да го достигниме со брзина и 

изненадување“... „По моите зборови, наеднаш почуствував безрезрвна 

доверба и зблженост со моите војници“... „Можев да ги водам во пеколот-

ќе ме слeдеа.
12

 

 Продорот на засилениот Извидувачки баталјон на СС бригадата 
„Адолф Хитлер“ во Вардарскиот дел на Македонија започнал на 8 април 1941 
година, во 17,00 часот. Продирајќи од правец на Крива Паланка, до 21,00 
часот го достигнала Куманово, за потоа без да застане, да продолжи во 
правец на Велес, оставајќи го Скопје лево од себе.13  
 Од Велес, во правец на Прилеп, засилениот Извидувачки баталјон на 
СС бригадата „Адолф Хитлер“ продолжил преку с. Извор и превојот Бабуна, 
притоа наидувајќи на слаб, неорганизиран отпор од страна на раштркани, 
поситни единици на кралската југословенска војска. Во Прилеп пристигнал 
во 2,35 часот, рано утрото на 9 април 1941 година, каде претходницата на 73. 
Пешадиска дивизија веќе пристигнал десетина часови порано, продирајќи 
преку превојот Плетвар. Потоа, околу 6,00 часот, баталјонот продолжил во 
правец на Битола, со 2. моторциклистичка чета, под команда на СС-капетанот 
Хуго Крас (Hugo Kraas), како претходница.14 Наредбата била, тој  да продре 
до Битола и да реализира воено-извидувачки акции во правец на Ресен, Лерин 
и с. Баница (Леринско).15 
 Според Курт „Панцер“ Маер, околу 7,00 часот, пред двата мостови 
западно од с. Вашерејца, зсилениот Извидувачки баталјон на СС бригадата 
„Адолф Хитлер“ достигнал некоја колона на кралската југословенска војска 
која се повлекувала кон Битола. Две германски борбени возила веднаш 
издвоиле од главината на баталјонот и припукале врз споменатата колона која 
штотуку поминувала еден од мостовите и на околу 100 м оддалеченост, со 
активирање на претходно поставените експлозивни направи, ги разрушила 

                                                           
11 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...46. 
12 Истото...46. 
13 Роберто Трајковски, Германските воени операции во Македонија за време на Априлската 

војна 1941 година...75. 
14 Истото...75-76. 
15 СС бригада „Адолф Хитлер“. The National Archives and Records Administration (натаму: 
NARA), микрофилм (натаму: М) Т 354, ролна (натаму: Р) 609, 001155. 
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двата мостови, за да не паднат во германски раце. Во воздухот се разлетале 
припадници на кралската југословенска војска, добиток и добиточни запреги, 
како и артилериски орудија, пришто дел од колоната сепак се извлекла и 
продолжила кон Битола. Поради споменатото, продорот на засилениот 
извидувачки баталјон на СС бригадата „Адолф Хитлер“ во правец на Битола 
привремено било спорено, меѓутоа железната конструкција на еден од 
мостовите, која целосно не била уништена од експлозијата, била искористена 
да се изгради провизорен мост, после што баталјонот го форсирал и 
продолжил кон целта.16 

Подоцна, на стариот пат Прилеп-Битола, кој води десно од 
железничката делница Прилеп-Битола, поситна единица кралска 
југословенска војска отворила жесток митралески оган. Дел од СС-
гренадерите веднаш излегле од возилата и во стрелци (формација) ќе 
возвратат на нападот во содејсво со борбените возила и едно противоклопно 
артилериско орудие од 50 мм. Под споменатиот вооружен притисок, дел од 
припадниците на кралската југословенска војска, кои го извеле нападот, биле 
убиени, додека останатите се разбегале. Курт „Панцер“ Маер ќе забележи, 
дека како што наближувале кон Битола, отпорот на кралската југословенска 
војска станувал поорганизиран и посмел. Веднаш наредил, засилениот 
Извидувачки баталјон на СС бригадата „Адолф Хитлер“ без сопирање да 
продолжи кон Битола.17 

Пред Битола, Курт „Панцер“ Маер ќе забележи: „Битола (Манастир) 

лежеше пред нас“...„Ја забележавме силуетата на градот распостелен 

меѓу планини“...„На ридот десно од градот
18

 открив непријателска 

артилериска батерија, кој што туку се распоредуваше на позиција“... 

„Само понатаму“!.. „Само без долги вооружени престрелки!... „Мораме 

што побрзо во градот“...
19 Продорот на засилениот Извидувачки баталјон на 

СС бригадата „Адолф Хитлер“ бил закамуфлиран од големата прашина, што 
ја кренале многубројните германски возила, кои со енормна брзина ќе 
навлезат во градот. Според Курт „Панцер“ Маер, кралската југословенска 
војска очекувала дека Вермахтот во Битола ќе навлези во фронтална, а не во 
клин-формација. Само артилеријата на баталјонот се распоредила пред влезот 
во градот.20 

Извидувачкиот баталјон на СС бригадата „Адолф Хитлер“ во Битола 
ќе навлезе околу 17 часот, на 9 април 1941 година.21 И покрај што ја изгубил 
воената карта и просторниот план на градот, Курт „Панцер“ Маер наредил, 
неговите војници да се упатат кон касарната22 која, сепак, запамтил каде е 

                                                           
16 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...49-50. 
17 Истото...50-53. 
18 Се работи за Баир.  
19 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...53. 
20 Истото...53. 
21 СС бригада „Адолф Хитлер“. NARA, М Т 354, Р 609, 001156. 
22 Каде што денес се наоѓа националната установа НУ Завод и музеј-Битола. 
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лоцирана.23 Покрај стихијниот, меѓутоа жесток отпор на група српски 
жандарми и националисти кои дури успеале да ликвидираат двајца СС-
војници кај Исак беговата џамија,24 засилениот извидувачки баталјон на СС 
бригадата „Адолф Хитлер“ без споирање се движел кон касарната и ги 
изненадил преостанатите кралски југословенски војници кои веднаш  се 
предале. По запоседнувањето на касарната, борби се воделе уште кај 
Пожарната команда и железничката станица. Таму, инженерискиот вод од 
составот на баталјонот, за неполн час го неутрализирал отпорот кај 
Гургурот.25 Така засилениот Извидувачки баталјон на СС бригадата „Адолф 
Хитлер“ воспоставил целосна контрола врз Битола, за што бил известен и 
штабот на бригадата.26 Според Курт „Панцер“ Маер, запоседнувањето на 
Битола било резултат на напорната воена обука, изненадниот продор и 
огромното воено искуство на баталјонот.27 

По запоседнувањето на Битола, Курт „Панцер“ Маер веднаш 
организирал две борбени групи, борбената група „Крас“,28 со задача да 
продри до Струга и борбената група „Шредер“,29 со задача да изврши 
извидување во просторот до линијата Лерин-с. Баница (Леринско).30 Тоа 
значело дека до пристигнувањето на главнината на СС бригадата „Адолф 
Хитлер“ во Битола имало концентрирано минимални германски сили. 
 Квечерината, на 9 април 1941 година, борбената група „Крас“ тргнала 
во правец на Струга, преку Ресен и Охрид. Кај с. Братиндол, таа изненадила 
една артилериска батерија на кралската југословенска војска, чиј персонал 
веднаш го заробила. До полноќ, меѓу 9/10 април 1941 година,  таа стигнала до 
подножјето на превојот Дервен (кота 1179), кај с. Ѓавато.31 На превојот, 
кралската југословенска војска имала организирано солидна одбрана во 
длабочина, со противпешадиски и противоклопни препреки од двете страни 
на патот, што гравитирала кон Битола. Таму бил распореден еден засилен 
пешадиски баталјон на кралската југословенска војска.32 
 Нападот на борбената група „Крас“ на позициите на кралската 
југословенска војска на превојт Дервен започнал по полнојќ, на 10 април 1941 

                                                           
23 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...53. 
24 Истите, наредниот ден, со воена музика и највисоки воени почести, при насобран 
многуброен народ, се закопани кај чешмата која и денес постои кај пожарната и економското 
училиште во Битола. 
25 Денешната населба Боримечка. 
26 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...53-54. 
27 Истото...54. 
28 Во состав: 2. чета на извидувачкиот баталјон, еден вод самоходни-противпешадиски 
артилериски орудија (SIG 33, 15см) и две борбени коли (2см), под команда на СС капетанот 
Хуго Крас. 
29 Во состав 1. чета на извидувачкиот баталјон, под команда на СС капетанот Шродер. 
30 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...54-55. 
31 Истото...55. 
32 М-р Јован Кочанковски, Битола и Битолско во НОБ и Антифашистичката војна на 
Македонија (1941-1945). Битола и Битолско во Втората светска војна. том 1. 1941-1943. 
Општински одбор на Сојузот на борците од НОВАМ-Битола, Битола, 2010, 124-125. 
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година. „Есесовците“ веднаш ги запоседнале предните противнички 
одбранбени позиции и ги опсипале со артилериски и митралески оган 
позициите на кралската југословенска војска кај црквата Св. Богородица, која 
се наоѓа на највисоката точка на превојот. Германскиот напад на тие позиции 
започнал взори и тие исто така биле запоседнати.33 Според докуменатацијата 
на СС бригадата „Адолф Хитлер“, по неговото завршување , биле заробени 
600 припадници на кралската југословенска војска, биле запленети 
вооружување и опрема во обем на два пешадиски баталјони, како и една 
батерија со артилериски орудија од 7,5 см. Животот го загубиле двајца 
„Есесовици“ , додека петмина биле ранети.34 

Нападот на борбената група „Крас“ на Дервен, драматично е опишан 
во мемоарите на СС-мајорот Маер.  Тој го следел од непосредна близина. 
Посебен впечаток му оставиле непристапниот  терен; агилноста на 
припадниците на неговиот баталјон, посебно самоходната артилерија која 
пружила жестока артилериска поддршка. Самиот влегол во едно од двете 
германски борбени возила и учествувал во задушувањето на последниот 
отпор на кралската југословенска војска. СС-капетанот Крас го нашол 
клекнат-потпрен на црквата Св. Богородица и најискрено му честитал на 
извојуваната победа. 35 Според неговите зборови: „Успехот со зборови не 

можи да се опиши“... „На овие позиции едена баталјон можеше слободно 

да одбие напад во јачина од повеќе полкови“...
36 Сепак, причините биле 

подлабоки, бидејќи по усните искази на локалното население, по 
запоседнувањето на Битола, кралските југословенски војници на Дервен, 
повеќето Македонци од околните битолски села ги зафатило паника, а 
гераманскиот напад ги затекнло во недоумица, дали да се борат или да се 
разбегаат, поради тоа животот ќе го загубат или се ранети околу 60 војници 
на кралската југословенска војска. Дел од кралските југословенски војници 
успеале да се пробијат до с. Маловиште, односно манастирот Св. Ана.37 

По борбите на Дервен, борбената група „Крас“, на 10 април 1941 
година, продрела во правец на Ресен, со задача истовремено да реализира 
извиднички активности во северен, западен и јужен правец, пришто веднаш 
било констатирано дека целиот простор меѓу с. Избишта на север и 
Преспанското Езеро на југ, бил евакуиран од кралската југословенска 
војска.38 Потоа, по пат пресретнувајќи само помали групи кралска 
југословенска војска, до 17 часот влегла во Охрид, каде биле запленети 

                                                           
33 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...55-56. 
34

 СС бригада „Адолф Хитлер“. NARA, М Т 354, Р 609, 001156. 
35 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...56. 
36 Истото...56. 
37 М-р Јован Кочанковски, Битола и Битолско во НОБ и Антифашистичката војна на 

Македонија (1941-1945). том 1. 1941-1943...127., Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...56. 
38

 СС бригада „Адолф Хитлер“. NARA, М Т 354, Р 609, 001157. 
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складишта на кралската југословнекса војска со прехранбени продукти и 
вооружување.39  

Наредниот ден, на 11 април 1941 година, еден вод со борбени возила 
од 3 чета на Извидувачкиот баталјон на СС бригадата „Адолф Хитлер“, околу 
13.50 часот, по кратка борба источно од градот, истата влегла во Струга, каде 
околу 16.00 часот воспоставила радио-врска, а потоа и физички контакт со 
италијанската војска распоредена на Ќафасан.40 При продорот меѓу превојот 
Дервен и Струга, борбената група „Крас“ изгубила двајца свои припадници, 
додека еден бил ранет.41 

Во исто време додека борбената група „Крас“ продирала кон Струга, 
борбената група „Шродер“ започна со запоседнувањето на линијата с. Баница 
(Леринско)-Лерин. При копненото извидување на просторот околу Лерин таа 
ќе изненади и уништи две британски борбени коли, при што ќе заплени 
неколку топографски карти од кои ќе се дознаат оперативните намери на 
Британците распоредени во Егејска Македонија.42 

Веќе на 10 април 1941 година, во просторот на Битола започнала 
концентрацијата на главнината на СС бригадата „Адолф Хитлер“. Поради 
брзиот развиток на настаните, наредниот ден таа започнала да се прегрупира 
во Егејскиот дел на Македонија, следеле нови борби, пришто Извидувачкиот 
баталјон на СС бригадата „Адолф Хитлер“, посебно се докажал. Иако кај 
превоите Килди и Клисура СС бригадата „Адолф Хитлер“ загубила 53 свои 
припадници, таа успеала да го попрече повлекувањето на Грчката Епирска 
армија кон Јужна Грција и ја принудила да капитулира. 
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