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У Београду, граду хероју, запаљена вечна ватра

НА ПРАВОЈ СТРАНИ ИСТОРИЈЕ
У Парку ослободилаца у Београду 

15. децембра је свечано упаљена 
Вечна ватра, а честица је донета 

из гробнице Незнаног јунака у Алек-
сандровој башти у Москви. Свечаности 
су присуствовали председник Србије 
Александар Вучић и министар иностра-
них послова Руске Федерације Сергеј 
Лавров. 

Скулптурално-архитектонска ком-
позиција „Вечна ватра”, чији је аутор 
академик Руске Федерације уметности 
Андреј Тиртишњиков, први је споме-
ник те врсте у Србији, а његова изград-
ња је омогућена захваљујући програму 
„Сећање на прошлост - у име будућно-
сти” руске компаније „Гаспром”. Иначе, 
главни циљ тог програма је рестаураци-
ја меморијала у част војницима Црвене 
армије, који су погинули током Другог 
светског рата.

Послен церемоније Лавров је пору-
чио да наша два народа категорички 
не прихватају било које покушаје да се 
ослободилачка историја Другог свет-
ског рата подвргне ревизији. Навео је 
да је тај догађај потврда тога и још јед-

ном је захвалио народу Србије „у име 
свих Руса”. У заједничком обраћању са 
српским председником Александром 
Вучићем, Лавров је изразио, како је ре-
као, велику захвалност српским прија-
тељима, а пре свега председнику Вучићу 
на организацији овог догађаја. „Желим 
да вам пренесем најтоплије поздраве и 
најбоље жеље председника Путина”. Ла-
вров је појаснио да је у Москви одржана 
церемонија преузимања пламена вечне 
ватре са споменика код зидина Кремља 
и да је та ватра у Београду. „Захваљујући 
доследном ставу руководства Србије на 
очувању историјске истине и очувању 
сећања на подвиг наших предака, веч-
на ватра упаљена је у самом срцу срп-
ске престонице”, казао је Лавров и ис-
такао да је то једна од најважнијих све-
тиња Русије.

Подсетио је да је пре 75 година сло-
мљен нацизам и злочиначка идеологија 
мржње према човеку, која је била прет-
ња за читаву цивилизацију. „Наша зе-
мља је издржала највећи ударац немачке 
војне машинерије и дала највећи допри-
нос ослобађању европског континента 

од ужаса нацизма. Совјетски војници 
су се борили раме уз раме са народноо-
слободилачком војском Југославије, ју-
начки се бори-ли и дали крв за слободу 
и независност браће Словена”, поручио 
је шеф руске дипломатије.

Нагласио је да нови споменик у част 
војника ослободилаца сматрају симбо-
лом духовног и историјског јединства 
Руса и Срба као подсећања на братство 
по оружју и жеље да се одбране непро-
лазне вредности мира, живота и правед-
ности. „То је нарочито важно данас када 
се у низу европских земаља повећавају 
непоштени напори који су усмерени на 
оправдање злочинаца и нациста и њи-
хових присталица”, нагласио је Лавров.

Председник Србије Александар Ву-
чић рекао је да је дуг према погинулим 
јунацима велики „онолико колико је ве-
лика наша слобода”.

Истакао је да су руски и српски на-
род били на истој страни права, прав-
де и слободе.

„Зато нам је данас задатак да се бо-
римо против прекрајања историје”, на-
вео је Вучић.

Додао је да Русија увек може да рачу-
на на Србију као постојаног пријатеља.

Председник Србије је навео да ће 
„Вечна ватра” да нас подсећа да нема-
мо право на заборав. Како је рекао, кад 
изгуби слободу, човек изгуби памћење, 
човек изгуби све.

„А то је нешто што никад нећемо за-
боравити”, поручио је Вучић.

Овом историјском чину значајном за 
државу Србију, њену антифашитичку, 
партизанску и победничку прошлост, 
на позив Кабинета председника Срби-
је, присуствовали су Зденко Дуплан-
чић, борац Прве пролетерске бригаде 
и учесник у операцији за ослобођење 
Београда и председник СУБНОР-а Ср-
бије, генерал-мајор Видосав Ковачевић.

Председника Александра 
Вучића и министра 
Сергеја Лаврова у Парку 
ослободилаца дочекали су 
Видосав Ковачевић и Зденко 
Дупланчић

Пламен је преузео 
гардиста Војске 
Србије капетан 
Бојан Лукић који је 
упалио вечну ватру
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Од Косовској боја до данашњих 
дана највреднија и најчаснија 
српска реч јесте слобода. Наша 

земља, током дуге и бурне историје, 
никада није водила освајачке ратове, 
већ само одбрамбене и ослободилач-
ке. Баш зато, све годишњице када је 
извојевана слобода обележавају се са 
посебном пажњом, пијететом и дигни-
тетом. Народ који је склон да занемари 
своју прошлост тешко је да ће имати 
светлу будућност. Да, управо они који 
нас ,,воле” веома су упорни у наметању 
схватања и понашања да само треба гле-
дати у будућност, то јест да је најбоље 
заборавити прошлост. 

Слободарство је дубоко окорењено 
у биће српског народа. Важније је од 
имућства, друштвеног положаја, ути-
цаја на одређене кругове и све друге ци-
вилизацијске тековине и благодети. Оно 
је у души и срцу нашег народа, у дечјој 
игри, у осмеху младих, у мишицама те-
жака и делима обичних људи.

Прошле и ове године навршило се 
75 година од ослобођења Србије. По-
сле тешких борби, офанзива, војничких 
престројавања, испољеног херојства, а 
надасве одлучности да се извојује сло-
бода, 1944. године почело је ослобађа-
ње Србије. У тим догађајима веома ак-
тивно учествовао је и народ. Било је то 
време јунаштва, поноса и заокружива-
ња формација Народноослободилачке 
војске. Заједно са партизанима у борба-
ма за ослобођење источне Србије, по-
том у операцији за ослобођење Београда 
и гоњењу немачких трупа учествовале 
су јединице Црвене армије...

Током прошле године у данима када 
су ослобађани поједини градови у Ср-
бији, организовани су масовни скупо-
ви грађана, свечане академије, одава-
на је пошта палим борцима и реализо-
ване многе друге манифестације који-
ма је обележаван тај славни период из 
наше историје. Била је то прилика да 

се евоцирају успомене на борбе, на по-
двиге бораца, да се истакну родољуби-
ве потке које карактеришу српски на-
род, у којима је најјаче слободарство. 
Посебно радује чињеница да су учесни-
ци тих догађаја били и млади. На њима 
је да преузму лучу слободарства, јер су 
партизани управо у њиховим година-
ма чинили чуда. 

Ове године активности организаци-
ја бораца спутао је вирус корона. Од са-
мог почетка пандемије изгледало је да ће 
стати живот, али какав бисмо то народ 
били када би се мирили капитулацијом. 
Нису престале планиране активности 
борачких организација. Оне су реали-
зоване у складу са противепидемијским 
мерама. Водило се рачуна да окупљања 
не допринесу распламсавању светске 

пошасти. Нажалост у манифестација-
ма је учествовао минимални број чла-
нова, али су зато ефекти били готово 
исти. О томе су информације кружиле 
друштвеним мрежама, а медији су го-
тово све забележили.

Скуп на месту где је пробијен Срем-
ски фронт требало је да буде ове годи-
не масовнији од оних организованих 
последњих година. Тај велики историј-
ски догађај, који је означио крај Дру-
гог светског рата на територији Србије 
и победу над фашизмом, остаће дубо-
ко урезан у народно памћење. Захвал-
ни смо јунацима са Сремског фронта и 
свих ратишта у Другом светском рату 
за слободу коју су нам подарили. Чува-
ћемо је свим бићем!

ЖИВОТ ЈАЧИ  
ОД ПАНДЕМИЈЕ

 ПОСЕБНО РАДУЈЕ ЧИЊЕНИЦА ДА СУ 
УЧЕСНИЦИ ТИХ ДОГАЂАЈА БИЛИ И 
МЛАДИ. НА ЊИМА ЈЕ ДА ПРЕУЗМУ 
ЛУЧУ СЛОБОДАРСТВА, ЈЕР СУ 
ПАРТИЗАНИ УПРАВО У ЊИХОВИМ 
ГОДИНАМА ЧИНИЛИ ЧУДА.

Пише: Звонимир ПЕШИЋ
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П
ри спомињању генерала мр Видосава Ковачевића, 
они који су, с времена на време, пратили активно-
сти Војске Србије сетиће се када је он, као начелник 
Војне академије, најпре организовао промоцију 
слушалаца највише војне школе – Школе нацио-

налне одбране (некада називане Ратном школом), под кровом 
велелепног здања Народне Скупштине Србије, да би потом 
унапређење у први официрски чин преселио из касарне на 
Бањици испред зграде српског парламента. Генерал је снагом 
чињенице да је синоним за наш народ слободарство и да радо 
Србин иде у војнике, окупио државни и војни врх да сваке 
године средином септембра поздраве унапређење младића 
у чин потпоручника и да тај догађај постане својеврстан 
народни празник. И још једну новину је тада увео генерал 
Ковачевић: свечаношћу је командовао и беседио без и једног 
папира, што би народ рекао – све напамет. То је постало 
правило којег се држе сви потоњи челници Војне академије.

За време његовог „руковођења” Војном академијом, висо-
ко војно образовање је интегрисано у систем високог обра-
зовања републике Србије, основан је Универзитет одбране, 
девојке су, први пут у историји, примљене на школовање у 
Војну академију, после 70 година поново је уведено духовно 
образовање и верска служба, Војна академија је понела на-
зив ,,Јован Мишковић”, једини генерал који је био председ-
ник Српске краљевске академије наука.

Када је постао члан СУБНОР-а генерал Ковачевић је, због 
особина које је показивао и преданог рада убрзо изабран за 
члана председништва, а недуго касније и заменика председ-
ника организације. Деловао је патриотски, одлучно, смерно, 
принципијелно, подстичући активности на неговању тради-
ција партизанског покрета и тековина народноослободилачке 
борбе и заједно са тадашњим председником Душаном Чуки-
ћем, члановима председништва и многобројним чланством 
борио се за афирмацију и јачање угледа СУБНОР Србије.

Ове године, у јуну, на изборној седници Скупштине бо-
рачке организације генерал мајор у пензији Видосав Коваче-
вић је једногласно изабран за новог председника СУБНОР-а.

После четири месеца председниковања, реч по реч, раз-
говарали смо са новоизабраним председником о актуелном 
тренутку СУБНОР-а, изазовима с којима се суочава и пер-
спективи организације у времену које долази.

• СУБНОР је на седници Скупштине у Сокобањи променио 
име, а скраћеница је остала иста, каква већ деценијама важи. 
О чему је реч?

– Претходно смо месецима, па и годинама, разговарали 
о будућности организације. Како време пролази, бораца је 
све мање, па је требало нешто предузети да СУБНОР не буде 

Са председником СУБНОР-а Србије мр Видосавом Ковачевићем 

НОВО СТАРО ИМЕ
БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, СА МАЊЕ ИЛИ ВИШЕ УСПЕХА, У СРБИЈИ ДЕЛУЈЕ ВЕЋ 72 
ГОДИНЕ, НЕГУЈУЋИ СВЕТЛЕ ТРАДИЦИЈЕ НОР-А, РАЗВИЈАЈУЋИ ПАТРИОТИЗАМ И 
РОДОЉУБЉЕ, УТИРУЋИ ПУТ БОРБИ ПРОТИВ ФАШИЗМА И НЕОФАШИЗМА КОЈИ СЕ НА 
РАЗНИМ МЕРИДИЈАНИМА ПОСЛЕДЊИХ ГОДИНА ОТВОРЕНО ЈАВЉА. ОД СРЕДИНЕ ЈУНА ОВЕ 
ГОДИНЕ, ИЗМЕНОМ СТАТУТА, СУБНОР ЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА БАШТИНИ ТРАДИЦИЈЕ ИЗ 
СВИХ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА КОЈЕ ЈЕ ВОДИО НАШ НАРОД. ТИМЕ ЈЕ ОТВОРЕНА НОВА 
СТРАНИЦА ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈОЈ СЕ УТИРУ ДРУГАЧИЈЕ ПЕРСПЕКТИВЕ.

ИНТЕРВЈУ

само окриље за потомке и поштоваоце бораца. Борац је, како 
је дефинисано током Другог светског рата, неко ко је учество-
вао у ратним операцијама на страни антифашистичке коа-
лиције, дакле победника над фашизмом, или је на други на-
чин доприносио победи над фашизмом и ослобађању земље 
од окупационих снага. 

Оружани сукоби на просторима СФРЈ од 1991. до 1995. го-
дине, а потом и агресија НАТО-а на СРЈ, изнедрили су нову 
врсту бораца, наших савременика. Када неко брани своју др-
жаву, то је за поштовање. Часно је борачко име. То треба са-
чувати у колективном памћењу народа, чак и да у будућно-
сти не буде ратова.

Савез удружење бораца народноослободилачких ратова 
Србије (СУБНОР) јесте организација родољуба наше држа-
ве свих генерација. Зато смо називом проширили поље де-
ловања, а скраћеница је остала иста. По њој нас препознају 
и у Србији и у многим другим државама.

• Говори се да је Програм СУБНОР-а саздан од три стабилна 
стуба. О чему је, заправо реч?

– Tри стуба, односно три упоришта и изворишта су три 
вертикале из којих се црпи морална снага за деловање. Учини-
ли смо удружење веома стабилном организацијом. Поуздани 
смо партнер свих организација које негују традиције ослобо-
дилачких ратова Србије, па и државе која је ктитор бораца.

Први стуб јесте тешко страдање српског народа у Првом 
светском рату, уз невиђено херојство и јунаштво српске вој-
ске и мудрост српске државе који су нашу земљу сврстали у 
ред победника у Великом рату. Ако ћете право, тај стуб по-
чива на одлучности нашег народа да одбрани своју слободу 
од Косовског боја, па све до завршетка Првог светског рата. 

Други стуб су вредности народноослободилачког рата и 
партизанске борбе у Другом светском рату, када је српски на-
род поново доживео тешка страдања зарад опредељења да се 
бори за слободу и каже историјско НЕ фашизму. Јунаштво и 
херојство бораца НОР-а, помоћ бораца славне Црвене арми-
је и одлучујућа руководећа улога КПЈ поново су наш народ 
сврстали у строј победника Другог светског рата.

Трећи стуб су борци из ратова 90-их година као и одбра-
на, односно отпор народа и војске током агресије НАТО-а 
(1999), из борби против најјачег противника који је икада 
напао Србију (СРЈ), при чему је испољено изузетно једин-
ство народа, војске и власти у отпору агресорима. Наше оп-
стајање током 78 дана рата представља светао пример целом 
свету како мала земља може да се бори и одупре сили која 
је у елементима војничког одмеравања снага слабија од не-
колико десетина до неколико стотина пута. Уз то Алијанса 
је располагала обновљивим изворима за вођење рата, а Ср-
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бија је имала крајње ограничене ресурсе. Нису нас победи-
ли, нити покорили. Као што је познато агресија се завршила 
мировним споразумом.

• У ком окружењу и у каквим друштвеним приликама данас 
делује борачка организација?

– Од 9. маја 1948. године, када је у Србији основана наша 
организација, ради очувања и неговања традиција народно-
ослободилачке борбе, стварања услова за социјалну сигур-
ност бораца и ратних војних инвалида и њихових породица, 
породица палих и преминулих бораца и инвалида, СУБНОР 
је био и остао ослонац свима који су се борили против фа-
шизма, страних завојевача и домаћих издајника. 

Словимо као јединствена, антифашистичка, патриотска, 
нестраначка, борачка, инвалидска, а и хуманитарна орга-
низација која има посебан јавни значај. Наше превасходно 
поље деловања су традиције ослободилачких ратова Србије. 

Рејтинг наше организације, према сазнањима којима рас-
полажемо, веома је висок. Не везујемо се за политичке стран-
ке, трудимо се да према свакој имамо једнаку еквидистан-
цу. Аутономија друштвеног деловања је одредница која све 
говори о нама. Партнер нам је народ. Поштујемо државу и 
сарађујемо са државним институцијама на равноправним 
основама. Морам истаћи да у претходних неколико година 
имамо много бољу подршку и разумевање државних орга-
на у односу на ранији период, посебно када је реч о нашем 
ресорном Министарству за рад запошљавање, борачка и со-
цијална питања. Стандардно је добра сарадња са Министар-
ством одбране и Војском Србије. Све нас радује и све боља 
подршка и разумевање на нивоу локалних органа власти што, 
је посебно уочљиво после одликовања СУБНОР-а Србије од 

стране председника државе Сретењским орденом, поводом 
70. година постојања и деловања.

Живимо период у којем се догађају крупне друштвене 
промене. У тим околностима се развија наша организација 
која се најчешће сучељава са проблемима материјалне и фи-
нансијске природе. Као борци залажемо се и све чинимо за 
што бољи друштвени статус, настојимо да се организација 
развија у што повољнијим условима и да не одступимо од 
принципа који деценијама одликују СУБНОР.

Поносни смо што смо кроз различите облике сарадње и 
организовања део међународне заједнице, то јест антифаши-
стичког међународног фронта. Авети фашизма и неонаци-
зма последњих година поново запљускују светску заједницу.

• Током седнице Скупштине и у документима усвојеним на 
том скупу који се може окарактерисати као преломан у раду 
борачке организације, дефинисани су и циљеви СУБНОР-а Ср-
бије. Шта, с тим у вези, истичете у први план?

– Све ћемо учинити што је у нашој моћи да се унапре-
де универзална и посебна права бораца. Закон који је донет 
пре неколико месеци јесте нешто реално што је могло да се 
обезбеди на овом степену развоја друштва и државе. Усво-
јени параграфи нису заковани, што значи да ћемо и у бу-
дућности моћи да мењамо поједине одредбе тог закона, или 
да утичемо да се он изнова пише. Велики број бораца захте-
вао је, на пример, да се уведе борачки додатак, односно да 
се новчано или на други начин вреднује допринос браниоца 
Србије у минулим ратовима. Приликом утврђивања обима 
права бораца преко је потребно одговарајуће одавање дру-
штвеног признања за све што су пружили у борби за слобо-
ду и независност земље.

У приличној мери решен је статус бораца – инвалида ко-
јима је здравље трајно нарушено и то је нешто што гово-
ри о одлучности државе да на одговарајући начин зашти-
ти те особе.

На скали лествице утврђених циљева у раду СУБНОР-а 
високо место заузимају настојања и конкретни потези да се 
унапреди социјална сигурност, материјални положај бораца 
и инвалида и њихових породица. А реч је о њиховом запо-
шљавању, решавању стамбених питања, здравственом збри-
њавању и рехабилитацији у центрима који за то омогућавају 
све потребне услове. 

Определили смо се за очување историјских вредности 
НОР-а, у складу са научном верификацијом чињеница и ар-
гумената, посебно у домену антифашистичког карактера на-
родноослободилачке борбе. То се односи и на све ослободи-
лачке ратове које је водила Србија.

Последњих година све су јачи и гласнији покушаји да се 
фалсификује недвосмислена и хиљадама пута поновљена 
истина о Првом и Другом светском рату, верификована на 
светском нивоу. Ти покушаји долазе из редова деструктив-
них, поражених и неофашистичких кругова. У обмане и лажи 
је упрегнут и део неморалних научника којима је у животу 
новац главна водиља. Нажалост, региструју се покушају да 
се измени историја о Првом и Другом светском рату, о рато-
вима из деведесетих година. Нарочито се чине напори моћ-

TРИ СТУБА, ОДНОСНО ТРИ УПОРИШТА И ИЗВОРИШТА 
СУ ТРИ ВЕРТИКАЛЕ ИЗ КОЈИХ СЕ ЦРПИ МОРАЛНА 
СНАГА ЗА ДЕЛОВАЊЕ. УЧИНИЛИ СМО УДРУЖЕЊЕ 
ВЕОМА СТАБИЛНОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ. ПОУЗДАНИ 
СМО ПАРТНЕР СВИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ НЕГУЈУ 
ТРАДИЦИЈЕ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ, ПА 
И ДРЖАВЕ КОЈА ЈЕ КТИТОР БОРАЦА.

Видосав Ковачевић
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ника да се агресија НАТО-а, коју није одобрио Савет безбед-
ности УН, прогласи хуманитарном интервенцијом, у свему 
оправданом. Та замена теза неће проћи. 

На сцени једна перфидна и добро осмишљена стратегија. 
Они који су чинили злочине и геноцид над српским наро-
дом покушавају на све начине да сакрију трагове тих злочи-
на, Они који су били на страни поражених у оба светска рата 
упорно желе да се сврстају у ред победника. Ми који смо били 
увек на правој страни, у строју победника, при томе и вели-
ки страдалници, не смемо да ћутимо. Напротив.

На фронту борбе за очување истине добијено је неколи-
ко битака, а само од одлучности неприкосновених бораца 
за истину, правду, слободу и мир, зависи да ли ће бити до-
бијен и рат. Све се више говори и пише о херојима са Коша-
ра и Паштрика, о храбрим пилотима који су свесно летели у 
смрт у време агресије НАТО-а, исто као њихови претходни-
ци (6. априла 1941), о невиђеној способности система ПВО 
који је функционисао током свих 78 дана агресије, храбрости 
и обучености припадника јединица ВОЈИН, а посебно о ефи-
касности наших ракеташа који оборише невидљиви Ф-117, 
најсавременије чудо технике у 20. веку, а и Ф-16. 

Све је више општина и градова у Србији који се на одгова-
рајући начин одужују овим херојима, подизањем спомен-обе-
лежја и давање имена улица и тргова својим суграђанима који 
своје животе положише на олтар отаџбине.

• Шта је још СУБНОР својим телима и члановима задао као 
задатак у наредном четворогодишњем периоду?

– СУБНОР Србије и његова удружења ће својим програм-
ским активностима и укупним деловањем пружати пуну по-
дршку државним органима и националним институцијама у 
мерама које се предузимају за очување територијалног инте-
гритета, неповредивости граница и суверенитета Србије, из-
градњу ефикасних институција правне државе, достојанстве-
ног, хуманог и све квалитетнијег живота грађана наше земље. 

Отворени смо, као и до сада, за обострано корисну са-
радњу са научним институцијама, патриотским, културним, 
образовним спортским и другим организацијама и удруже-
њима усмереним на остваривање заједничких циљева.

Организоваћемо научне и стручне скупове из историје 
Народноослободилачке борбе, а учествоваћемо и на мани-
фестацијама таквог карактера које организују државне ин-
ституције и друге организације и удружења. 

Идуће године обележавамо 80 година устанка у Србији, 
када је српски народ рекао историјско НЕ фашизму узео пу-
шку у руке и кренуо у општенародни устанак, заједно са дру-
гим народима, на позив КПЈ, тада најорганизованије поли-
тичке организације.

Уједно обележавамо и 80 година од формирања Прве про-
летерске НОУ бригаде, елитне јединице која је одиграла исто-
ријску улогу својим борбама, својим кадровима, бројем на-
родних хероја и што је најважније окосницу њеног састава 
чинили су борци српске и црногорске националности.

Непрестано ћемо бдети над положајем бораца, инвалида 
и њихових породица у областима укупних права, социјалне 
и здравствене заштите, запошљавања и стамбеног обезбе-
ђења. Када то год буде потребно иницираћемо и предлагати 
измене постојећих и формулисати нових законских решења 
и прописа нижег нивоа. 

Наша је обавеза да пратимо стање у музејима и постав-
кама о НОР-у да бринемо о спомен-обележјима, да предла-
жемо називе улица у селима и градовима са именима истак-
нутих бораца НОР-а, партизанских јединица и бораца из 
ратова деведесетих године. У сарадњи са локалним орга-
нима власти неколико градова у Србији успели смо да до-
делимо улице са именима погинулих бораца у време агре-
сије НАТО-а. 

Истовремено од надлежних локалних органа и државних 
институција захтевамо да поштују историју и традиције, да 
одржавају споменике културе. Када је реч о школама и фа-

Приликом уручивања руских медаља 
са председником ратних ветерана 
Русије Михаилом Мојсејевим
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култетима, настојимо да обезбедимо примену научних зна-
ња из историје.

Посебна обавеза свих органа и организација јесте даље 
омасовљавање чланства нарочито борцима из ратова деведе-
сетих година. Све је више нама сродних и програмски слич-
них удружења који се, као колективни чланови, придружу-
ју СУБНОР-у Србије. 

Подсећања ради, тренутно су колективни чланови 
СУБНОР-а Србије: Београдски форум за свет равноправ-
них, Клуб генерала и адмирала Србије, Удружење пензио-
нисаних војних летача и падобранаца, Удружење логораша 
Јасеновац, Удружење ветерана Војнообавештајне службе, 
Удружење подофицира, Удружење подморничара и Завичај-
но удружење Славонаца. У току су разговори са још неколи-
ко удружења да нам се прикључе, конкретно са Удружењем 
омладинских радних акција и волонтера и Удружењем Рома.

Посебне разговоре смо имали са Савезом удружења пен-
зионера Србије најмногољуднијом и веома респектабилном 
организацијом о модалитетима сарадње, међусобног инфор-
мисања и заједничког деловања по многим питањима од обо-
страног интереса и за добробит наше отаџбине.

Традиционално и вишедеценијски у саставу СУБНОР-а 
су и секције славних партизанских бригада и дивизија које 
веома активно чувају и развијају културу сећања на ту нашу 
славну партизанску, народноослободилачку и антифаши-
стичку прошлост.

• Недавно је обновљен рад организације у Нишу. Како се пока-
зало, у граду на Нишави је са посебном радошћу дочекан тај 
тренутак, јер су у Градски одбор СУБНОР-а изабрани универ-
зитетски професори, интелектуалци широког профила, офи-
цири и људи других занимања. 

– То је само једна од активности новоизабраног руковод-
ства СУБНОР-а Србије, везаних за нове организационе и 

кадровске промене. На последњој седници Скупштине, по-
ред Председништва, изабрали смо и Извршни одбор, мањи 
по броју чланова и оперативнији у односу на ранији, прегло-
мазни Републички одбор. Увели смо функцију координато-
ра округа уместо окружних одбора који су у највећем броју 
постојали на папиру, без икаквих услова за рад и то већ даје 
резултате као што је случај у Нишавском округу.

Поред Нишавског, именовали смо координаторе за Бра-
ничевски, Колубарски, Рашки, Борски, Мачвански и Пи-
ротски округ.

И даље постоје окружни одбори који успешно раде и за 
то имају услове. Карактеристични примери су Шумадијски 
округ, чији је председник уједно и потпредседник СУБНОР 
Србије, Пчињски, чији је председник уједно и председник 
Скупштине СУБНОР Србије, затим Топлички, Златибор-
ски, Моравски и други. Успешно ради и СУБНОР АП Вој-
водине који је добио новог председника, нове идеје и садр-
жаје. Да не заборавимо СУБНОР града Београда као највеће 
организације која успешно ради, а чији је председник недав-
но изабран на седници Скупштине за заменика председни-
ка СУБНОР-а Србије, уз три потпредседника (из Шумадије, 
Војводине и Београда).

Посебно радује чињеница да смо формирали и покрајин-
ски одбор за Косово и Метохију.

Са летошње седнице 
Скупштине СУБНОР-а Србије

ПОЧЕТКОМ ГОДИНЕ ИЗАШЛА ЈЕ ИЗ ШТАМПЕ МОНОГРАФИЈА 
,,СТАЗАМА РОДОЉУБЉА”, ПОСВЕЋЕНА 70-ГОДИШЊИЦИ 
ТРАЈАЊА И ПЛОДНОГ РАДА СУБНОР-А СРБИЈЕ. РАЂЕНА 
ЈЕ ПУНЕ ДВЕ ГОДИНЕ. АУТОР ЈЕ НАШ УВАЖЕНИ ЧЛАН 
ПУКОВНИК ПИЛОТ ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ КОЈИ ЈЕ ВЕОМА 
СТУДИОЗНО, ПРИЉЕЖНО И ИНСПИРАТИВНО САКУПЉАО 
ГРАЂУ И НАПИСАО ВРЕДНО ДЕЛО. 
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Намера нам је да обновимо рад организације у још неко-
лико општина у Србији. 

• У раду СУБНОР одувек се значајна пажња поклањала инфор-
мативној и издавачкој делатности. Шта је до сада, с тим у 
вези, урађено?

– Тачно је да велику пажњу и енергију усмеравамо на пла-
ну боље међусобне комуникације са чланством и одборима 
по Србији, као и у настојању да јавност у Србији буде упозна-
та са активностима наше организације. Лист ,,Борац”, наше 
вишедеценијско гласило, сачували смо, унапредили и у са-
држајном и у квалитативном смислу. Лист сада излази у ко-
лору и доставља се свим нашим организацијама, а и прет-
платницима на кућне адресе.

Преуредили смо наш сајт у складу са новим програмским 
опредељењима. Препун је дневних и месечних активности, 
богат фотографијама и видео записима који сведоче о нашем 
раду. Усуђујем се рећи, помало се разумем у ту област, сајто-
ви других организација, нису нам ни близу. Сајт је још у до-
ради и позивам све добронамерне да нам својим сугестија-
ма помогну да будемо још бољи.

Почетком године изашла је из штампе монографија ,,Ста-
зама родољубља”, посвећена 70-годишњици трајања и плод-
ног рада СУБНОР-а Србије. Рађена је пуне две године. Ау-
тор је наш уважени члан пуковник пилот Зоран Јаковљевић 
који је веома студиозно, приљежно и инспиративно саку-
пљао грађу и написао вредно дело. Та књига већ је подељена 
нашим организацијама и члановима, а и државним институ-

цијама. Углавном стижу речи похвале. Последња монографи-
ја о СУБНОР-у објављена је пре тридесет година. 

Објавили смо и репринт књиге уваженог професора др 
Драгољуба Тмушића о Сремском фронту, о тој чувеној епо-
пеји при крају Другог светског рата, са списком погинулих у 
тој бици. Том књигом хтели смо још једном да изразимо за-
хвалност свим погинулим борцима, а поводом обележава-
ња 75-годишњице пробоја Сремског фронта и победе над 
фашизмом.

Нажалост, промоција ова два вредна дела је изостала због 
познате ситуације са пандемијом. Уверени смо да ћемо то ре-
ализовати током јануара.

Са Београдским форумом за свет равноправних и Клу-
бом генерала и адмирала Србије били смо суиздавачи, књи-
ге ,,Агресија која траје”. Реч је о зборнику радова поводом 20 
годишњице агресије НАТО-а. Такође је објављена и књига 
Владана Пантића ,,Поглед у пакао” о покољу четника у селу 
Вранић, надомак Београда. 

• Ових дана завршен је књижевно-историографски конкурс 
,,Драгојло Дудић”. По свему судећи реч је о престижном кон-
курсу.

– Да, ове године је конкурс расписан 49. пут. Досадашњи 
добитници признања сврставају се у сам врх наше историо-
графије и књижевности. Занимљиво је да смо овога пута иза-
шли нешто шире у јавност у односу на ранији период. При-
јатно смо се изненадили што се ове године на конкурс јави-
ло много више аутора. Жири ће имати изузетно тежак зада-
так да награди најбоље. 

Идуће године славимо 50 година постојања ове фонда-
ције и то је прилика да се подсетимо на лик и дело Драгојла 
Дудића, народног трибуна, борца балканских ратова, борца 
Првог и Другог светског рата, управо лучоноше наше идеје 
да чувамо и развијамо културу сећања на све ослободилач-
ке ратове Србије.

• Вирус корона је много тога пореметио, зауставио, проме-
нио… Како организација делује у тим условима?

– Више ништа није као пре, па и рад СУБНОР-а. Прила-
годили смо се новонасталим околностима, на манифестаци-
јама је веома мали број људи, у свакој ситуацији строго при-
мењујемо противепидемијске мере. Реализовали смо готово 
све планске активности, а организација је добила на дина-
мичности и организованости у тешким условима. Понаша-
ћемо се и надаље тако да не допустимо могућност да се на 
некој од наших активности било ко зарази. У ишчекивању 
вакцине, трудићемо се да испунимо преузете обавезе уз при-
државање свих мера заштите.

• Познати сте по визији коју имате када се год нечему посве-
тите. У складу погледом у будућност, Ви се и понашате. Како 
пројектујете СУБНОР у наредних три до пет година?

– Изменом Статута и програмских опредељења СУБНОР-a 
Србије утрт је пут до кровне борачке организације у нашој 
земљи, будући да лепеза активности обухвата најзначајни-
је периоде из славне ослободилачке, партизанске, антифа-
шистичке прошлости и ратова вођених деведесетих година. 
Тако сада баштинимо традиције свих ратова које је Србија 
водила за слободу. Жеља нам је да се множимо, сложимо и 
удружујемо, а не да се делимо.

 Располажемо квалитетним кадровима, имамо у великој 
мери развијену инфраструктуру, наоружани смо знањем и 
вољом, а на нашим плећима је и големо искуство. Практич-
но, од последње седнице Скупштине СУБНОР-а Србије, по-
чела је нова будућност наше организације. Надамо се да ће 
те вредности бити препознате у друштву и држави Србији. 
 Звонимир ПЕШИЋ

Из личне и радне биографије

РАТНИК КОЈИ ЈЕ 
БРИНУО О МОРАЛУ

Мр Видосав Ковачевић, генерал-мајор у пензији рођен 
је 2. августа 1955. године у селу Липље, Котор Варош, Босна 
и Херцеговина. 

Основну школу завршио је 1970. у Прњавору, Војну гимна-
зију 1974. у Београду, Ваздухопловну војну академију 1977. 
у Задру, Командно-штабну академију Копнене војске 1994. 
у Београду и Школу националне одбране 2002. у Београду.

Између многобројних дужности које је обављао током 
активне војне службе издвајамо следеће: начелник одсека 
за психолошко-пропагандну делатност у органу за информи-
сање и морал Команде Ратног ваздухопловства и противва-
здушне одбране (1998-2000); помоћник за морал команданта 
Ваздухопловног корпуса (2000-2003); помоћник за морал 
начелника Генералштаба Војске Србије и Црне Горе, уједно 
начелник управе за морал Генералштаба (2003-2005); начел-
ник Школе националне одбране Војске Србије и Црне Горе 
(2005); начелник Војне академије Војске Србије (2005-2009).

Службовао је у гарнизонима: Пула, Врхника (Љубљана), 
Плесо (Загреб), Бихаћ, Земун, Бањалука и Београд.

Учествовао је у оружаним сукобима у Словенији, Хрват-
ској и Босни и Херцеговини, у Републици Српској и за време 
агресије НАТО-а на Савезну Републику Југославију од 24. 
марта до 26. јуна 1999. године.

Одликован је: Медаљом за војне заслуге (1979), Орденом 
за војне заслуге са сребрним мачевима (1988), Орденом из 
области одбране и безбедности првог степена (1999), Орде-
ном витеза спорта међународног савета за војне спортове 
(2007), и Орденом Светог Саве (2009) и носилац је почасног 
летачког знака.

Аутор је сценарија за пет документарних филмова. 
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Честитка председника Републике 
поводом Дана војних ветерана

ПОНОСНИ НА ПРЕТКЕ
Председник Републике Србије и врховни командант 

Војске Србије Александар Вучић упутио је честитку по-
водом 4. децембра - Дана војних ветерана, у којој се каже:

„Свим војним ветеранима честитам 4. децембар - Дан 
војних ветерана. На данашњи дан, негујући традиције 
дуже од једног века, присећамо се значајног догађаја, сво-
јеврсне прекретнице за историју наше земље и војске - 
потписивања примирја у Првом балканском рату. Тада 
је бригу о ветеранима и задовољењу њихових потреба 
преузело Министарство војно, у оквиру Владе Краљеви-
не Србије, за коју су били од животног значаја као борци 
у ратовима који су уследили и у којима су учествовали.

Ви, војни ветерани негујући традиције старих ратни-
ка Војске Краљевине Србије, дугу више од једног века, 
на најбољи начин показујете да су успоменa на претке 
и историја коју имамо наш понос, јер ми смо данас овде 
где јесмо, поред осталог захваљујући управо њима. Њи-
хова храброст и упорност су нам најбољи докази да је у 
животу све могуће.

На данашњи дан, уверен да нећемо морати више ратом 
и оружаним сукобима да бранимо нашу отаџбину од не-
пријатеља, захваљујемо им се на жртвама које су поднели 
уз обећање да она није била узалудна и да, иако их више 
нема, њихов дух наставља да живи вечно.

У нади да ћемо као и до сада бити јединствени у наме-
ри да градимо стабилну будућност кроз обезбеђење еко-
номског напретка, очување интегритета Србије и иден-
титета Војске Србије, честитам вам празник”.

Честиткa министра одбране 

БРИГА О ВОЈНИМ 
ВЕТЕРАНИМА
Потпредседник Владе и министар одбране др Небојша 

Стефановић упутио је честитку поводом 4. децембра 
– Дана војних ветерана, у којој се каже:

„Уважени војни ветерани, упућујем вам од срца нај-
искреније честитке поводом 4.децембра - Дана војних 
ветерана.

Настављајући традицију старих ратника Војске Кра-
љевине Србије, данас прослављамо један од највећих 
војних празника присећајући се значајне прекретнице 
у новијој српској историји – потписивања примирја у 
Првом балканском рату.

Постојаност српског народа у овим ратовима и ова 
за наш народ тешка времена опомињу нас да смо ду-
жни да спасимо од заборава њихове херојске подвиге и 
увек их се сећамо.

Министарство одбране и Војска Србије дужни су не 
само да одају почаст храбрим борцима за Србију, уче-
сницима свих ратова за нашу земљу, већ и да у сваком 
тренутку укажу поштовање и покажу да брину о вој-
ним ветеранима.

Драги ветерани, уверен да ћемо заједничким снагама 
и умећем успети да очувамо стабилност и мир, како у зе-
мљи, тако и у региону, честитам вам празник”.

Пријем код министра одбране и 
начелника Генералштаба ВС

СРБИЈА НЕЋЕ 
ЗАБОРАВИТИ СВОЈЕ 
ВОЈНИКЕ
Поводом Дана војних ветерана потпредседник Владе и 

министар одбране др Небојша Стефановић и начелник 
Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић при-
редили су пријем за делегацију представника војних ветерана 
у Малој ратној сали Старог Генералштаба, након чега је мини-
стар Стефановић поручио да Србија никада неће заборавити 
своје војнике, њихова дела и оно што нам остављају у аманет.

Делегацију су чинили председник Клуба адмирала и гене-
рала Србије генерал-потпуковник у пензији Миломир Ми-
ладиновић, председник СУБНОР-а Србије генерал-мајор у 
пензији Видосав Ковачевић и члан Удружења породица па-
лих бораца ратова 1990-1999 Влада Пурковић.

Честитајући празник, министар Стефановић је истакао 
да му је изузетна част што је данас био у прилици да разго-
вара са представницима војних ветерана наше земље који су 
увек показивали како се воли Србија.

– За нас је веома важно да се традиција очува, да покаже-
мо да изузетно ценимо то што су војни ветерани радили за 
Србију у претходним временима и то што су у сваком рату, 
али и у свим другим изазовима за нашу земљу, били први, 
били они који су давали своје животе и своје здравље, бори-
ли се за своју земљу и да сви ми будемо сигурни и слободни 
– нагласио је министар Стефановић.

Та њихова дела, истакао је министар одбране, морају да 
буду упамћена.

– Србија никада неће заборавити своје војнике, никада 
неће заборавити њихову храброст и оно што нам остављају 
у аманет – поручио је министар Стефановић.

Веома је важно, закључио је министар Стефановић, да се 
ветерани и њихове породице поштују, да покажемо да бри-
немо о њима и да умемо да ценимо то што ветерани нису 
бринули чак ни о свом животу кад су ишли да се боре за 
своју земљу.

Поводом 4. децембра Дана војних ветерана, министар Сте-
фановић упутио је честитку војним ветеранима.

За Дан војних ветерана одређен је 4. децембар када је 1912. 
године потписано примирје у Првом балканском рату изме-
ђу савезника Србије, Црне Горе, Грчке и Бугарске, с једне, и 
Отоманске царевине, као поражене, са друге стране. Тада је 
400.000 бораца Војске Краљевине Србије добило звање „ста-
ри ратник”, односно војни ветеран.

Традиције ће бити очуване: са 
пријема код министра одбране
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Министар Стефановић положио венац 
на Споменик незнаном јунаку 

ИСПИСАЛИ ИСТОРИЈУ 
ВЕТЕРАНА
Потпредседник Владе и министар одбране др Небојша 

Стефановић положио је 4. децембра венац на Спо-
меник Незнаном јунаку на Авали, поводом Дана војних 
ветерана. Уз највише војне почасти, химну Републике 
Србије и свечани строј Гарде, министар Стефановић по-
ложио је венац у пратњи начелника Генералштаба Вој-
ске Србије генерала Милана Мојсиловића и заменика 
команданта Ратног ваздухопловства и ПВО бригадног 
генерала Жељка Билића.

После полагања венца, министар одбране уписао је 
у спомен-књигу: „Снажно уједињени и вођени вером у 
отаџбину извојевали сте победу и одбранили право на 
слободан живот грађана у нашој земљи. Заштитили сте 
своју земљу и одбранили њену част, не питајући за цену.

Почивајте у миру знајући да сте исписали историју по-
бедника и да потомци никада неће дозволити да сећање на 
ваше подвиге избледи. Нека вам је вечна слава и хвала!” 
Овај празник обележен је у свим командама, јединицама и 
установама Министарства одбране и Војске Србије у знак 
поштовања и сећања на борце пале за слободу отаџбине.

Положени венци

ПОШТА СЛАВНИМА
Поводом обележавања Дана војних ветерана, делегације 

Министарства одбране и Војске Србије, СУБНОР-а Србије, 
Клуба генерала и адмирала Србије, Удружења ветерана 63. 
падобранске бригаде са председником, пуковником у пензији 
Видојем Ковачевићем на челу и чланова традиционалних ве-
теранских удружења 4. децембра су уз војне почасти положиле 
венце на Новом гробљу и крај Споменика „Вечна ватра” на 
Ушћу у Београду у знак сећања на страдале српске војнике.

Делегација предвођена бригадним генералом Мирољубом 
Чупићем, у оквиру Новог гробља положила је венце крај Спо-
мен-костурнице војника страдалих у српско-турским рато-
вима и Српско-бугарском рату, Спомен-костурнице брани-
лаца Београда у Првом светском рату и Споменика ослобо-
диоцима Београда у Другом светском рату где је венац у име 
СУБНОР-а Србије положио члан Председништва, пуковник 
пилот Зоран Јаковљевић.

Oрден белог орла уручен председнику 
СУБНОР-а Владичин Хан

ЗАДУЖИО СРБИЈУ
Председнику СУБНОР-а Владичин Хан и члану Главног од-

бора СУБНОР-а Србије, потпуковнику у пензији Драгу-
тину Димчевском, председник Републике Србије Александар 
Вучић уручио је Орден белог орла са мачевима за испољено 
лично херојство и вешто командовање 53. граничним ба-
таљоном Војске Југославије током 1998. и 1999. године, а 
поводом 21. годишњице битке на Кошарама.

Обраћајући се окупљенима, председник Вучић истакао 
је да је реч о вредном и важном одликовању, али не у мате-
ријалном, већ у „људском смислу” и у смислу оног колико је 
својим радом и својим делом задужио своју отаџбину Србију.

Потпуковнику Димчевском, како је истакао, одликова-
ње много значи и њему и свим припадницима и саборци-
ма који су учествовали у одбрани отаџбине од НАТО агре-
сије 1998. и 1999. године.

„Иако је одликовање можда стигло са закашњењем, ипак 
је наш председник исправио веома велику неправду. Више 
од две деценије скривала се истина о борбама на Кошара-
ма, Морини, Паштрику и на осталим караулама које су се 
одвијале током НАТО агресије” – нагласио је потпуковник 
у пензији Димчевски.

Са великим поносом, поред осталих, Димчевском је 
упутио срдачну честитку и Мирољуб Стојчић, председ-
ник СУБНОР-а Пчињског округа и председник Скупшти-
не СУБНОР-а Србије.

ДОГАЂАЈИ

Одавање поште Незнаном 
јунаку на Авали

Свечани тренутак који ће 
Драгутин Димчевски памтити

Ослободиоцима Београда у име СУБНОР-а 
пошту је одао Зоран Јаковљевић
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Министарка Дарија Кисић Тепавчевић 
примила делегацију СУБНОР-а

НАСТАВАК УСПЕШНЕ 
САРАДЊЕ
Министарка за рад, запошљавање борачка и социјална 

питања Дарија Кисић Тепавчевић примила је делега-
цију Савеза удружења бораца народноослободилачких 
ратова Србије, коју су сачињавали председник Видосав 
Ковачевић и Томислав Миленковић, члан Председништва. 
Они су министарку обавестили о активностима СУБ-
НОР-а Србије и разговарали о сарадњи са Министарством 
на реализацији програма активности борачке организа-
ције у Републици Србији.

Председник СУБНОР-а Видосав Ковачевић обавестио 
је министарку Дарију Кисић Тепавчевић о активностима 
и новим задацима у циљу дефинисања заједничких др-
жавних и националних интереса Републике Србије као и 
чланства бројне и територијално разуђене организације.

Министарка Дарија Кисић Тепавчевић је показала вели-
ко разумевање програма друштвене суштине СУБНОР-а, 
резултата које је организација остварила и друштвени 
значај што се од СУБНОР-а очекује. Саопштила је да ће 
надлежно Министарство на све могуће начине подстица-
ти и подржавати патриотизам, антифашизам, слободар-
ску традицију и неговање историјског наслеђа у борби и 
очувању слободе српског народа, посебно нагласивши да 
идуће године обележавамо 80. годишњицу устанка у Ср-
бији када је српски народ рекао историјско „НЕ” фашизму.

Речју наставља се сарадња на очувању историјског и 
слободарског наслеђа које су генерације остваривале ра-
дом и херојством.

Томислав Миленковић, члан Председништва СУБ-
НОР-а Србије, пожелео је успешан и срећан рад мини-
старки и, као бивши министар Министарства за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална питања, понудио пуну 
подршку СУБНОР-а и своју личну, у реализацији про-
грамских задатака Министарства.

Уручено одличје Жељку Зиројевићу

ЗАХВАЛНОСТ ЗА 
ПОЖРТВОВАЊЕ

У Београду је 24. новембра 2020. године председник Ре-
публике Србије Александар Вучић институцијама и 
појединцима уручио одликовања којима их је одлико-

вао за постигнуте резултате у борби против ковида 19. Mеђу 
онима који су из руку председника примили одликовање, 
Сребрну медаљу за заслуге, био је и потпредседник СУБ-
НОР-а Србије, академик Жељко В. Зиројевић.

Поводом тог чина председник СУБНОР-а Србије Видо-
сав Ковачевић са најближим сарадницима примио је Зироје-
вића, истакавши да му је задовољство што су чланови СУБ-
НОР-а исказали самопрегор, пожртвованост и увек били на 
бранику Отаџбине у сваком тренутку и свакој ситуацији.

Захваљујући на пријему, Зиројевић је истакао да од-
личје не схвата само као своје, већ свих припаднике СУБ-
НОР-а Србије, Шумадије и Крагујевца, који су укључени 
у јединствену и надасве патриотску, антифашистичку и 
хуманитарну организацију. У СУБНОР-у се, како је ре-
као, води брига о људима, а љубав и оданост Отаџбини су 
на првом месту.

ДОГАЂАЈИ

Фотографија за успомену на 
прву посету министарки Кисић

Члановима Савеза удружења бораца народноослободилачких ратова Србије, читаоцима  
и сарадницима листа ,,Борац” честитамо предстојеће новогодишње и божићне празнике

СУБНОР Србије

Предлог Удружења добровољаца

ДАН ЗАСТАВЕ

У циљу очувања културе сећања на дан кад се ви-
јорила српска застава на Белој кући, Удружење 
добровољаца и потомака (1912–1918) заједно са 

Савезом бораца и ветерана покренуло је иницијативу 
да се сваке године тај дан, 28. јул 1914/1918, значајан по 
отпору десет пута јачем непријатељу 1914, односно када 
се вијорила српска застава, као прва страна застава у 
историји Беле куће, од укупно две које су се вијориле до 
сада, сваке године обележава у Србији као Дан заставе.

М. Мирковић
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Његова екселенција Ентони Годфри 
први је амерички амбасадор који 

је, после бомбардовања 1999. посетио 
Дом ветерана и војних инвалида, од-
носно Савез удружења бораца народ-
ноослободилачких ратова Србије и 
Војних инвалида, и то 9. јуна, дан уочи 
21. годишњице Кумановског споразума.

Домаћин је био председник Саве-
за удружења бораца народноослобо-
дилачких ратова Србије генерал-мајор 
Видосав Ковачевић, са председником 
Удружења добровољаца, потомака и по-
штовалаца (1912–1918) Лазаром Коса-
новићем, потомком Николе Тесле и се-
стрићем Саве Косановића, првог срп-
ског амбасадора у Вашингтону после 
Другог светског рата.

Свечаности су присуствовали и та-
дашњи министри спољних послова за 
борачка питања Ивица Дачић и Зоран 
Ђорђевић, амбасадорка Израела, амба-
садор Азербејџана као и потомци Ми-
хаила Идворског Пупина – Јустина Пу-
пин Кошћал, Војводе Степе Степанови-
ћа – Нађа Лучић и др Слободанка Грко-
вић – Милунке Савић.

Од чланова СУБНОР-а, присуство-
вали су и примили Пупинове пове-
ље, „За изузетан допринос у очува-
њу историјских и културних вредно-
сти Српског народа”, Видосав Коваче-
вић председник СУБНОР-а, др Биља-
на Ђоровић, филозоф медија, публи-
циста и новинар Радио Београда, Зол-
тан Дани командант 3. ракетног диви-

Ученици скупа пријатељства

зиона ПВО који је оборио два авиона у 
отпору НАТО агресији (Ф-117 и Ф 16), 
Драгутин Димчевски, херој са Кошара 
и Зденко Дупланчић, борац Прве про-
летерске НОУ бригаде.

Том приликом промовисан је дипло-
матски дневник амбасадорке Љиљане 
Никшић „Када се вијорила српска за-
става на Белој кући” и отворена изло-
жба „Амерички добровољци у Другом 
светском рату” – допринос Вилсона и 
Пупина. 

У Великом рату је само из САД уче-
ствовало је 214.000 добровољаца, а у 
пробоју Солунског фронта 83.000. Сам 
Михаило Пупин заложио је целокупну 
своју имовину како би подигао кредит 
за финансирање српске војске у нерав-
ноправном рату из ког је Србија изашла 
као победник.

Назив скупа био је „Нова ера срп-
ско-америчких односа” поводом чи-
њенице да Срби и Американци имају 
више од 200 година дугу традицију при-
јатељских односа, изузев деведесетих 
година прошлог века. (још од времена 
Ђорђа Шагића који се населио 1814), а 
кога су потом следили Тесла, Пупин и 
други који су уградили себе у темеље 
САД. Данас Американаца српског по-
рекла има око 600 000, који чине мост 
сарадње две земље.

У Другом светском рату, српски на-
род је у Прањанима, у операцији „Ва-
здушни мост” учествовао у спасавању 
500 америчких пилота, жртвујући сво-

је и животе својих најмилијих, јер је, 
у окупираној Европи, једино у Срби-
ји за једног убијеног немачког војника 
била предвиђена одмазда стрељањем 
100 Срба, а за рањеног 50. Упркос тој 
чињеници, српски сељаци, ризикују-
ћи животе своје чељади, сакривали су 
америчке пилоте у својим кућама, уче-
ствовали у операцији „Ваздушни мост” 
- највећој операцији спашавања у исто-
рији модерног ратовања.

У време ковида 19 председник Ср-
бије Вучић обезбедио је авион којим су 
бесплатно превежени амерички држа-
вљани назад у САД, а председник САД 
Трамп узвратио је америчком солидар-
ношћу, шаљући део медицинске опре-
ме, која је тада била најпотребнија Аме-
рици тешко погођеној пандемијом. У 
тешким моментима историје човечан-
ства Срби и Американци су били на ис-
тој страни. Аутор Дипломатског днев-
ника – књиге „Кад се вијорила српска 
застава на Белој кући” указала је у свом 
куртоазном одговору на захвалницу да 
су два председника Србије Александар 
Вучић и Америке Доналд Трамп разме-
њујући честитке поводом националног 
Дана Србије и Америке, сећајући се 28. 
јула 1918. – српског дана у Вашингтону 
када се вијорила српска застава на Бе-
лој кући, као прва у историји Беле куће 
од укупно две које су се икада вијори-
ле, тим чином вратили српско-америч-
ко пријатељство на председничку аген-
ду, а на добробит Срба и Американаца.

Амерички амбасадор у Дому ветерана

САРАДЊА ДУЖА ОД ДВА ВЕКА



Новембар / Децембар 2020. | БОРАЦ | 13 

75

У просторијама СУБНОР-а Срби-
је 26.новембра одржан је састанак 

коме је председавао председник СУБ-
НОР-а Србије, генерал-мајор у пензији 
Видосав Ковачевић са великим српским 
хуманитарцем из САД Милошем Шупи-
цом, који је и председник организаци-
је ,,Спасимо Српску Децу” и покретач 
акције ,,Један од хиљаду”. Састанак је 
организован с циљем постизања дого-
вора о даљем пружању хуманитарне 
помоћи борцима у агресији НАТО-а и 
о начину доделе.

Састанку су присуствовали и начел-
ник Управе за традицију, стандард и ве-
теране Министарства Одбране Републи-
ке Србије пуковник Душко Шљиванча-
нин, начелник штаба 63. бригаде у време 
агресије НАТО-а Видоје Ковачевић, уче-
сник битке на Кошарама генерал-мајор 
у пензији Стојан Коњиковац, последњи 
начелник ГШ ВРС генерал-потпуковник 
у пензији Новак Ђукић, командант В 
и ПВО Републике Српске генерал-пот-
пуковник Живомир Нинковић, борац 
63. пад. бр. са Кошара Илија Ивић, уну-
ка славне хероине Милунке Савић др 
Слободанка Грковић, уредник магази-
на ,,Одбрана и безбедност’’ Јасмина Ан-
дрић, председник Истраживачког цен-
тра за одбрану и безбедност Милош Ти-
шма, представник удружења ,,Директ 
Ефект” Предраг Карасовић и члан пред-
седништва СУБНОР Србије пуковник 
Зоран Јаковљевић,.

Скуп се бавио начинима организо-
вања и усмеравање помоћи коју при-

купља господин Шупица онима који-
ма је најпотребнија, поготову борцима 
са Кошара и Паштрика (1999. године).

Видосав Ковачевић је подсетио да је 
СУБНОР променио име у Савез удру-
жења бораца народноослободилачких 
ратова Србије и да негује традицију 
свих ослободилачких ратова Србије, 
што је значајно за кровно представља-
ње бораца у Србији. 

Милош Шупица се осврнуо на до-
садашњи хуманитарни рад и напоме-
нуо да се често сусреће са ставом Срба 
у Србији и у дијаспори да су хероји само 
погинули у ратовима, а да се преживе-
ли не третирају као хероји, што је, како 
сматра, погрешно. Говорио је и о неор-
ганизованости дијаспоре у пружању 
помоћи нашим борцима, али и мали-
циозним радњама појединих хумани-
тарних организација и познатих лично-
сти које су хуманитарну помоћ од Срба 
слали у руке непријатеља. 

Видосав Ковачевић је понудио кон-
кретну помоћ и истакао да ће урадити 
све како би помогао. Истакао је да СУБ-
НОР Србије може да пружи потреб-
не материјале, попис бораца, затим ко 
је погинуо, а ко рањен са чињеницама 
када и где, да може да организује медиј-
ску подршку итд. Такође се осврнуо на 
процес израде социјалних карата бора-
ца и о новом закону о борцима. 

Пуковник Шљиванчанин је истакао 
да долази по одобрењу министра одбра-
не Републике Србије у важну борачку 
организацију као што је то СУБНОР 

ДОГАЂАЈИ

Убудуће ће СУБНОР Србије 
усмеравати пристиглу помоћ

Србије. Подвукао је да је потребна већа 
медијска пажња акцији прикупљања и 
пружања помоћи борцима. Рекао је да 
породице погинулих бораца нису мно-
го угрожене због бенефита које имају, а 
да се преживели борци налазе у лошој 
ситуацији и да многе од њих није пре-
познао систем. Очекује да ће то бити 
донекле регулисано ступањем на сна-
гу недавно усвојеног Закона о борач-
ко-инвалидској заштити.

Пуковник Шљиванчанин је предло-
жио да СУБНОР Србије као организа-
ција са високим реномеом може на пра-
ви начин да координише акције упући-
вања средства на права места. Такође 
је сугерисао да помоћ не треба да се 
упућује само херојима са Кошара и Па-
штрика, већ и онима који су учество-
вали у ратним дејствима у Републици 
Српској и осталим просторима 90-их 
година. Управа за ветеране ће помоћи 
и информацијама о борцима и утврђи-
ваће коме помоћ треба да иде. Са овим 
су се сложили сви учесници састанка.

Закључак састанка је да ће СУБ-
НОР Србије убудуће са Милошем Шу-
пицом, Министарством Одбране, ме-
дијима, осталим удружењима и лич-
ностима координисати акције око по-
моћи која се сакупља у овом процесу 
и организовати оперативно тело за ту 
намену. На крају састанка Милошу Шу-
пици су уручене књиге и изражена за-
хвалност на свему што је до сада учи-
нио за српски и остале народе који су 
се нашли у невољи.

Састанак о начину усмеравања хуманитарне помоћи

БИЋЕ ФОРМИРАНО ОПЕРАТИВНО ТЕЛО
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Поводом међународног дана борбе против фашизма и анти-
семитизма на споменик „Менора у пламену” на Дунавском 

кеју венце су положили, у име Владе Србије министарка за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др 
Дарија Кисић Тепавчевић, заменик градоначелника Београда 
Горан Весић, представници Савета Европе, Савеза јеврејских 
општина Србије, Јеврејске општине Београд, председник 
СУБНОР-а Србије, генерал- мајор Видосав Ковачевић, пред-
седник Удружења логораша „Јасеновац” Славко Милановић, 
амбасаде Немачке, Аустрије и Израела, као и председник 
општине Стари град Радослав Марјановић.

„Борба против фашизма и антисемитизма не сме бити тек 
пука синтагма, већ дужност и обавеза, како се ништа слич-
но више никада не би поновило”, поручила је министарка за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Да-
рија Кисић Тепавчевић.

Кисић Тепавчевић је подсетила да се 9. новембра 1938. го-
дине догодило незапамћено насиље на немачким улицама и 
трговима, које је означило почетак правно легитимисаног и 
јавно подржаног прогона Јевреја, а који је завршен убиством 
шест милиона недужних мушкараца, жена и деце.

Тај нечувени злочин над Јеврејима, како је истакла Кисић 
Тепавчевић, захтева од свих нас да останемо посвећени се-
ћању и одавању почасти жртвама.

„Памтећи системско искорењивање јеврејског народа, ко-
јем је претходио најтежи облик дискриминације, обавезујемо 
све нас, као и будуће генерације, да заједно радимо на утеме-
љењу друштва у којем разлике неће бити мета на челу, ни пре-
прека, већ оно што нас зближава”, рекла је Кисић Тепавчевић.

Србија је искрено опредељена да борба против фашизма, 
расизма, антисемитизма и ксенофобије буде стална и одлуч-
на, нагласила је Кисић Тепавчевић.

Она је додала да су основне вредности које гаји Србија да-
нас, као и у Другом светском рату, слобода и правда, као је-
дини одрживи темељи истинског патриотизма. 

„Србија је, борећи се за мир, једнакост и равноправност у 
Другом светском рату, показала да је борба против зла у ко-
рену њеног бића. Наша земља је у том периоду имала један 

од најјачих антифашистичких покрета на свету. Наши пре-
ци су нам оставили часно име, као и сећање на борбу чији је 
смисао уграђен у темеље савремене Европе”, истакла је Ки-
сић Тепавчевић.

Србија ће на европском путу снажно, достојанствено и 
храбро залагати за мир и дијалог међу народима и бити у 
првим редовима борбе против свих облика екстремизма. 

Кисић Тепавчевић је навела и да Србија институционал-
но учествује и подржава активности којима се чува сећање 
на жртве Холокауста и геноцида, кроз образовни програм, 
као и кроз процес враћања имовине жртвама Холокауста.

Председник СУБНОР-а Србије генерал мајор Видосав Ко-
вачевић искористио је прилику да честита госпођи Дарији 
Кисић Тепавчевић избор за министра Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања и пожелео наста-
вак добре сарадње са СУБНОР-ом Србије.

ДОГАЂАЈИ

Oбележен међународни дан борбе против фашизма и антисемитизма

ДА СЕ НИКАДА НЕ ПОНОВИ

Борба против фашизма 
и антисемитизма не сме 
бити тек пука синтагма

У име државе пошту жртвама одала је 
министарка Дарија Кисић Тепавчевић
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Сећање на антихитлеровску коалицију у УН

ПОУКЕ ЖИВОТА
Поводом презентације резолуције „Борба против глори-

фикације нацизма и неонацизма и других акција које до-
приносе распламсавању савремених облика расизма и расне 
дискриминације, ксенофобије и нетолеранције” на ового-
дишњој седници Генералне скупштине Уједињених Нација 
говорио је Василиј Небензија, амбасадор Руске Федерације 
у Уједињеним нацијама. Он се обратио и у име Арменије, 
Азербејџана, Белорусије, Кине, Казахстана, Киргизије, Таџи-
кистана, Туркменистана и Узбекистана.

„Пре 75 година извојевали смо победу против заједнич-
ког непријатеља и ставили тачку на најстрашнији рат, који 
је донео незапамћене патње људској раси, посебно у Евро-
пи, Азији, Африци и Пацифику, као и другим деловима све-
та. Ова победа је заједничко наслеђе људске расе и споменик 
јединству људи који су се суочили са незабележеним злом. 
Зато дозволимо себи да заувек чувамо сећање на оне који су 
жртвовали своје животе у име победе, на оне који су пали у 
биткама, на оне који су подлегли повредама, исцрпљености и 
глади и који су мучени до смрти као затвореници у концен-
трационим логорима.

Зато сагнимо главе у знак сећања на њих.
Никада нећемо заборавити огромну жртву Совјетских 

народа, 27 милиона грађана СССР-а страдало је у рату који 
је вођен до истребљења. Две трећине страдалих били су ци-
вили. Ови злочини оставили су дубок траг на сећање сваке 
породице, њихове личне патње и бол због губитка сродника 
још увек су свежи у нашем памћењу.

Такође, одајемо пошту немерљивој жртви и храбрости 
народа Кине која је изгубила више од 35 милиона војника и 
грађана и дала огроман историјски допринос победи у ан-
тифашистичком рату, као највеће поприште сукоба у Азији.

Памтимо и одважност и храброст свих Европљана који су 
пружили отпор нацизму.

Памтимо и јунаштво војника Савезничке коалиције и брат-
ство по оружју и до тада невиђену сарадњу и солидарност.

Нико није заборављен, ништа није заборављено!
Сврха сећања није мржња и осуда ма према коме, већ да 

се извуку историјске поуке, заједнички окрене будућности и 
изгради стабилан мир.

На несрећу, ових дана можемо уочити срамотне покуша-
је да се прекомпонује историја Другог светског рата и лажне 
наративе који поричу историју насиља, па чак и глорифи-
кују агресивни рат и колонијалне законе. Сведочимо поку-
шајима да се избрише из сећања хероизам, да се уништавају 
ратни споменици, да се забрањује истицање медаља и сим-
бола славне победе.

Ово нема и не може имати подршку, без обзира која поли-
тика и геополитика је на сцени. Они који су починили злочи-
не никада неће моћи измаћи суду историје. У међувремену 
међународна заједница мора бити будна и уједињена да су-
збије сваки заметак нацистичке идеологије. Морамо заувек 
стати на пут могућности избијања неког новог рата и ужаса 
које он са собом носи.” рекао је руски амбасадор у уједиње-
ним Нацијама Василиј Небензи.

ФИР је захвалан свим државама које су одиграле велику 
улогу против антихитлеровске коалиције и јапанске фанатич-
не агресије пре 75 година, а сада је на нама непоколебљиво 
чување сећања као важан допринос да се овакво зло никада 
и ником више не понови.

Др Улрих Шнајдер, Берлин

ДОГАЂАЈИ

Одржана конститутивна седница 
Комисије за међународне односе

СТАЗАМА 
ПРИЈАТЕЉСТВА
Под председавањем амбасадора Владимира Бабшека 

- Орешковића, одржана је конститутивна седница 
Комисије за међународну сарадњу. Комисија је саста-
вљена од угледних личности са знањем и ауторитетом 
у својим областима, а чине је: новинар и публициста 
Љиљана Булатовић, генерал-мајор Радослав Шкорић, 
борац НОР-а Зденко Дупланчић, дипломата Енес Кара-
беговић, пуковник у пензији Золтан Дани и пуковник у 
пензији Горан Аћимовић, који је изабран за секретара 
Комисије.

У поздравној речи председник је обавестио члано-
ве о статутарним овлашћењима, (по новом Статуту 
СУБНОР-а Србије усвојеним 18. јуна 2020) на седни-
ци изборне Скупштине СУБНОР-а, и основним зада-
цима тог тела.

Комисија има дугогодишњи континуитет, као на-
следник Комитета за међународну сарадњу и веома је 
активна на међународним форумима на којима СУБ-
НОР Србије и Србија имају запажену улогу.

Комисија је разматрала актуелну политичко-безбед-
носну ситуацију у Србији и у свету, као и о наредним 
задацима СУБНОР-а у тој области.

Како је констатовано СУБНОР има изузетну са-
радњу са борачким организацијама бивших републи-
ка СФРЈ, као и са Међународном федерацијом анти-
фашиста (ФИР) и Светском организацијом ратних ве-
терана (ФМАК).

Седници је присуствовао и председник СУБНОР-а 
Србије Видосав Ковачевић који је поздравио присутне 
и захвалио им се што су се својим ауторитетима и ка-
пацитетима придружили активностима на заједнич-
ком јачању места и улоге СУБНОР-а Србије на плану 
међународне сарадње. То су у досадашњем периоду 
препознали државни органи Републике Србије и при-
јатељи антифашисти у региону и Европи.

Поглед на учеснике скупа који су 
трасирали међународну сарадњу 
СУБНОР-а Србије
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РАДНО И СВЕЧАНО 

У Свечаној сали Универзитета у Нишу 30. септембра одржа-
на седница изборне Скупштине СУБНОР-а Града. У раду 
тог скупа  учествовали су делегати изабрани у нишким 

општинама и гости – представници Копнене војске ВС, Клуба 
генерала и адмирала, Војне болнице Ниш, бораца ратова 1991-
1999. године, Удружења пензионисаних припадника Војске и 
војних ветерана, Удружења потомака ослободилачких ратова 
Србије од 1912-1920, Друштва за неговање традиција Србије 
у Нишу, Удружења резервних војних старешина, Удруже-
ња војних пензионера, борачких организација СУБНОР-а 
из других градова и општина. Седници су присуствовали 
и проф. др Властимир Николић, проректор Универзитета у 
Нишу, пуковник др Слађан Христов, изасланик команданта 
Копнене Војске Србије, Душан Живковић, председник градске 
општине Нишка Бања, Братислав Бато Вучковић, председник 
општине Палилула, затим представници Друштва за неговање 
слободарских традиција Србије, Удружења ,,Сабор” и многе 
јавне личности из града на Нишави.

Седницу Скупштине је отворио Координатор СУБНОР-а 
за Нишавски округ пуковник у пензији Анђелко Милићевић, 
који је и руководио њеним радом.

За председник Скупштине СУБНОР-а Града Ниша иза-
бран је проф. др Видимир Вељковић, пуковник у пензији, 
за председника Градског одбора СУБНОР-а Нишa – пуков-
ник у пензији Душан Новаковић, а за заменика председни-
ка Градског одбора СУБНОР-а – професор Богдан Андрејић. 

Новоизабрани чланови Градског одбора су пуковник у 
пензији Момчило Јовић,  Зоран Момчиловић, ратни војни 
инвалид, Богомир Рајић, резервни војни старешина, пуков-
ник у пензији Момчило Оровић и Тома Лончар, дипломи-
рани правник.

Комисију за информисање, издаваштво и пројекте сачи-
њавају проф. др Горан Максимовић, декан на Филозофском 
факултету у Нишу од 2010 до 2016. година, проф. др Мило-
ван Братић, декан Факултета за спорт и физичко васпита-
ње, проф. др Драган Милићевић, проф. др Видимир Вељко-
вић, проф. др Зоран Миладиновић, потпуковник у пензији, 
пуковник у пензији Миле Станојковић и пуковник у пензи-
ји Јовица Антић.

За чланове Надзорног одбора СУБНОР-а Града Ниша иза-
брани су Сузана Марковић, дипломирани математичар, Соња 
Кеча, дипломирани правник и Момчило Ковачевић, адвокат.

У наредном периоду функцију секретара Градског одбо-
ра СУБНОР-а Града Ниша обављаће Миодраг Митић, про-
фесор разредне наставе.

Председник Градског одбора СУБНОР-а Ниш Душан Но-
ваковић захвалио је у име свих изабраних појединаца и ор-
гана и предложио програм рада Градског одбора за наредни 
период, који је једногласно усвојен.

После радног дела, у веома емотивној атмосфери, заслу-
жним појединцима додељена су одликовања.

Председник СУБНОР-а Србије Видосав Ковачевић пост-
хумно је одликовао Медаљом борца примаријуса др Миодра-
га Лазића, добровољца у Републици Српској и Крајини и који 
је као ратни хирург спасио хиљаде живота. Уз звуке „Марша 
на Дрину”, највише признање СУБНОР-а Србије примила је 
кћерка доктора Лазића др сци мед. Нина Вујошевић. У име 
Друштва за неговање слободарских традиција Србије пуков-
ник у пензији Миодраг Милић кћерки др Лазића уручио је 
шајкачу. Др Нина Вујошевић топло је и емотивно захвалила 
на указаној части њеном оцу, добровољцу, борцу и хирургу.

Постхумно је додељена и Медаље борца Жарку Милији-
ћу, који се храбро борио против паравојних снага у касарни 
„Крупа” у Пазарићу. Медаљу је Милијићевој кћерки Светла-
ни уручио генерал Ковачевић. 

Председник СУБНОР-а Србије потом је Медаљу борца 
уручио пуковнику Видоју Ковачевићу, начелнику Штаба 63. 
падобранске бригаде и учеснику и Битке на Кошарама, када 
је и тешко рањен. Повеља СУБНОР-а додељена је и ректо-
ру Нишког универзитета проф. др Драгану Антићу, а и ра-
нијем ректору (2006–2009) нишког универзитета др Радоса-
ву Бубњу. Захвалнице су уручене управнику Војне болнице 
у Нишу и Команди мешовите артиљеријске бригаде у Нишу.

Изборној скупштини СУБНОР-а Србије Града Ниша 
пригодним речима обратили су се председник Скупштине 
СУБНОР-а Мирољуб Стојчић и председник СУБНОР-а Ср-
бије Видосав Ковачевић.

Потом је одржан састанак са новоизабраним чланови-
ма органа СУБНОР града Ниша, којем су присуствовали 
представници СУБНОР-а градова и општина из Пчињског, 
Пиротског, Зајечарског, Јабланичког, Топличког и Нишав-
ског округа. Видосав Ковачевић је новоизабраном руковод-
ству, уз честитке, указао на предстојеће обавезе и задатке 
СУБНОР-а Србије.

Делегацију СУБНОР-а Србије примио је проректор проф. 
др Властимир Николић, а након одржане скупштине и заме-
ница градоначелника Града Ниша Душица Давидовић.

Тако је, након дуго времена, у другом по величини граду 
у Србији формирано ново руководство СУБНОР-а и ожи-
вео рад организације, на опште добро свих грађана, а посеб-
но бораца и поштовалаца ослободилачких ратова.

A. M.

РАД ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Обновљена организација у Нишу 
биће значајан ослонац борцима

Седница изборне Скупштине СУБНОР-а Ниша
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Годишњица Битке на Кадињачи

ОДАТА ПОШТА РАДНИЧКОМ БАТАЉОНУ

Ужице памти хероје Кадињаче који 
су заслужили наше вечно сећање, 
рекла је градоначелница Ужица 

Јелена Раковић Радивојевић на обеле-
жавању 79-годишњице битке у којој је 
29. новембра 1941. године изгинуо цео 
Раднички батаљон бранећи Ужичку 
републику.

„За нас је 29. новембар дан туге и по-
носа. Туге због сваког изгубљеног живо-
та, а поноса јер смо потомци оних што 
су веровали у то да наше постојање има 
смисла само ако живимо слободно и ча-
сно”, истакла је градоначелница Ужица.

Парастос изгинулим борцима слу-
жили су свештеници ужичке цркве, а 
пошту херојима Кадињаче полагањем 
венаца одали су делегације Владе Ср-
бије, Генералштаба Војске Србије, Са-
веза удружења бораца народноослобо-
дилачких ратова Србије у саставу: пред-
седник, генерал мајор Видосав Коваче-
вић и члан Председништва, пуковник 
Зоран Јаковљевић, чланови СУБНОР-а 
града Ужица и општине Севојно. Сени-
ма погинулих ратника поклонили су се 
и представници других борачких орга-
низација и потомака.

У име Владе Републике Србије у спо-
мен-комплексу Кадињача говорио је др-
жавни секретар у министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална  пи-
тања Зоран Антић који је истакао да ће 
Влада Републике Србије наставити да 
негује традиције народноослободилач-
ких ратова, јер, како је нагласио, само 
на тај начин ћемо сачувати свој нацио-
нални и духовни идентитет.

Ужичка република је престала да по-
стоји после 67 дана – 29. новембра 1941. 
године. Немци су четири дана раније 
покренули офанзиву на слободну те-
риторију, из правца Ваљева и Краље-
ва, понегде уз помоћ четника. Увидев-
ши да неће успети да одбране град, Вр-
ховни штаб и партизани су кренули да 
се повлаче ка Санџаку.

На превоју Кадињача, удаљеном 14 
километара од Ужица, одступницу је 
бранио Раднички батаљон, потпомог-
нут Орашком четом Другог шумадиј-
ског одреда и две чете Посавског одре-
да. Раднички батаљон су чинили желе-
зничари, обућари, кројачи, ткачи, пека-
ри и пушкари.

Шест немачких дивизија и један пук, 
далеко надмоћнији и опремљенији, по-
разили су партизане, према немачких 
извештајима, за нешто више од сат вре-
мена борбе по дневној светлости и сне-
гу на Кадињачи 29. новембра.

Погинуло је 108 партизана, док су 
немачки губици, према њиховим изво-
рима, били два мртва и један рањени 
војник. Док је трајала битка, према ис-
тим изворима, Немци су из другог прав-
ца ушли у Ужице и до 16 часова заузе-
ли град.

Председник СУБНОР-а Србије, ге-
нерал мајор Видосав Ковачевић поздра-
вљајући све присутне, између осталог 
је рекао:

„Српски народ је пре 79 година рекао 
историјско НЕ фашизму, одазвао се по-
зиву КПЈ тада најорганизованије поли-
тичке снаге у земљи, узео пушку у руке 
и заједно са другим народима Југосла-
вије кренуо у општенародни устанак, у 
народноослободилачку борбу против 
окупатора.

У тој четворогодишњој, неравно-
правној а надасве херојској борби срп-
ски народ је тешко страдао али је на кра-
ју Другог светског рата стао у ред побед-
ника над фашизмом, исто онако како  су 
наши преци стајали у строју победника 
у Првом светском рату. СУБНОР Срби-
је заједно са државним органима, Ми-
нистарством за рад запошљавање, бо-
рачка и социјална питања, са Војском 
Србије, органима локалне власти и број-
ним удружењима патриотске опредеље-
ности чува и развија културу сећања на 
ту нашу славну ослободилачку и анти-
фашистичку прошлост.

СУБНОР Србије се активно бори за 
остваривање права бораца, породица 
погинулих бораца, ратних војних инва-
лида а посебно чување успомена и сећа-
ња на погинуле борце у ратовима 90-тих 
година као и на погинуле борце у НАТО 
агресији. Верујемо да ступањем на сна-
гу новог закона о борачко-инвалидској 
заштити простор за наше деловање на 
том плану бити још већи.

Посебно се боримо и борићемо се 
против покушаја ревизије историје и 
погрешног интерпретирања историј-
ских чињеница. У Србији од 1941. до 
1945. године није се водио грађански 
рат. Водила се народноослободилач-
ка борба и Народноослободилачки рат 
против окупатора. Зна се ко је био оку-
патор, зна се ко се борио против окупа-
тора и зна се ко је помагао окупаторе. 
Жалосно је што су ревизионисти исто-
рије све гласнији што је на жалост све 
мање живих сведока те историје. Ми, 
њихови потомци и поштоваоци слав-
не народноослободилачке и антифаши-
стичке борбе нећемо и не можемо да ћу-
тимо и наставићемо ту борбу”, рекао је 
Ковачевић.

ПОСЕБНО СЕ БОРИМО И 
БОРИЋЕМО СЕ ПРОТИВ 
ПОКУШАЈА РЕВИЗИЈЕ ИСТОРИЈЕ 
И ПОГРЕШНОГ ИНТЕРПРЕТИРАЊА 
ИСТОРИЈСКИХ ЧИЊЕНИЦА. 
У СРБИЈИ ОД 1941. ДО 1945. 
ГОДИНЕ НИЈЕ СЕ ВОДИО 
ГРАЂАНСКИ РАТ. ВОДИЛА СЕ 
НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКА БОРБА 
И НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ РАТ 
ПРОТИВ ОКУПАТОРА.

Херојство Радничког 
батаљона није заборављено
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У селу Поточић, надомак Прокупља 
31. октобра откривен је велелепни 
споменик са спомен-чесмом по-

свећен погинулим и интернираним бра-
ниоцима Србије из тог места од 1912. до 
1999. године. Свечаности су присуство-
вали командант Копнене војске ВС ге-
нерал-потпуковник Милосав Симовић 
са сарадницима, председник СУБНОР-а 
Србије генерал-мајор у пензији Видо-
сав Ковачевић, члан Председништва 
СУБНОР-а Србије пуковник у пензији 
пилот Зоран Јаковљевић и координатор 
СУБНОР-а Србије за Нишавски округ 
пуковник у пензији Анђелко Милиће-
вић, затим заменик градоначелника 
Прокупља Дејан Тонић, већник за кул-
туру Милица Ерић, представници Срп-
ске православне цркве који су освешта-
ли спомен – чесму, потомци ратника, 
делегације бројних удружења грађана 
и мештани села Поточић.

Споменик су свечано открили гене-
рал-потпуковник Милосав Симовић, 
генерал-мајор у пензији Видосав Ко-
вачевић, заменик градоначелника Де-
јан Тонић, заменик председника Месне 
заједнице Поточић Андрија Микић и 
иницијатор за подизање тог меморија-
ла и ктитор Ратомир Тимотијевић Тим, 
који је раније био мештанин, а данас 
живи у Београду.

Делегације Копнене војске ВС са ге-
нерал-потпуковником Милосавом Си-
мовићем најпре је одала пошту свим 
погинулим мештанима села Поточић 
током ратова у 20. веку. Потом су вен-

це на новооткривени споменик у црве-
ном мрамору који симболизује проли-
вену крв за слободу отаџбине положи-
ле делегације СУБНОР-а Србије, града 
Прокупља. Савеза потомака ратника 
Србије од 1912. До 1920. године, СУБ-
НОР-а Прокупља, Месне заједнице По-
точић, Удружења Гвоздени пук из Игри-
шта, и породице ктитора Ратомира Ти-
мотијевића. 

Присутнима се обратио заменик гра-
доначелника Града Прокупља Дејан То-
нић:

– Велика је част бити овде, међу жи-
тељима села Поточић који чувају слав-
но име и дело својих предака. Овај дан 
симболизује бескрајно родољубље, хра-
брост и јунаштво, решеност на сопстве-
ну жртву зарад слободе домовине и на-
рода. Нама из локалне самоуправе по-
себно задовољство представља сарад-
ња са вама, који сте покренули иници-
јативу и вредно радите на унапређењу 
свог завичаја, али и на чувању сећања 
на оне, који су животе положили на ол-
тар отаџбине. У славну историју Топли-
це уписана су имена житеља Поточића, 
који су се борили за слободу свог потом-
ства и целе Србије од 1912. до послед-

њег рата 1999. године. Ова спомен-че-
сма настала је као симбол решености 
потомака славних бораца из Поточи-
ћа, да сачувају сећање на своје претке. 
Овде су уписана имена ваших комши-
ја, рођака… Захвалност припада свима 
вама из Поточића што не заборављате, 
али посебно издвајамо Ратомира Тимо-
тијевића Тима, који никада не забора-
вља на своје Топличане и помаже целој 
Топлици, истакао је Тонић.

Председник СУБНОРА Србије Видо-
сав Ковачевић је, између осталог, рекао:

– Драги пријатељи, тако желим да 
вас поздравим, јер се осећам да сам овде 
међу пријатељима. Желим да вас по-
здравим у име СУБНОРА Србије. До-
шли смо да се заједно са вама покло-
нима сенима и делима наших предака, 
наших бораца који положише своје жи-
воте на олтар отаџбине. Велику захвал-
ност дугујемо нашем домаћину Ратоми-
ру Тимотијевићу. Срећа је да имамо ова-
квих људи у Србији. Хвала њему и ње-
говој породици. Дошао сам овде у крај 
Југ Богдана и девет Југовића, Косанчић 
Ивана и Топлице Милана, у крај про-
слављеног и јединог Гвозденог пука, у 
крај где су многи борци погинули боре-
ћи се против фашизма. У ратовима де-
ведесетих година много је бораца било 
из овог краја, а нарочито током одбра-
не и отпора агресији НАТО-а. Нека је 
вечна слава нашим борцима, нагласио 
је Ковачевић.

Житељи села Поточић су показали 
својим масовним присуством колико 
подржавају и поштују Ратомира Тимо-
тијевића, а он је на свечаности рекао:

– На спомен – чесми налази се 119 
имена наших јунака који су дали живо-
те за отаџбину или су интернирани. Же-
лео сам да се то овековечи и да се поно-
се и будућа поколења, када прођу поред 
овог споменика, да се сете ко су им били 
преци. Имао сам подршку своје породи-

Споменик палим мештанима Поточића у три велика рата 

СВЕТИОНИК 
СЛОБОДАРСТВА

На велелепном споменику 
уклесана су четири симбола
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це, деце и унучића, помоћ претходног 
градоначелника Александра Симоно-
вића, са којим смо све ово започели, са-
дашњег градоначелника Милана Аран-
ђеловића, већнице за културу Милице 
Ерић, припадника Војске Србије, генера-
ла Симовића, потпуковника Борка Бућ-
ковића, господина Ковачевића, председ-
ника СУБНОР-а, господина Марковића 
из удружења потомака бораца из Првог 
светског рата, академског вајара Чедо-
мира Ристића, председника месне зајед-
нице Поточић Небојше Михајловића и 
заменика Андрије Микића, каменоресца 
Саве и житеља Поточића. На спомен - 
чесми урезани су стихови, написани за 
ову прилику, пуковника у пензији Ста-
ноја Јовановића (аутора култне песме 
,,Волимо те Отаџбино наша” који гласе: 

,,Клањамо се сенима храбрих, 
пркосу смрти и тешких рана,
загледаних у Мајку Србију
од Цера до Крфа и Кајмачлана.”
Заменик председника МЗ Андрија 

Микић је казао да Поточић није вели-
ко село ни по пространству ни по бро-
ју људи који живе у њему, али да све то 
надилази број храбрих, када би се над-
вила каква опасност, који су бранили 
отаџбину. Готово да нема фамилије која 
није изгубила неког свог члана. Многи 
су смртно страдали, били рањени или 
интернирани. Напоменуо је да се ме-
штани клањају сенима људи који су то 
заслужили. Изразио је захвалност Ра-
томиру Тимотијевићу, који није жалио 
ни времена, ни труда ни новца да би се 
достојно и достојанствено одужили ју-
нацима села.

Чедомир Ристић који је на основу 
скица добијених од Тимотијевића уо-
бличио пројекат рекао је:

– Веома је ретка појава човека са ми-
саоном идејом да се на достојанствен 
начин одужимо палима за слободу. Ти-
мотијевић је иницирао да се на посто-
јећу чесму надгради споменик (чесму 
је 1938. године саградио његов деда по 
мајци Војислав Милојевић, народни по-
сланик у Скупштини Моравске бано-
вине). Постојећа чесма је у троугластој 
форми. Зуб времена и људска немарност 
учинили су да она пресахне. У пројект-
ном задатку је био захтев да се на чесму 
надогради споменик са иконом Светог 
Јована и крст. Био је то веома захтеван 
задатак. Црвене гранитне плоче симбо-
лизују проливену крв за слободу отаџ-
бине. На њима изгравиран грб Краље-
вине Србије, затим звезда Петокрака 
и биљка Српска рамонда. Плоче имају 
профил метка, истакао је Ристић. 

Програм је надахнуто водио уметник 
Срђан Живковић, који је казивао сти-
хове песама ,,Плава гробница” и ,,Кр-
ваве бајке”.

З. П.

Свечани пријем за представнике СУБНОР-а

ПРИЗНАЊЕ ЗА ХУМАНОСТ

Чланица Градског већа за здравствену, социјалну и борачку заштиту 
др Гордана Дамњановић и заменик председника Скупштине града 
Зоран Младеновић организовали су пријем за припаднике СУБНОР-а 

Крагујевца, у свечаном салону Скупштине, поводом њиховог доприноса у 
борби против корона вируса, бриге о старијим члановима и хуманог односа 
који су чланови СУБНОР-а исказали у протеклом периоду и због чијих 
активности је председник СУБНОР-а Крагујевца и Шумадије, академик 
Жељко В. Зиројевић одликован од стране председника Републике Србије 
Александра Вучића, Сребрном медаљом за заслуге.

Том приликом др Гордана Дамњановић истакла је да је СУБНОР који 
традиционално баштини родољубље, хуманизам и негује најплеменитије 
људске вредности, током неколико месеци у борби против пандемије, по-
казао изузетно пожртвовање и бригу о старим, болесним и немоћним љу-
дима, припадницима СУБНОР-а, обилазили их, носили помоћ, храну, ле-
кове, заштитну опрему… Посебно је истакла препознатљивост СУБНОР-
-а широм Србије јер је то организација коју красе највеће људске врлине: 
патриотизам, херојство, родољубље и брига о сваком човеку.

Захваљујући на пријему и преносећи поздраве председника СУБНОР-а 
Србије, генерала Видосава Ковачевића, Зиројевић је истакао да однос који 
град Крагујевац има према нашој организацији може да послужи као при-
мер другим локалним самоуправама.

У име СУБНОР-а Србије др Гордани Дамњановић уручена је Повеља, док 
је академику Зиројевићу уручен заштитни знак града Крагујевца и књига 
„Престони Крагујевац” са посветом.

Рапорт из Босилеграда

СА РЕЧИ НА ДЕЛА

У Пчињском управном округу у току је интензивна активност на уса-
глашавању статута општинских и градске борачке организације са 
Статутом СУБНОР-а Србије. Целокупном активношћу координира 

председник Окружног одбора СУБНОР-а Пчињског округа Мирољуб 
Стојчић, а стручну помоћ пружа врањска борачка организација. Врло 
су интензивни контакти са општинским организацијама СУБНОР-а и 
између њих самих.

У склопу те активности, ових дана, Стојчић је посетио СУБНОР нају-
даљеније општине Босилеград и са руководством борачке организације 
разговарао о актуелним питањима, информисао их о закључцима и одлу-
кама са изборне Скупштине СУБНОР-а Србије. 

Боравак у Босилеграду Стојчић је искористио и за посету председни-
ку Општине Босилеград Владимиру Захаријеву, коме је захвалио на подр-
шци борачкој организацији.
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СУБНОР Београда јавно осуђује 
вандалско скрнављење Гробнице 
народних хероја на Калемегдану и 

позива надлежене да у најкраћем року 
утврде ко је виновник тог гнусног и 
безобзирног чина, а затим да учинио-
ца овог бестидног дела које је изазвало 
згражавање слободарске и патриотске 
јавности, у складу са законом, примерно 
казне и тако спрече уништавање кул-
турно-историјских споменика и скр-
нављење гробова оних који су крв про-
лили за слободу наше земље. СУБНОР 
Београда са жаљењем подсећа надле-
жне и грађане да ово није први пут да 
се Гробница народних хероја скрнави, 
да је Гробница народних хероја оскр-
нављена већ два пута без било какве 
реакције надлежних органа у смислу 
проналажења одговорних, те да је јасно 
и ван спора да репетитивно вандали-
зовање Гробнице народних хероја има 
већу тежину повреде достојанства пре-
минулих и осећања родољубиве јавно-
сти. Такође подсећамо државне органе 
да Кривични законик у члану 354 став 
1 недвосмислено предвиђа како ће се 

онај „ко неовлашћено прекопа, разру-
ши, оштети или грубо повреди гроб или 
друго место у којем се умрли сахрањује” 
казнити новчаном казном или казном 
затвора до три године. У складу са тим, 
позивамо надлежне државне органе да 
без оклевања и изговора поступе у скла-
ду са законском нормом и учиниоце 
приведу правди.

КОМЕ СМЕТАЈУ БОРЦИ

Гробница народних хероја у себи са-
држи посмртне остатке Ивана Милути-
новића, народног хероја и револуцио-
нара који се удавио приликом ослобо-
ђења Београда након што је брод ко-
јим се превозио налетео на мину коју 
су оставили немачки нацисти. Поред 
њега, ту леже у миру и вечној слави и 
Моша Пијаде, народни херој, политич-
ки радник и сликар, народни херој Ђуро 
Ђаковић, кога је полиција ликвидирала 
са леђа симулирајући бекство јер је био 
један од најодлучнијих бораца за права 
радника и сељака у Краљевини Југосла-
вији, те антифашистичка икона после-

ратне Југославије, Иво Лола Рибар, који 
је у рату изгубио мајку, брата и верени-
цу, која је са целом породицом угуше-
на на Бањици.

Премда СУБНОР Београда доследно 
осуђује скрнављење сваког гроба, сма-
трајући такво деловање фундаментално 
антицивилизацијским, дивљачким и не-
етичким, не може се не поставити пита-
ње коме и зашто сметају борци против 
окупатора и они који су се борили за је-
дан свет без експлоатације народа. Онај 
ко је погинуо у ослобађању једног града 
од нациста има свако морално право да 
се његово тело третира са највећим по-
штовањем и достојанствено сахрани у 
граду чију је слободу платио животом, 
као и да то тело почива у миру. Потом-
ци хероја Народноослободилачке бор-
бе, поштоваоци њиховог дела и држа-
ва која им дугује своје постојање и сло-
боду имају моралну обавезу да омогуће 
мир сенама ослободилаца свих ослобо-
дилачких ратова.

Ваља посебно истаћи да је натпис 
„Титове усташе”, којим је гроб оскрна-
вљен, показатељ да у питању није бе-
смислен, хировит и импулсиван ванда-
лизам, него прорачуната реакција по-
ражених колаборационистичких снага 
из Другог светског рата, које ни након 
75 година не могу да преболе свој пораз 
од Црвене армије и југословенских пар-
тизана. Крајње је увредљиво и показује 
потпуно незнање и заслепљујућу остра-
шћеност оваквих гробоскрнавитеља то 
што је Моша Пијаде представљао једног 
од политички најпросрпскијих комуни-
ста, који је био близак пуковнику Апи-
су и писао за црнорукачки Пијемонт 
и Правду, а у периоду Другог светског 
рата је врло објективно писао о стра-
вичним усташким злочинима над срп-
ским народом, залажући се притом за 
аутономију Срба у Народној Републи-

Саопштење за јавност СУБНОР-а Београда

КО ТО СКРНАВИ 
ГРОБНИЦУ ХЕРОЈА
НЕДОЛИЧНИ НАТПИСИ БИЋЕ УКЛОЊЕНИ И ОПРАНИ, НО 
ОСТАЈЕ ПИТАЊЕ ДА ЛИ ЋЕ СЕ ТАКО ЛАКО ОПРАТИ И ОБРАЗ И 
ОДГОВОРНОСТ УЧИНИЛАЦА ОВОГ СКРНАВЉЕЊА. ИЗРАЖАВАМО 
НАДУ ДА ТО НЕЋЕ БИТИ СЛУЧАЈ И ДА ЋЕ ЗА СВОЈЕ ПОСТУПКЕ 
ВАНДАЛИ СНОСИТИ ПУНУ МОРАЛНУ И ЗАКОНСКУ ОДГОВОРНОСТ.
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ци Хрватској. Једнако је апсурдно да се 
осведочени борац против усташа, Иво 
Лола Рибар, који је на делу пушком по-
казао шта мисли о усташким касапини-
ма прља таквим недостојним натписи-
ма. Тужно је што неко мисли да је скр-
нављењем гробова меродаван да суди 
о патриотизму у рату доказаног родо-
љуба, али то показује испразност, не-
моћ, приземност и незнање модерног 
квазипатриотизма, иза кога се крије ве-
личање домаћих колаборациониста и 
Хитлерових слугу. Такви чинови нису 
насумични, већ представљају деструк-
тивни израз једног шарлатанског реви-
зионистичког покушаја да се Хитлеро-
ви и Павелићеви сарадници оперу, а да 
се колаборационистичка љага баци на 
Народноослободилачку војску Југосла-
вије, која се читавог рата доследно бо-
рила и против нациста и фашиста, али 
и против њихових домаћих сарадника 
свих боја, да би их на крају војно пора-
зила и ослободила своју земљу и народ. 
Овакво неодговорно и рушитељско по-
нашање захтева реакцију државе и тим 
пре што покушава да упрља славну ан-
тифашистичку традицију српског на-
рода, који је дао немерљив допринос 
Народноослободилачкој борби наро-
да Југославије.

АНТИЦИВИЛИЗАЦИЈСКА 
ПРАКСА

Подсећамо и надлежне органе и дру-
штво да је сркнављење гробова потпу-
но неприхватљива антицивилизацијска 
пракса, те да, ма шта ко мислио о једној 
политици или историјској епохи, ника-
ко нема ни законска, ни морална пра-
ва да скрнави тела и кости преминулих. 
О историјској улози појединих лично-
сти се може дебатовати, али се не може 
дебатовати о промашености и дивља-
штву узнемиравања мртвих. Гробни-
ца народних хероја једна је од потврда 
антифашистичке борбе Београда и као 
таква треба да ужива пуну заштиту и 
градских и републичких власти. Захте-
вамо од држаних органа да се активни-
је укључе у очување споменика јер они 
представљају део неизбрисиве и славне 
историје Београда, наше Отаџбине и на-
шег херојског слободарског народа, као 
што и тражимо да учинилац овог дела 
буде приведен правди и онемогућен да 
настави да вандализује споменике На-
родноослободилачког рата.

Недолични натписи биће уклоњени 
и опрани, но остаје питање да ли ће се 
тако лако опрати и образ и одговорност 
учинилаца овог скрнављења. Изража-
вамо наду да то неће бити случај и да 
ће за своје поступке вандали сносити 
пуну моралну и законску одговорност.

Пуковник у пензији Бора Ерцеговац

РАД ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Акција новосадског СУБНОР-а

ПРИБЛИЖАВАЊЕ НАСЛЕЂА

СУБНОР града Новог Сада у 
оквиру својих редовних ак-
тивности ове године започео 

је и истраживачки подухват под 
називом „Трагови (не)заборава: 
Места сећања, страдања и отпо-
ра” с циљем да јавности кроз фо-
тографију, видео запис и писану 
реч учини доступнијим културно-
-историјско наслеђе града Новог 
Сада. Идеје је да се у распону од 
годину дана обухвате многе споме-
ници и места која су била од значаја 
за историју града. У првом плану 
су догађаји везани за Први и Други 
светски рат.

Нови Сад иако релативно млад 
града са историјом од нешто више 
од три века у својим недрима кри-
је бројна места колективног сећа-
ња на људе и догађаје, на успоне и трагедије кроз које су становници Новог 
Сада прошли у протеклим вековима. Нажалост, многа места сећања неста-
ла су под налетом неких ширих политичких промена у деценијама иза нас, 
а многа су нестала уступајући место новим велелепним зградама. Многи 
старији грађани су заборавили, а млађи нису ни научили многе сегменте 
историје овог града, несвесни да свакога дана пролазе поред многих обе-
лежја која су мање или више (не)скривена од очију јавности. За акцију је 
показано интересовање, а добијено је и низ позитивних коментара и речи 
охрабрења за наставак.

Очекује се да ће се покренути многи појединци и удружења да нешто 
науче, али и активно допринесу очувању културно-историјског наслеђа и 
неговању културе сећања.

Аранђеловац

ПОШТА ЦИВИЛНИМ 
ЖРТВАМА РАТА

Поводом масовног страдања цивила у четворогодишњем ратном вихору 
СУБНОР општине Аранђеловац организовао је пригодно сећање на 
бројне жртве из те општине.

Немачки окупатор је 26. новембра 1943. године без суђења обесио у цен-
тру Аранђеловца 22 цивила из аранђеловачке и суседних општина Топо-
ла, Лазаревац и Љиг. То је масовно страдање угледних домаћина са циљем 
да заплаше грађане да не организују отпор окупатору. Такав поступак Не-
маца и њихових домаћих сарадника само је допринео још жешћем отпору.

Венце су положиле делегације СУБНОР-а општина Аранђеловца и То-
поле.

Поздрављајући присутне, члан Извршног одбора СУБНОР-а Србије и 
председник СУБНОР-а општине Аранђеловац Радомир Радосављевић ука-
зао је на податак да поред  масовног вешања, само месец дана касније, 26. 
децембра 1943.године у аранђеловачком селу Копљари четници су у јед-
ном дану заклали 19 Рома и три Србина, то су углавном били жене и деца. 
Укупно у четворогодишњем рату страдало је 1080 житеља општине Аран-
ђеловац од тога 437 цивила.

Комеморативном скупу присуствовала је и делегација СУБНОР-а Топо-
ла и син једног од обешених. Председник Миодраг Лазић говорио је о ци-
вилним жртвама у општини Топола, наводећи страдања породице Зечевић, 
Даринке Радовић, Софија Ристић и других.
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У борбама за ослобађање Србије 
Други батаљон Треће крајишке 
бригаде награђен је заставом као 
најуспешнији у то време. Изнели 
смо је на Диздареву кулу и њоме 
махали 20. октобра, негде око 
осам часова, да би нас видела 
дунавска флотила и наше три 
чете, које су биле у Доњем граду. 
Заставу је носио најбољи борац 
батаљона из Првог вода Владо 
Мрђа и њоме махао. Била је то 
застава нашег слободарства.

Током дуге историје град - херој је напа-
дан и освајан више пута. Само у 20. веку 
страховито је разаран и бомбардован пет 
пута. Ниједна престоница, вероватно ни 
било који град у Европи, нема тако гор-
ко искуство у последњем веку минулог 
миленијума. Као да је нека зла судбина 
одредила да свака генерација у том ,,стра-
далном” веку прође страхоте бомбардова-
ња, погибије и разарања града. Београд 
је после готово четири године окупације 
дочекао слободу. Са борцима који су на-
шем главном граду донели слободу разго-
варали смо у предвечерје 75-годишњице 
од ослобођења Београда.

Народни херој Патар Матић Дуле, ге-
нерал-пуковник у пензији, чије животно 
бреме тежи 99 и по година, у изјави за 
,,Борац” наводи:

– Емоције су деловале у нашој војсци 
од самог почетка операције у свим ње-
ним деловима. Борци су били спремни 
за одлучан јуриш, па и погибију. Мотив 
да треба да победимо непријатеља, био 
је јачи од свега. Ослобођење Београда 
изгледало је скоро недостижно. Али, по-
бедили су одлучност, храброст и огромна 
жеља, наводи прослављени командант.

Немци неће проћи
Говорећи о Београдској операцији ге-

нерал Матић, чија је јединица запосела 
обале Саве и Дунава, правећи нашим 
снагама мостобран испричао је:

– Са Шупље стене из подножја Авале 
стигао је извештај који је гласио: ,,Док 
чујете наше митраљезе, знајте да смо 
живи и да Немци неће проћи. До тада је 
изгинуло пола батаљона”. Немци нису 
прошли. Није било одступања, ни страха. 
Та групација од 30.000 Немаца, пред Ава-
лом је сломљена. Само су делови јединица 

успели да прођу, али без технике и орга-
низације. Пробијали су се између наших 
редова и нашли се са западне стране Ава-
ле. Неколико тенкова је успело да заобиђе 
Авалу и појави се код Обреновца. Тамо их 
је чекала 36. војвођанска дивизија... 

Борба за слободу и независност 
основни је аксиом за свакога. Наша 
омладина треба да буде патриотска јер 
друштво заслужује да живи. Неки на-
говештаји онога што се нуди нису баш 
обећавајући. То што се нуди, опасност 
је за цели свет. Вероватно ћемо изаћи 
из овог стања. Ми смо мали народ. Или 
ће победити разум или ће победити зло, 
казује генерал Матић. 

Михајло Мирковић, познатији као ку-
рир Миша (био је курир Саве Ковачевића, 
а потом Пека Дапчевића), када је осло-
бађан Београд имао је само 13 година. У 
борбама за наш главни град био је рањен.

– На задатку сам био са куриром Раде-
том Ђурановићем, из Бјелопавлића. Имао 
је велике обрве, силан, храбар момак. Сти-
гли смо Раде и ја испред Аутокоманде, па 
на улаз у Славију. Видимо народ који се 
окупља. У једном тренутку чујем како од 
Аутокоманде наступају руски тенкови, Ви-
дим две жена, па и трећу. Простиру ћилим, 
а тенкови наилазе. Тенкиста који је возио 
грдосију, зауставио се. Народ аплаудира 
руским војницима и нашима. Стоји тенк, 
не би да оштети ћилим. У једном тренутку 
се чује ,,Давај, давај, давај” и тенк крене. 
Пређе преко тепиха. Један тенк, па други. 
Аплауз! Неко и заплаче од радости. Трећи 
тенк се зауставља, са куполе скоче вој-
ници, покупе тепих и изљубе се два Руса 
са женама. 

Песма ,,каћуша”
Када смо дошли близу Народног позо-

ришта, дођемо испред зграде Албаније и 
чујемо пуцњаву са Калемегдана. Испред 
књижаре два руска болничара један мла-
дић и ја. Ни слутили нисмо да је изнад 

нас немачко гнездо. Одједном бацише 
две-три бомбе на нас. Били смо рањени 
Раде (Ђурановић), два Руса и ја. Преви-
ју нас онај младић и руска болничарка. 
Ја рањен у ногу. После неколико дана, 
када је ослобођен Земун, пребачен сам 
у тамошњу болницу, присећа се тих дана 
Михајло Марковић. 

После месец дана је побегао из Земун-
ске болнице да би се придружио борцима 
на Сремском фронту. 

– После пет дана генерал Пеко Дапче-
вић прозива курире. Не смем да кажем да 
сам побегао из болнице. Пеко у то време, 
код Ердевика, проверава све који су ра-
дили у његовом штабу. Имали смо задатак 
да трчимо уз брдо. Не могу тако брзо, а не 
смем да кажем. Ако кажем, вратиће ме у 
болницу. Пита ме: ,,Шта је Мишо” и ја му 
после признам да сам побегао. Каже ми 
очински: ,,Го**о једно, босанско. Загрлио 
ме је и изгрдио што му то раније нисам 
рекао. 

Борац Прве пролетерске бригаде 
Зденко Дупланчић, током борби за осло-
бођење Београда, био је помоћник на те-
шком митраљезу „Бреди” у Пратећој чети 
Другог црногорског батаљона. 

– Доласком у Србију прошла су вре-
мена гладовања која су нас у Босни пра-
тила. На пoложају између Младеновца 
и Раље у батаљон је доспела вест да су 
јединице Црвене армије стигле недaле-
ко од нас, што смо пропратили ватром из 
свих оружја 

Речено је да ће наша бригада бити 
прва која ће ући у Београд као и да ће 
ударити на главном правцу напада са-
дејствујући са јединицама Црвене армије. 
То сазнање је код нас бораца још више 
је подигао морал, једва чекајући да се то 
што пре догоди.

Уз снажну артиљеријску ватру са со-
вјетске стране по Авали, са нашим Првим 
батаљоном у налету је савладан неприја-
тељски отпор, што нам је омогућило даље 
кретање друмом према Београду, с тим да 
се моторизована јединица Црвене армије 
кретала друмом, а ми непосредно уз бок 
левом страном. Ту сам први пут осетио 
убојно дејство „каћуша” тј. њихову салву 
по непријатељу. Када су почеле да деј-
ствују чинило се да нам се земља губи 
под ногама уз страшно продоран звук. 
На очекивани ефекат дејства „каћуша”, 

Борбе за ослобођење Београда 1944. године 

ЗАСТАВА ПОБЕДЕ 
НА КАЛЕМЕГДАНУ

Народни херој Петар Матић

Михаило Мирковић
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Руси нам прилазе и говоре како „каћуше 
лепо певају”. 

Неизмерна помоћ грађана
Рано у зору 14. октобра нашли смо се 

пред Бањицом. Не знам како, али ту се 
међу нама нашао један мали ромски ор-
кестар, који је после ослобођења Рипња, 
мислећи ваљда да ћемо са музиком лако 
ући у град, кренуо са нама.

Међутим, Бањица, Бањички вис и Де-
диње су били јако утврђени. Немци су се 
жестоко бранили. На хоризонту се појави-
ло сунце, које је осветљавало инструменте 
музичара по којима је непријатељ отворио 
ватру. Срећом, није било губитака, али су 
се музиканти, на њима својствен начин, 
бежећи повукли, уз смех нас на положају 
пред напад. Уз артиљеријску подршку по-
сле неколико узастопних јуриша, у касно 
вече, нашли смо се на Дедињу и Бањици. 
Ту се батаљон прикупио. Преко Бањице, 
продужили смо ка Аутокоманди заједно 
са јединицама Црвене армије. 

Већ на овом потесу, у граду смо имали 
свестрану помоћ грађана, нарочито омла-
дине. Обавештавајући нас где се неприја-
тељ утврдио, водили су нас безбедно кроз 
пролазе кућа и улице, што нам је омогу-
ћавало да се терен лакше савлада, уз што 
мање губитке. Током борби многи млади 
људи желели су да нам се прикључе.

Да би се дошло до Теразија, јаког чво-
ра непријатељске одбране, ишло се зао-
билазним улицама – Косовском и Маке-
донском, где је требало савладати отпор 
у скоро свакој згради. Борили смо се за 
сваки улаз, спрат и двориште.

Идући даље ка Калемегдану и даље 
водимо борбу око палате „Албанија”, спо-
меника Кнезу Михајлу и Народног позо-
ришта. Народно позориште је прелазило 
три пута из руке у руку. Око позоришта је 
страдало доста војника Црвене армије.

Пред злогласном ,,главњачом”
Тешким митраљезима, противтенков-

ским пушкама и тромблонима пратећа 
чета у којој сам био све време деловала 
је по непријатељској живој сили, бунке-
рима и утврђеним зградама, подржава-
јући дејства наших јединица и пешадије 
Црвене армије.

На путу према Калемегдану испре-
чила нам се управна зграда злогласне 
„Главњаче” која је представљала праву 
тврђаву. Испред тог здања био је парк, 
где је укопано око 50 немачких војника. 
Они су штитили прилаз згради опаса-
ној високим зидом, са њене све четири 
стране обезбеђеној бункерима. Од арти-
љеријских граната, кров зграде био је 
скоро уништен. Знали смо да у њој има 
затвореника, што је представљало про-
блем за употребу тешког оружја. Стога је 
било потребно освојити је на други начин 
– лукавством.

Станари најближе зграде Главњачи, 
у улици Господар Јевремовој 30, помо-
гли су нам да се кроз подруме неопаже-
но приђемо парку и савладамо спољни 
појас обезбеђења. Сутрадан, 19. октобра 
најискуснији борци Треће чете су са најви-
шег спрата зграде у улици Браће Југовића 
ручним бомбама и запаљеним флашама 
бензина разбили кров зграде, запалили је 
и приморали браниоце да је напусте. Ва-
тром смо их све покосили. Из затвора смо 
ослободили партизане и грађане. Акција 
је изведена храбро и умно под командом 
Илије Шћепановића, командира Треће 
чете. Идући према Калемегдану освојене 
су зграде Коларчевог народног универзи-
тета и Етнографског музеја.

Изјутра 20. октобра Немци нам нису 
пружали отпор. Наступали смо опрезно 
и уз пут прегледали зграде око Студент-
ског трга, ради сигурности и ускоро, око 
10.00 часова, стигли на Калемегдан, из-
вршивши борбени задатак. Из батаљона 
у наведеним дејствима погинуло је 11 
другарица и другова, а неколико десети-
на рањено, испричао нам је своје сећање 
Зденко Дупланчић.

Борба за живот
Драган Машала, борац Пете козарачке 

бригаде, учесник је љуте борбе у подножју 
Авале. 

– После Ваљева, једно по једно, осло-
бађали смо насеља док нисмо стигли до 
Бановог брда. Тамо смо наишли на тврд 
орах. Непријатељ је био концентрисан. 
Дошли смо у подножје Авале. Немачка 
групација од 30.000 људи, која је од Сме-
дерева преко Болеча и Врчина кренула 
да помогне својим снагама у Београду, 
сударила се са Петом козарачком бри-
гадом. Борба се водила за врх. Из моје 
бригаде ту је пало чак 129 бораца од око 
600, колико нас је било. 

Они што су били на самом врху Авале 
нису дозволили Немцима да заседну на 
том делу планине. Након тога лома, мањи 
делови немачких снага заобишавши Ава-
лу, спојили су се са гарнизоном у Београ-
ду. Била је борба за живот. Део Немаца се 
удавио у Дунаву и Сави. 

Из Другог батаљона, командир треће 
чете Драгољуб Алексић погинуо је у борби 
за заробљавање шест немачких топова 
на Бановом брду, према Раковици. Пошто 

је био рањен, прилетела је да га спаси 
сестра Ђуја, референт санитета. Била је 
погођена над њим. Тежак ударац за све 
нас. И Алексића и сетру Ђују предлагали 
смо за Орден народног хероја. Нажалост, 
нису прошли... Остварили смо главни циљ 
– да Београд очистимо од фашиста. Воде-
ћа идеја била је: само напред, док се не 
постигне циљ.

Застава у рукама најбољег борца

Остао сам приврженик идеји од које 
сам кренуо од почетка, наводи пуковник 
у пензији Драган Машала, иначе 80 одсто 
инвалид. 

У време ослобађања Србије и Београ-
да Љубиша Антонијевић се затекао на 
прадедовском имању на планини Космај. 
Ступио је у НОВЈ, у Трећу крајишку бри-
гаду. Најјачи утисак на њега оставило је 
истицање заставе на Калемгдану.

– Био сам седамнаестогодишњак у 
време ослобађања Београда. У борбама 
за ослобађање Србије Други батаљон Тре-
ће крајишке бригаде награђен је заставом 
као најуспешнији у то време. Изнели смо 
је на Диздареву кулу и њоме махали 20. 
октобра, негде око осам часова, да би 
нас видела дунавска флотила и наше три 
чете, које су биле у Доњем граду. Заставу 
је носио најбољи борац батаљона из Пр-
вог вода Владо Мрђа и њоме махао. Била 
је то застава нашег слободарства.

Мој саборац Ђуран Ковачевић ми је 
после неколико година нацртао какао је 
то изгледало. Ту шему и дан-данас чувам 
као највеће благо. У борбама за Београд 
повезали смо мајора Гавриловића и нас 
потомке. Победом смо осветили наше 
претке. Мој је деда погинуо на Колубари, 
подвлачи пуковник у пензији Љубиша 
Антонијевић. 

З. Пешић

БОРЦИ ГОВОРЕ

Љубиша Антонијевић

Зденко Дупланчић Драган Машала
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Млађе генерације нису много чуле 
о скулптору Миодрагу Живко-
вићу, неуморном градитељу нове 

уметничке форме. Све што је створио, 
сврстава се у врх српске уметности, али 
има и много шире значење. Није пре-
теривање ако се каже да би, вероватно, 
многим уметницима требало и два-три 
живота како би остварили све оно што 
је урадио Живковић. 

Када се помену Живковићева дела, 
тада на занимљив начин уметник по-
стаје близак и млађим генерацијама. 
Реализовао је велики број значајних 
скулптура у Југославији, Италији, Ау-
стрији, Чилеу и Габону. Нарочито се то 
односи на меморијале. Подсећања ради, 
наводимо неке од њих: Споменик стре-
љаним ђацима у Крагујевцу; Споменик 
Битке на Сутјесци; Спомен-комплекс 
Кадињача; Спомен-костурница у Го-
нарсу, Италија; Споменик и Трг југо-
словенском исељенику, Пунта Аренас, 
Чиле; Скулпторска композиција Сун-
це Африке, Конгресни центар у Либер-
вилу, Габон; Скулптура Вука Караџића 
у Лозници; Скулптура Милована Гли-
шића у Ваљеву; Споменик пилотима 

браниоцима Београда 1941. у Београду; 
Споменик Југословенима изгинулим 
на територији Аустрије, Беч; Скулпту-
ра светитељ Сава у Пријепољу; Споме-
ник Српским браниоцима Брчког, Ре-
публика Српска; Споменик борцима за 
слободу, Бијељина, Република Српска; 
Споменик За крст часни, Приједор, Ре-
публика Српска; коњаничка скулптура 
Краља Николе I Петровића Његоша, 
награђена на интернационалном кон-
курсу 2000. године – откривена 2006. У 
Никшићу; Бели анђео, порта манасти-
ра Милешева, 2012...

СУТЈЕСКА ЈЕ ЖИВОТ  
И ПОБЕДА

У стручним круговима Живковић је 
познат пре свега по замисли и реали-
зацији Спомен-комплекса посвећеног 
Бици на Сутјесци. 

Сценариста, историчар уметности и 
ликовни критичар Ђорђе Кадијевић је 
о Споменику на Сутјесци и аутору тог 
дела рекао: ,,Његов споменик ће, изве-
сно, увек будити сећање на хероје из ле-
гендарне битке. Али, време које је про-

хујало над Сутјеском, учинило је сво-
је. Данас је ова Живковићева твореви-
на добила ново, дубље значење. Она је 
постала универзални симбол и метафо-
ра за све наше пробоје кроз историјске 
препреке које су стајале на путу нашег 
битисања и опстајања на овим просто-
рима. И више од тога. Споменик на Су-
тјесци може бити једнако разумљив и 
близак људима других народа који су 
се, попут нас, пробијали кроз кланце и 
теснаце својих историјских простора”. 

• Споменик на Сутјесци постао је по-
знат широм света. Питали смо аутора 
шта га је посебно инспирисало да ство-
ри то грандиозно дело? 

– Историјски гледано то је крвава 
битка, Више од 120.000 немачких, ита-
лијанских, бугарских и хрватских вој-
ника опколило 18.000 бораца са Врхов-
ним штабом НОВ и ПОЈ. Команданти 
наших дивизија те 1943. године били су 
Коча Поповић, Пеко Дапчевић и Саво 
Ковачевић. Са нашим јединицама били 
су и рањеници. Коча је извршио пробој 
из окружења. Тражио је од Пека да и он 
иде за њим. Сава је био километар изнад 
њих. Маршал је чекао Саву. Једва се из-
вукао. Врховни штаб се са Титом, у гото-
во безизлазној ситуацији, повлачио пре-
ма Зеленгори, да би изашао из обруча. 
На Доњим барама половина бораца из 
3. далматинска бригада је изгинуло како 
би Врховном штабу омогућили да се из-
вуче. Сутјеска је наша велика победа. 

Био сам један од петорице аутора 
који су били позвани на конкурс да дају 
своје предлоге. Сачинио сам решење за 
спомен-комплекс који је требало да буде 
постављен на једном брду, али је то била 
скупа варијанта. Редуковао сам проје-
кат. Изложба радова приређена је у Вој-
ном музеју. Прихваћено је моје решење. 
Маршал је није дозвољавао било коме 
да се у изградњу споменика меша. Оби-
лазио је градилиште више пута и питао 
шта ми још треба као помоћ. Имао сам 
сваку слободу. Тражио сам, на пример, 
јединицу ЈНА са булдожером. Све сам 
добио. Споменик је рађен у бетону. Било 
је јако компликовано извести те радо-
ве. Убеђен сам да ниједан грађевинац 
не би могао да сними споменик и да га 
направи. Директно сам радио тамо, на 
терену. Био је то велики посао.

Тамо, у Спомен-костурници, почи-
вају земни остаци 3 301 борца од улуп-
но 7.000 погинулих. Пренете су и кости 
легендарног команданата Саве. Да би се 
то урадило, Тито је тражио сагласност 
Савине мајке, вели Живковић.

Споменик се састоји од две симе-
трично постављене камене громаде ви-
сине 19 метара. Изломљене површине 
у драматичном ритму симболишу неза-
држиву снагу продора. Овакво решење 

Градитељ споменика који је обележио време

СТВАРАЛАШТВО 
НА ПОНОС СРБИЈИ
НЕДАВНО ЈЕ ТИХО, КАО ШТО ЈЕ И ЖИВЕО, ЗАУВЕК ОТИШАО 
МИОДРАГ ЖИВКОВИЋ (1928-2020) ПРОФЕСОР ЗА МЕМОРИЈАЛЕ, 
О ЧЕМУ СУ СПОРАДИЧНО И ВЕОМА ШТУРО ИЗВЕСТИЛИ РЕТКИ 
МЕДИЈИ У СРБИЈИ. ОВО ЈЕ ПОСЛЕДЊИ ИНТЕРВЈУ ВЕЛИКАНА 
НАШЕГ ВАЈАРСТВА КОЈИ ЈЕ ДАО НАШЕМ ГЛАСИЛУ ,,БОРАЦ”

Споменик на Сутјесци
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уводи човека у продор између камених 
громада, обликован борцима и колона-
ма. Око њега су фигуре у покрету, коло-
не окружују посетиоца и он тако поста-
је учесник тог кретања у пробоју. Кад се 
прође кроз продор и изађе на отворени 
простор, наилази се на немирне траке 
од камена. На њима су уписани називи 
јединица. Оне се крећу у свим правци-
ма, крећу се у живот, у будућност. Јер 
Сутјеска није смрт, она је живот и по-
беда, наглашава Живковић.

КАНАЂАНИ ОТКУПИЛИ 
МАКЕТУ СУТЈЕСКЕ 

Макета Споменика Битке на Сутје-
сци била је пре неколико година пра-
ва атракција за стручњаке који се баве 
меморијалима. Наиме, на изложби нај-
познатијих споменика из целог света, 
одржаној у Вома музеју у Њујорку изло-
жена је као нешто ново, специфично. 
Изложба је трајала шест месеци. Поча-
сно место заузела је управо та макета. 
Онда су Канађани молили Живкови-
ћа да откупе тај рад. Нећкао се аутор, 
правдајући се да је макету наменио за 
музеј. Када су му рекли да ће управо у 
музеју у Торонту бити та макета, није 
имао више куда... 

• Како сте се и зашто сте се у умет-
ничком исказивању определили управо 
за споменике?

– То је дуга прича. У младости нисам 
знао шта је уметност. Рођен сам 1928. го-
дине. Био сам четврто дете од нас ше-
сторо. Када је завршен Други светски 
рат, налазио сам се на селу. Таман сам 
завршио гимназију. Тада су насеља оби-
лазиле државне делегације. У наше село 
(Лесковац код Београда) дошли људи из 
Министарства финансија. Мене су сео-
ски челници задужили да сачиним зид-

не новине. Допало се то придошлица-
ма. Из делегације су питали ко је ура-
дио зидне новине. Рекоше ми: Што не 
идеш у уметничку школу, имаш талента. 
Па зар то постоји, питах. Обећаше да ће 
ми јавити адресу школе. Био сам на рад-
ној акцији Брчко–Бановићи, па Шамац–
Сарајево. Вратим се кући, затекнем по-
зив да полажем пријемни испит. Одем 
у Школу за примењену уметност, пре-
ко пута зграде Патријаршије. Дођем у 
среду, а пријемни испити већ почели у 
понедељак. Међутим, архитекта Ђорђе 
Крекић омогућио ми да полажем. И ус-
пео сам. Упишем се у школу, па одем на 
трећу радну акцију да као акцијаш гра-
дим Нови Београд. 

Била је то јака школа. Покренули смо 
потом акцију да школа прерасте у ака-
демију, Могло је, јер је тада наша држа-
ва за многе предлоге имала слуха и о 
свему водила рачуна. За скулптуру сам 
се определио из више разлога. Хтео сам 
да се посветим скулптури која би била 
у простору, доступна људима. Завршио 
сам академију и отиснуо се у уметнич-
ке воде. После академије живот је био 
врло сложен. Прву скулптуру наметнуо 
ми је декан академије пуковник Бранко 
Шотра, у то време начелник Дома ЈНА 

у Београду. Била је то скулптура борца, 
по наруџби града Крушевца. После тога 
уведени су конкурси за све што се ра-
дило. Свако је свугде, широм Југосла-
вије, могао да учествује на конкурси-
ма. Било је некада 30, некада 50 некада 
70 радова. Моје колеге су се у то време 
љутиле што нису добиле награду, јер 
су веровали да је њихов рад генијалан. 
А ја себи кажем: немој Жиле да се и ти 
љутиш. Буди паметан па утврди чиме 
је нечији конкретан рад заслужио на-
граду. Тако сам се развијао. Једини рад 
који није био на конкурсу, после Сутје-
ске, поверио ми је маршал Тито: добио 
сам да радим Спомен-комплекс Кади-
њачу, истиче Живковић. 

НАРОД БЕЗ СПОМЕНИКА 
ГУБИ СЕЋАЊЕ

• Када почнете да обликујете скулпту-
ру, чиме сте заокупљени.

– Ако радим споменик некоме или 
нечему, детаљно проучавам догађаје и 
личност. Из тога црпим идеје. Споме-
ник ђацима у Крагујевцу (димензија от-
прилике 8 пута 15 метара) радио сам ди-
ректно на месту где се налази. Имао сам 
сарадника Ласла Фекетеа. Целу годину 
смо провели на градилишту. Како сада 
видите споменик, такав је био у гипсу. 
Имао сам инжењера за арматуру. Пре-
ко тога поставили смо оплату. Калупи 
су скидани са споменика да би могло да 
се лије. То је много компликовано. Цео 
споменик је био армирани негатив у ко-
мадима. Kада је завршен, ушао сам одо-
зго у споменик и разбио све оно што смо 
радили у гипсу. Негатив је био оплата са 
спољне стране. Композицију су држале 
три или четири јаке шине. Са унутра-
шње стране била је друга оплата. Мо-
рао сам да знам и грађевинске матери-
јале и грађевинарство. Учествовао сам 

Професор за меморијале: 
Миодраг Живковић

ПОСЛЕ АГРЕСИЈЕ НАТО-а НА СРБИЈУ 
ХТЕО САМ ДА НА СВАКОЈ МОЈОЈ 
СКУЛПТУРИ БУДЕ УТИСНУТО 1999. 
СМАТРАМ ДА НИСМО СПОМЕНИЦИМА 
ДОВОЉНО ОБЕЛЕЖИЛИ ТАЈ ДОГАЂАЈ. 
ГДЕ ЈЕ СПОМЕНИК О УНИШТАВАЊУ 
БЕОГРАДА? УРАДИО САМ НЕКОЛИКО 
СКУЛПТУРА КОЈЕ САМ ПОСВЕТИО 
1999. ТО ЈЕ СТРАДАЊЕ НАШЕГ РОДА И 
НАРОДА ТРЕБА ДА СЕ ОБЕЛЕЖИ.
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у ливењу и скидању оплата са тог спо-
меника. Све до краја. Не верујем да је 
то ико тако радио.

Споменик је репер идентитета, оп-
шти знак препознавања у културном 
простору. Народ без споменика је на-
род без сећања. Највећа дела уметно-
сти, било да је реч о споменицима или 
скулптури, која је интегрални део ар-
хитектуре, оставиле су старе цивили-
зације. Шта би био Египат да нема спо-
меника? Шта бисмо ми без манастира, 
каже Живковић.

ВЕЛИКЕ ТЕМЕ И РЕЧИ 

• Били сте дуго професор на Ликовној 
академији. Чему сте учили млађе гене-
рације?

– Прво да науче занат. Да упознају 
својства материјала и тражио да трага-
ју за идејним решењима, како би изра-
зили неки догађај. Да ликовно решење 
говори о догађају. 

• Чиме сте заокупљени?
– Правим нека решења, трагам за не-

чим. То су слободне форме. 
После агресије НАТО-а на Србију 

хтео сам да на свакој мојој скулптури 
буде утиснуто 1999. Сматрам да нисмо 
споменицима довољно обележили тај 
догађај. Где је споменик о уништавању 
Београда? Урадио сам неколико скулп-
тура које сам посветио 1999. То је стра-
дање нашег рода и народа треба да се 
обележи.

Имам идеју да на једној бронзаној 
скулптури испишем све државе које су 
бомбардовале Србију, наглашава Жив-
ковић. 

Директор Националне библиотеке, 
архива и музеја Чилеа Роки Естебан 
Скарпа је о Живковићевом стварала-
штву, између осталог, написао: ,,За Есхила су говорили да су га ве-

лике теме силиле на велике речи, про-
порционално је расла страст и осећај, 
уколико је догађај који је описивао био 
истински. Слично је и са Живковићем, 
што је већи епско-социјални догађај, 
то је веће и дело које преноси у огро-
ман простор који пружа тако велике 
могућности светлости и сенки, обла-
ка и плавих пространстава, бескрајног 
хоризонта и тамних врхова према ко-
јима пројектује људско бити. А и вели-
ки простор и људско дело, драматски 
какви јесу, одводе га ка оној монумен-
талности, која изражава његову страст 
за човека трансформисаног сопственом 
моралном снагом, својом способношћу 
да се жртвује”.

Живот је велика тема за Миодрага 
Живковића који је скулптурама, а не 
речима, дочарава наше трајање у веко-
вима.

Звонимир ПЕШИЋ

Спомен-комплекс Кадињача

СЕЋАЊЕ

Фото: Андреј Синадиновић
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Бујановац обележио 76 година слободе

ГРАЂАНИМА НА ПОНОС

У градском парку Бујановца, испред бисти првобораца Јосифа Јањића, 
Стојана Васиљевића, Александра Станковића и жртвама фашизма, а у 
условима пандемије ковида 19, достојно је обележена 76-годишњица 

ослобођења Бујановца у Другом светском рату. Организатор обележава-
ња овог веома значајног датума, не само за Бујановац него и читавог југа 
Србије, био је Општински одбор СУБНОР-а Бујановац.

Председник Општинског одбора СУБНОР-а Божидар Недељковић по-
здравио је присутне, а почаст је одата минутом ћутања и полагањем венаца: 
СУБНОР-а Србије, Војске, полиције, БИА, СУБНОР-а Врања, СУБНОР-а 
Бујановца, Резервних војних старешина и Месне заједнице.

У исцрпном излагању Божидар Недељковић је истакао да је 7. септембар 
веома важан датума за Бујановац. По одлуци Скупштине Општине Буја-
новца, чију већину чине одборници Aлбанци, 7. септембар више није Дан 
општине Бујановац, међутим Недељковић је нагласио да „Не смемо забо-
равити жртву оних који су дали своје животе за слободу. СУБНОР Буја-
новца је од ослобођења обележавао овај дан и наставиће да га обележава 
и у будућности, у част и славу погинулих бораца и свих жртава окупатора, 
и Срба и Албанаца и рома”. Он је свим Бујановчанима, честитао 76-годи-
шњицу ослобођења од фашизма у Другом светском рату. Посебно је истакао 
тежак живот целокупног становништва под фашистичком окупацијом и 
страдање житеља српске, албанске и ромске националности. Поред 122 по-
гинула борца НОР-а, бугарски фашисти су убили и више од 600 цивилних 
лица, а у Бугарске логоре одведено је око хиљаду младих људи овог краја.

Председник Скупштине СУБНОР-а Србије, Мирољуб Стојчић, пре-
нео је срдачне поздраве почасног председника СУБНОР-а Србије Душана 
Чукића и председника СУБНОР-а Србије генерала Видосава Ковачевића 
истакао да се пре 76. година десила слобода Бујановцу, а да нам култура 
сећања не допушта да то заборавимо и да се с поносом сећамо херојских 
дана и жртава фашистичког терора и славних дана слободе и ослободила-
ца Бујановца. Стојчић је посебно истакао развој народноослободилачког 
покрета, где су од 11 партизанских десетина у бујановачком крају са око 
110 бораца, снаге овог краја током рата прерасле у јединице НОБ-а, које 
су ослобађале и друге делове Југославије.

Нажалост и ове године, изостало је присуство једнонационалног, ал-
банског, руководства Општине Бујановац као и представника Координа-
ционог тела за општине Бујановац, Прешево и Медвеђу, који су благовре-
мено позвани на свечаност.

Необични пут око света

ЗАСТАВА ПОНОСА

Застава 63. падобранске бригаде кренула је из Ниша на 
пут око света. Барјак те елитне јединице обићиће свет 
тако што ће је из руке у руку преносити њени бивши 

припадници, који живе широм планете. Путоваће и књига у 
коју ће учесници ратова деведесетих уписивати своја сећања 
и емоције везане за бригаду.

За отаџбину, за друга, за пушку, за војничку и ратничку 
част – падобранци 63. падобранске бригаде – пише на застави.

Дочеку заставе у легендарном Ужицу присуствовали су 
припадници удружења ове јединице из Ужица, припадници 
Војске Србије, Удружења ветерана Ужице, Народног музеја 
и СУБНОР-а тог града.

Током боравка у Ужицу падобрански ветерани су посе-
тили Спомен-комплекс Кадињача, Народни музеј и Спо-
мен-обележје погинулим војницима у ратовима из деведе-
сетих година.

Припадницима 63. бригаде обратили су се потпуковник 
Бранко Делић, начелник Центра министарства одбране Ужи-
це, Ранко Обрадовић, председник Удружења ветерана Зла-
тиборског округа и Војин Мрђа, секретар Градског одбора 

СУБНОР-а Ужице, који је припадницима Удружења ветера-
на 63. бригаде из Ужица понудио помоћ и позвао на сарадњу.

Повратак заставе у Ниш очекује се 14. октобра 2021. го-
дине, када је и Дан 63. падобранске  бригаде.

Рођендан Петра Матића

ХЕРОЈЕВИХ  
СТО ГОДИНА

У организацији Општинског одбора 
СУБНОР-а Савски венац у свечаној 
сали Дома бораца и инвалида Ср-

бије, обележен је стоти рођендан народ-
ног хероја Петра Матића Дулета, носиоца 
„Партизанске споменице 1941.” и генерал-
-пуковника ЈНА у пензији. Свечаности су 
присуствовали председник СУБНОР-а Ср-
бије, генерал Видосав Ковачевић, заменик 
председника СУБНОР-а Србије пуковник 
Боро Ерцеговац и члан Председништва 
СУБНОР-а Србије пуковник Зоран Јако-
вљевић.

Председник СУБНОР-а Општине Сав-
ски венац и борац Прве пролетерске бри-
гаде Зденко Дупланчић путем биографије 
осветлио је лик и дело Петра Матића, који 
ће у историји НОР-а остати упамћен и по 
организовању чувеног великог транспор-
та из Срема за Босну. 

Повељу и плакету Прве пролетерске 
бригаде народном хероју Петру Матићу 
уручио је борац Прве пролетерске брига-
де Зденко Дупланчић а председник СУБ-
НОР-а Србије генерал Видосав Ковачевић 
уручио је највеће признање СУБНОР-а 
Србије „Велико хвала” и притом истакао 
Матићеве заслуге у току НОР-а.

На крају свечаности у част слављеника, 
уз рођенданску торту и пратњу хармони-
ке отпеване су партизанске песме „Парти-
зан сам, тим се дичим...” и „Кад су Срем-
ци кренули...”.
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Мирољуб Васић 
(1934–2020

ГРАЂАНИН СВЕТА  
ИЗ СРЦА ШУМАДИЈЕ

После краће болести, 28. 5. 2020. године у Београду је у 86. 
години живота преминуо др Мирољуб Васић, дугогодишњи 
члан Председништва СУБНОР-а Србије.

Рођен је 30. септембра 1934. године у селу Липница код 
Крагујевца. По сопственом сведочењу већ са пет година је, 
уз старијег брата, научио да чита и пише те је током читавог 
образовања увек био међу најбољима, у чему је имао потпо-
ру својих родитеља, мајке Драгојле и оца Светислава.

После завршене Крагујевачке гимназије одлази у Београд, 
где 1953. године уписује студије историје на Филозофском 
факултету, на којем је потом и магистрирао и докторирао. 
Већ на факултету примљен је у Комунистичку партију Југо-
славије, где је убрзо постао председник факултетског партиј-
ског руководства, а потом руководства Студентског покрета 
Београдског универзитета. Уз то, на студијама, био је и пред-
седник Феријалног савеза Универзитета.

По завршетку студија одлази у војску, у XV класу Шко-
ле резервних војних старешина, коју је завршио са свим де-
сеткама, као први у класи. По повратку из армије прва слу-
жба му је била у Централном комитету СКЈ где су га одабра-
ли да буде сведок бурних догађаја, хроничар и историчар та-
дашње Партије.

Био је и активан члан Градског комитета Савеза комуни-
ста Београда и учествовао у раду 14 конгреса СКЈ. Радио је 
веома много (увек цитирајући Маркса: „Рад је основна чо-
векова потреба и највеће задовољство”). Као научни савет-
ник у Институту за савремену историју (чији је председник 
био више година), највише се бавио историјом партије. Ис-
такао се и као сарадник и члан научног већа Факултета за 
политичке студије.

Дуго година уређивао је седму страницу листа „Борба” 
под насловом („Тито, партија, револуција”), чији одабрани 
текстови су одштампани и у форми књиге. Био је и члан ре-
дакције часописа „Историја двадесетог века”. Рецензирао је 
стотине рукописа из савремене историје, промовисао више 
десетина књига, сарађивао у писању службене историје СКЈ, 
и као научник провео више дана присуствујући састанцима 
највишег државног врха Jугославије на Брионима.

Написао је и објавио око 370 текстова, више година био 
председник Удружења историчара Србије. Држао је предава-
ња диљем Југославије (у Београду, Загребу, Љубљани Сплиту, 
Сарајеву, Титограду, Крушевцу, Врњачкој Бањи, Врању, Вр-
шцу, Крагујевцу), а и у иностранству (у Прагу, Москви, Пе-
трограду…). Веома је волео путовања. Посетио је 37 земаља 

од Јапана до САД-а, неке и више пута, у друштву своје во-
љене супруге Борике.

У СУБНОР-у Србије оставио је неизбрисив траг као дуго-
годишњи члан Управног одбора и председник жирија фонда-
ције „Драгојло Дудић. Активно је учествовао и у уређивач-
ком делу нашег листа „Борац”.

У разговору са њим сваки се човек осећао пријатно. Пле-
нио је шармом и ерудициjoм. Људска злоба му није била по-
зната, јер је у свом срцу није носио. У опроштајном писму 
написао је „Будите увек на страни љубави, јер су доброта, 
праштање и љубав сам Бог”.

За нас, његове другове из СУБНОР-а Србије, он ника-
да неће бити др Мирољуб Васић, већ једноставно и присно, 
наш Васке.

Драгољуб Аризановић 
(1930–2020)

БОРАЦ ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА
Ових дана на пут без повратка отишао је још један заслу-

жни члан СУБНОР-а Србије. Преминуо је (5. септембра) Дра-
гољуб Аризановић, последњи носилац ,,Партизанске споме-
нице 1941.” у Тимочкој Крајини. До пре неколико дана био 
је члан Републичког одбора СУБНОР-а Србије и члан Извр-
шног одбора СУБНОР-а Србије. Остаће упамћен као члан 
наше организације који се до последњег даха залагао за бољи 
друштвени статус бораца. Игром судбине сахрањен је 7. сеп-
тембра, на дан када је 1944. године, заједно са другим борци-
ма 23. српске дивизије НОВЈ, ослободио Зајечар.

Животни пут Драгољуба Аризановића био је достојан-
ствен, тежак, али частан и узвишен. Рођен на тромеђи Црне 
Траве, Власотинца и Бабушнице од малих ногу спознао је 
горчину сиромаштва, борбу радника за бољи живот, а у мла-
дости се напојио сазнањима о напредном покрету и скојев-
ској идеологији.

Почетак Другог светског рата донео је на југу Србије сил-
не злочине које су чинили Бугари. У партизане је Драгољуб 
ступио у Заплању, како би се супротставио авети фашизма 
који је надирао из Бугарске. 

У једној од борби са Бугарима 1942. године је био рањен у 
колено. Прихватила је да га негује чобаница Миленија, која 
је чувала је стадо оваца и поседовала колибу. Она му је до-
носила храну. Једном приликом Бугари, цела колона, крену-
ли су баш на ту колибу. Њих двоје измакну се под једну кру-
шку. Миленија је Драгољуба вукла у кабаници од овчје коже 
и добро га покрила. Бугарски војници су је добро избатина-
ли, тако да је сва у модрицама била. Мучили су је да им каже 
где је чункар (тако су они називали партизане). Није га одала. 

Касније је Драгољуб, како нам је испричао, ,,украо” Миле-
нију од оца, када је имала 17 година. Са њом је имао два сина, 
који су им подарили три унука и шест праунука. 

IN MEMORIAM
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Драгољуб је, са неколицином другова, био специјалиста за 

освајање немачких бункера. Пре отприлике годину дана ис-
причао нам је да су нападе на бункере предузимали пред зору, 
када сан савлада већи део посаде. Захваљујући резултатима 
постигнутим у освајању бункера, после скојевског стажа, па 
кандидата за члана, примљен је у Комунистичку партију Ју-
гославије. За њега је то представљало врхунац патриотизма. 

Један је из строја партизана који су се у источној Србији 
сусрели са борцима Црвене армије. Посебан утисак на њега 
оставило је дружење са руским борцима и превожење на њи-
ховим тенковима до близу Београда, где су се већ водиле бор-
бе за ослобођење нашег главног града. Доживео је раздрага-
ни народ, када су борци НОВ ушли у тек ослобођени Бео-
град. У то време био је командир вода. Уследио је Сремски 
фронт. Тамо се одвијала рововска борба. Те фортификације 
су биле под водом. Данима је требало трпети мокре ноге и 
минобацачке гранате које су падале свуда наоколо. Посебно 
је упамтио звук ,,каћуша”, чијим ракетним пројектилима су 
гађани немачки положаји. После пробоја Сремског фронта, 
Аризановић је учествовао у гоњењу непријатељских форма-
ција кроз Хрватску и Словенију, све до аустријске границе. 
Управо у Словенији доживео је пунолетство.

После рата Драгољубу су понудили да оде на школовање 
у СССР. Због тешке породичне ситуације то није прихватио, 
па је 1946. године демобилисан. 

Живео је у Зајечару. Био је веома активан друштвено-по-
литички радник, како се у то време говорило за људе који су 
служили својој домовини и партији. Обављао је дужности 
председник Општинског и Окружног одбора СУБНОР-а Ср-
бије. У неколико мандата био је одборник зајечарске скуп-
штине. Веома активно је радио и у организацији резервних 
војних старешина Србије. У пензију је отишао са дужности 
директора поште у Зајечару. Својим односом према друштве-
ним обавезама и свеукупним радом, постао је узор млађим 
нараштајима како се воли и чува отаџбина. 

З. П.

Андрија Мереник 
(1932–2020)

ДОКТОР ЗА ДОБРОТУ
У понедељак 13. јула, на Бежанијском гробљу у Београду 

на вечни мир отишао је омиљени члан Републичког одбора 
СУБНОР-а Србије Андрија Мереник. Рођен је 1932. године 
у Шапцу. Био је правник по занимању. Свако ко га је први 
пут видео и није му запамтио његово ретко презиме описи-
вао би га речима ,,Онај добри човек”. И његови пријатељи су 
га звали ,,Доктор за доброту”.

Он никад никоме није одбијао помоћ, а кад није могао сам 
да испуни замољену помоћ, налазио је решење да замоли оног 
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ко може. И проблем је био решен, а Андра задовољан. Није 
хтео да прими захвалност. Говорио је да је за њега билo за-
довољство да учини добро дело. Ономе коме није било лако 
помоћи давао је прави савет да сам себи отклони проблем. 
Таквог ћемо га памтити и чувати од заборава.

Као правник по образовању био је активни учесник из-
раде нормативних докумената, упутстава мишљења у си-
стему здравственe заштите. Био је директор Градског Заво-
да за здравствену заштиту у Београду, секретар Републич-
ког секретаријата за борачку заштиту, помоћник министра 
за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту за ресор 
борачке заштите.

Био је три мандата потпредседник Републичког одбора 
СУБНОР-а Србије, омиљен и поштован у целом СУБНОР-у. 
Интензивно је помагао одборима СУБНОР-а у општинама 
и градовима на плану унапређења здравствене заштите нај-
старијих бораца и војних инвалида.

Такав је био наш Андра.

Драган Станисављевић Гаги 
(1958– 2020)

БИО ЈЕ ОМИЉЕН У ПРЕШЕВУ
Изненада, у 63. години живота, умро је Драган Станиса-

вљевић – Гаги, председник Општинског одбора СУБНОР-а 
Прешево.

Смрт га је задесила на радном месту хуманисте у Центру 
за прихват избеглица у Прешеву.

Као рођени Прешевљанин цео радни и животни век је 
провео у том граду. Као вредан и поштен човек уживао је 
поверење не само српског, већ и већинског албанског жи-
вља. Упорно је градио међунационалне односе на бази толе-
ранције и разумевања.

Као прави патриота, у ратним годинама разбијања Југо-
славије и агресије НАТО-а, Драган је обукао униформу и ста-
вио се на располагање нашој војсци, извршавајући одговор-
но све постављене му задатке.

Станисављевић је био активно укључен у сва друштвена 
збивања у Прешеву, али је посебну активност испољавао у 
раду борачке организације. Захваљујући његовом ангажова-
њу, пре пет година, обновљено је обележавање Дана ослобо-
ђења Прешева у Другом светском рату а такође су обновље-
на и три спомен-обележја у центру Прешева.

СУБНОР Прешева остао је без свог председника, Преше-
вљани без свог виђеног и поштованог суграђанина, а број-
на породица Станисављевић остала је без свог домаћина, за 
којим ће трајно жалити.

Окружни одбор СУБНОР-а Врање
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• Одмор или бањско лечење радника и пензионера
• SPA програм са елементима wellness-а
• Викенд аранжмани и викенд spa аранжмани
• Настава у природи
• Свечаности и прославе
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На планини Ниџе (граница Северне Македоније према Грчкој) налази највиши врх је Кајмакчалан са 2.521 m 
надморске висине. Сачињен је од гнајса и гранита, а познат је као поприште најжешћих борби на Солун-
ском фронту током Првог свјетског рата. На њему је подигнута спомен капела где се налази и урна, у којој 

је (било) сахрањено срце доктора Арчибалда Рајса. Изнад улаза капеле уклесана је порука: „Мојим Дивјунацима, 
неустрашивим и верним, који грудима својим отворише врата слободи и осташе овде као вечни стражари на прагу 
отаџбине“. Јужно од капеле стоји и костурница српских војника у којој се налазе остаци палих бораца. 

Освајање Кајмакчалана је битка на Солунском фронту у Првом светском рату. Учесници битке су Краљеви-
на Србија и Краљевина Бугарска, која је упамћена у историји по великом броју жртава српске војске и по над-
морској висини на којој је вођена. Да је Кајмакчалан био значајна позиција говоре и називи: Бугари су га звали 
Борисов град јер су мислили да је неосвојив, а Срби Капија слободе јер су ту први пут закорачили у своју земљу.

Битка је вођена између 12. и 30. септембра 1916. године, када је 1. српска армија, уз велике губитке, успела да 
заузме врх Свети Илија на висини од 2.524 метара, одбацујући Бугаре према Мариову, где је потом постављена 
нова линија одбране. Између 26. и 30. септембра врх је више пута био заузиман док га српска војска није коначно 
заузела 30. септембра. Срби су имали велике губитке од око 5.000 људи, углавном од бугарске артиљерије.

Овом победом српска војска је успела да заустави бугарску офанзиву вођену против положаја француског гене-
рала Мориса Сараја.[14] Уједно ово је била и прва победа српске војске након напуштања Србије годину дана раније.

Урна у којој је било 
сахрањено срце  
др Арчибалда 
Рајса

Капела на врху планине Ниџе

Посвета краља Александра
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Јануар
Пон. Уто. Сре. Чет. Пет. Суб. Нед.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Фебруар
Пон. Уто. Сре. Чет. Пет. Суб. Нед.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Март
Пон. Уто. Сре. Чет. Пет. Суб. Нед.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Април
Пон. Уто. Сре. Чет. Пет. Суб. Нед.

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Мај
Пон. Уто. Сре. Чет. Пет. Суб. Нед.

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Јун
Пон. Уто. Сре. Чет. Пет. Суб. Нед.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Јул
Пон. Уто. Сре. Чет. Пет. Суб. Нед.

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Август
Пон. Уто. Сре. Чет. Пет. Суб. Нед.

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Септембар
Пон. Уто. Сре. Чет. Пет. Суб. Нед.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Октобар
Пон. Уто. Сре. Чет. Пет. Суб. Нед.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Новембар
Пон. Уто. Сре. Чет. Пет. Суб. Нед.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Децембар
Пон. Уто. Сре. Чет. Пет. Суб. Нед.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

• СУБНОР учествује и на другим манифестацијама које се организују у Србији и на другим подручјима везаним за слободарску историју Србије.
• СУБНОР организује самостално, или са државним органима републике Србије и Републике Српске учествује у обележавању значајних догађаја из 

слободарске историје Србије, као што су Први и Други Српски устанак, Балкански ратови, Први и Други светски рат – Игмански марш (27. јануар), Битка 
на Неретви (1. април), Битка на Сутјесци (13. јун) и Битка на Козари (3. јул).

СУБНОР Србије – 2021.

• 27. јануар – Међународни дан сећања на жртве холокауста;
• 12. фебруар – Пробој заточеника из логора на Црвеном крсту у 

Нишу;
• 15. и 16. фебруар – Дан државности Србије;
• 24. март – Дан агресије НАТО на Србију;
• 6.април – Напад Немачке на Југославију, Бомбардовање Београда 

и херојство наших пилота и припадника југословенске војске;
• 12. април – Дан пробоја Сремског фронта;
• 22. април – Дан сећања на жртве Холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату и Дан пробоја логораша 
из Јасеновца;

• 1. и 2. мај – Празник рада;
• 4. мај – Дан смрти маршала Тита;
• 5. мај – ослобођење логора у Маутхаузену;
• 9. мај – Дан победе;
• 25. мај – Дан младости;
• 14. јун – Годишњица битке на Кошарама;
• 28.јун – Видовдан;
• 4. јул – Дан борца;
• 7. јул – Дан устанка народа Србије;
• 24. јул – Битка на Буковику код Сокобање; 

• 28. јул – Дан кад се вијорила српска застава на Белој кући у 
Вашингтону;

• 19. август – Битка на Церу;
• 15. септембар – Годишњица пробоја Солунског Фронта;
• 16. септембар – Саветовање команданата партизанских штабова 

Србије у Дуленима;
• 24. септембар – Годишњица Ужичке републике;
• октобар (прва субота) – Дан расформирања Бањичког логора;
• октобар (прва недеља) – Комеморација жртвама – Јајинци;
• 13–14. октобар – Драгинац код Лознице, комеморација жртвама 

фашистичког терора;
• 14. октобар – Комеморација стрељаним родољубима у Краљеву;
• 20. октобар – Дан ослобођења Београда;
• 21. октобар – Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 

и Велики школски час у Крагујевцу;
• 11. новембар – Дан примирја у Првом светском рату, Батинска 

битка;
• 29. новембар – Битка на Кадињачи;
• 4. децембар – Пријепољска битка, Дан војних ветерана;
• 15. децембар – Годишњица Колубарске Битке;
• 21. децембар – Дан формирања Прве пролетерске бригаде као 

прве бригаде у НОБ, Комеморација у Вранићу.

Члан 12.
СУБНОР Србије обележава самостално или у сарадњи са државним и локалним органима власти:


