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Осамдесет година од антифашистичког устанка у Срби-
ји маркирано је 4. јула централном манифестацијом 
испред Музеја ,,4. јули” у Београду. 

Премијерка Ана Брнабић, као изасланица председника 
Републике Србије Александра Вучића, положила је венац на 
споменик ,,Позив на устанак”, а венац је положио и пред-
седник Скупштине Србије Ивица Дачић.

Брнабић је у обраћању борцима и многобројним грађа-
нима 4. јула казала да се данас сећамо и обележавамо један 
од најважнијих датума наше историје, истичући да се 4. јула 
1941. године глас нашег народа и глас антифашиста далеко 
чуо, толико далеко да осам деценија касније, како је иста-
кла, имамо одговорност, али и велику потребу да се тог да-
тума заувек сећамо.

Церемонији полагања венаца присуствовала је и мини-
старка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
и председница Одбора Владе Србије за неговање традици-
ја ослободилачких ратова Дарија Кисић Тепавчевић, која је 
такође положила венац.

Обележавању су присуствовали учесници НОБ-е и њи-
хови потомци који су, након интонирања химне Србије, 
спонтано запевали химну бивше СФРЈ „Хеј Словени” и уз-
викивали „Југославија, Југославија”.

У име бораца венце су положили народни херој Петар 
Матић, који је 6. јула напунио 101 годину, и председник СУБ-
НОР-а Србије Видосав Ковачевић, а цвеће су положили и 
представници антифашистичких удружења из Мађарске, 
Португала, Босне и Херцеговине, Републике Српске, Црне 
Горе, Хрватске, Словеније и Северне Македоније. Свечано-
сти је присуствовао и Вилмош Ханти, председник Европске 
федерације антифашиста и покрета отпора (ФИР).

Обележавање празника организовао је СУБНОР у скло-
пу прославе 80 година од почетка антифашистичког устан-
ка, а под покровитељством председника Србије и у сарад-
њи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања.

УРУЧЕНЕ МЕДАЉЕ

Тим поводом борцима из Другог светског рата додељена 
је ,,Медаља борца”. Реч је о признањима која су уручена на-
шим, али и борцима из бивших република СФРЈ. То одличје 
на свечаности су борцима уручили председник СУБНОР-а 
Србије Видосав Ковачевић и председник Европске федера-
ције антифашиста и покрета отпора (ФИР) Вилмош Ханти.

Обележавање осам деценија од антифашистичког устанка у Србији

ЈУЛСКЕ ВАТРЕ НЕПОКОРА
Кроз минуле векове српски народ се готово непрестано борио за част, слободу, људско достојанство и 
право да сам одлучује о својој судбини. Никада се није мирио ропством, нити дозвољавао да му туђини 

одређују будућност. Један је од малобројних народа који се 1941. године, готово голорук, подигао 
против највећег светског зла – фашизма. Уз велике жртве, из четворогодишњег рата, заједно са другим 

народима тадашње Југославије и света, изашли смо као победници.

Заставе прослављених 
партизанских јединица у 
рукама кадета Војне академије
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Реч премијерке Ане Брнабић испред куће Рибникаревих

ПАМТИЋЕМО ЗАУВЕК ПОГИНУЛЕ БОРЦЕ
Изузетна ми је част да сам у име председника Републике 
Србије Александра Вучића данас овде са вама да се зајед-
но сетимо и обележимо један од најважнијих датума наше 
историје. Дан када се пре 80 година глас нашег народа и глас 
антифашиста далеко чуо. Толико далеко да ми осам деценија 
касније имамо одговорност и потребу да се тог 4. јула 1941. 
године заувек сећамо и јасно и гласно пошаљемо поруку да 
га никада нећемо заборавити.

Памтићемо заувек све погинуле борце Народноослобо-
дилачког рата и док смо живи, одавати признање свим уче-
сницима народноослободилачке борбе. Овим путем вам се 
захваљујем на свему што сте учинили за нас млађе генерације 
и за ову земљу.

Данас смо овде да потврдимо чувену тезу по којој ми не 
само стварамо историју, него смо историјом и створени. 

Ова кућа, овај дан, одлука која је тада донета – то смо ми 
данас, то је наша слобода, наше наслеђе и то је наш понос.

И није реч само о томе да је баш на овом месту отпочела 
борба за слободу. Много више од тога – овде је отпочела борба 
за оно што слобода јесте: право да будеш друкчији, право да 
разликујеш, да изабереш. 

Кућа испред које смо, кућа је породице Рибникар, која је 
управо то право затражила још 1904. године, покренувши 
„Политику”, и која је гинула за њега у Првом светском рату, а 
дала, баш том праву, све – током и после Другог светског рата. 

Нама је дала, истовремено, онај осећај, свест, да је слобода 
универзални термин, заједничка потреба, и нешто што не може 
ни да се добије, ни подели, ни освоји, ни изгуби, него само 
може, и треба, да се живи. И то на један једини начин - пошту-
јући и своје и туђе право на избор, на различитост, на слободу.

Одајући пошту овом датуму и овом месту ми данас упра-
во то и радимо. Живимо слободу свесни да смо и ми, и она, 
управо овде створени. 

Венац је испред 
Споменика ,,Позив на 
устанак” положио и 
председник Скупштине 
Србије Ивица Дачић

ДОГАЂАЈИ



ДОГАЂАЈИ

Вилмош Ханти, 
председник Европске 
федерације антифашиста 
и покрета отпора (ФИР)

ВАЖНА ЈЕ 
КУЛТУРА 
СЕЋАЊА

Да ли за антифашисте у ово време 
има посла?

– У овом моменту посла има више 
него пре. Када смо се борили против 
Хитлера, било је много више анти-
фашиста него сада. И све мање има 
оних који могу да потврде какав је 
варваризам био у Другом светском 
рату. Интересантно је приметити да 
све више расту десне снаге у Евро-
пи. Практично наследницима анти-
фашиста покрет треба да покаже да 
је одређени правац за мир, да рата 
више не буде. 

Колико је антифашистички покрет 
у Европи јак?

– У свакој држави је различита 
ситуација. Не може се исказати про-
сек. Фигуративно речено, ако је неко 
у замрзивачу, а замрзивач стављен 
на врх шпорета, онда је он саставни 
део просека. Негде у неким државама 
постоји јака антифашистичка струја у 
парламенту, понегде је она присутна 
код градоначелника, а негде влада 
нека врста забране рада.

У принципу много тога дође до 
обичних људи. Веома је важна кул-
тура сећања. Младима треба пренети 
искуства, да се не би поново суочили 
с неофашизмом.

ПАМТИЋЕМО ЗАУВЕК СВЕ ПОГИНУЛЕ БОРЦЕ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА И ДОК СМО 
ЖИВИ, ОДАВАТИ ПРИЗНАЊЕ СВИМ УЧЕСНИЦИМА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКЕ БОРБЕ

На свечаност су дошли 
борци и родољуби из 
свих крајева Србије

Пошту погинулим борцима током 
НОР-а одали су председник ФИР 
Вилмош Ханти и председник 
СУБНОР-а Видосав Ковачевић

Високи државни званичници 
испред куће Рибникаревих
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Обраћање премијерке Ане Брнабић борцима НОР-а у Народном позоришту

ДА СЛОБОДА ВЕЧНО ТРАЈЕ
На данашњи дан 1941. године, један мали и истовремено 

на тако много начина велики народ одлучио је да уради оно 
што је отприлике годину дана касније у окупираној Француској 
изрекао чувени песник Пол Ријар у својој поеми „Слобода”: 
„По пробуђеним стазама, по путевима разасутим, по трговима 
преплављеним пишем твоје име”. И баш то се догодило 4. јула 
1941. године у Београду. 

Име слобода написано је преко целе једне земље, преко 
сваког њеног града, сваке улице, преко сваке раскрснице, сваког 
засеока и сваке куће. И написано је на једини начин на који је 
могло да се напише, сопственом крвљу. Написано је многоброј-
ним животима, сузама које су текле и деценијама након што је 
слобода извојевана. Написано је некада тако неразумљивом 
и нерационалном балканском тврдоглавошћу, написано је у 
јуришу и написано је да буде вечно и да никада не буде забо-
рављено. Великим словима је написано, да се види из сваког 
кутка света, да га понављају генерације које долазе и да заувек 
стоји као знак и као опомена.

Том речју, слобода, сваки човек, сваки народ и свака држава 
означава границе свог достојанства и интегритета и упозора-
ва свакога докле може да иде и коју линију никада не сме да 
прекорачи.

Велики Жан Пол Сартр је говорио да је „човек осуђен да буде 
слободан”, а Жан Жак Русо „да је слобода дужност”. Она је не 
само право на избор на својство, на сопствено промишљање и 
сопствене одлуке, него је и највећа обавеза, лична и друштвена 
света дужност. Да се бира, да се буде свој и да се самостално 
одлучује. 

Бити свој је овде на овим нашим просторима, предуго био тек 
само сан, а када је почео да се остварује то није било могуће на 
други начин осим уз сопствену крв уз несебичну и ултимативну 
жртву и гробове који су и сами били спремни да се боре. Да се 
боре за сан, за слободу и за избор. Читаве векове генерације су 
овде рађане да умру за слободу. Сваку деценију, сваку годину, 
сваки дан наши преци су крвљу потписивали једну мисао и 
један циљ да будемо слободни.

И 1941. године и следеће четири године, овај простор је 
поново био натопљен тим мастилом и поново су несебично 
давани животи, поново је свака жртва била прихватљива да 
то име „слобода” опстане и да тај сан буде јава.

Много је данас различитих погледа и на прву и на другу 
Југославију, на тај Југословенски концепт, на идеал којем су 
сасвим сигурно многи искрено тежили. И знам да многи желе 
данас да највећи део тога заборавимо, да прогласимо за грешку, 
али ако то икада себи дозволимо и ако то икада урадимо зар 
нећемо бришући тај део историје избрисати и себе?

Превише је велика та реч „слобода” да би постојала само 
данас, а да не постоји јуче. Одакле нам она? Ко нам је дао? Од 
кога смо је наследили? И на крају зашто нам је пренета, оста-
вљена, ако немамо кога због ње да славимо. Без прошлости, 
без Брегалнице, Куманова, Цера, Колубаре, Кајмакчалана, али 
и без Неретве и без Сутјеске, без Сремског фронта, Игмана, 
ослобођеног Београда, свих офанзива и бомбардовања и без 
да памтимо све то, све те људе и све те идеје, реално нема ни 
нас. Из њих смо створени, они су у нашем коду у нашим генима 
и никада не смемо да заборавимо ту важну чињеницу.

Ова Србија данас, земља наследница традиције, земља са нај-
више жртава, земља која је слободу ширила попут вести и попут 
наде, без свих и баш свих који су у све наше слободе уграђени, 
не може да постоји. И то морамо да запамтимо баш као што и сви 
остали који су данас толико заборавни морају да се присете да је 
то име први пут написано баш овде и да су га од нас преписивали 
често користећи се нашим мастилом, нашом крвљу.

Није нам било тешко јер смо знали, а и данас врло добро 
знамо да слобода не може да важи само за нас и да не можемо 
да је до краја имамо и уживамо у њој, ако су остали неслободни, 
без права на своју одлуку и на свој избор.

Данас, памтећи то, ми први пут у историји дижемо генерације 
које нису рођене да би умрле за слободу. Данас ми не живимо 
само слободу од нечега или оде некога, него живимо слободу 
за нешто и за некога. Ону слободу која нам омогућава не само 
да је сањамо или да се боримо за њу, већ да у њој учествујемо. 
Да је градимо и то не оружјем него сопственим рукама, да је 
уживамо, кроз сваки нови пут, сваку нову фабрику, сваку нову 
болницу, школу, кроз учење, рад и Србију каква никада до сад 
није постојала.

И данас није Србија против она је Србија „за”. И она више не 
ратује ни са собом ни са прошлошћу, она само памти да би имала 
будућност. Њене кључне речи, речи које исписује уз ову већ ис-
писану јесу мир, развој, рад, и будућност. Њима смо посвећени, 
њих смо данас спремни да делимо, оне су наша политика, наш 
став и наша понуда свима.

Балкан је сувише мали и нема на њему више места за гробове 
и смрт. И ако је неко свестан да цело ово полуострво може да 
расте само уз разумевање, разговор уз мир и сарадњу онда је 
то свакако Србија. Земља наследница и свог и туђег бола. Она 
која је највећу цену платила не питајући ни за кога је плаћа 
нити зашто је плаћа?

И зато данас на овај дан ми памтећи нашу испреплетану 
прошлост славимо и желимо исту такву будућност целог реги-
она. Хоћемо да наши људи, капитал, услуге, рад, роба, знање, 
таленат, креативност буду ти који ће бити укрштени. Измешани 
испреплетани, јер је то најбољи и једини могући начин да сви 
будемо слободни и слободу истим гласом изговарамо и на исти 
начин чујемо у било ком делу Балкана.

И више од тога Србија нити може нити треба да нуди. Она је 
одавно сваку своју грешку платила и данас више нема разлога 
нити да се стиди прошлости нити да се крије од будућности. И 
има Србија свој глас, своје достојанство и своју слободу - реч 
коју је толико пута исписала увек спремна да испод ње стави 
још један свој потпис од свог мастила и своје крви.

Зато на крају са поносом могу још једном да цитирам Пола 
Елијара знајући да цитирам Србију „Снагом једне речи поно-
во почињем свој живот, рођен да те упознам, да те именујем 
„Слободо”!

Хвала вам и живела наша Србија!

Премијерка међу борцима
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Из излагања председника СУБНОР-а Србије  
Видосава Ковачевића на Свечаној академији

НА ПРАВОЈ СТРАНИ ИСТОРИЈЕ
Српски народ се већ 27. марта 1941. 

определио за свој пут, у, успоставиће 
се, преломним историјским временима. 
Крилатицом „Боље рат него пакт, боље 
гроб него роб!” народ је рекао своје „Не” 
моћном Тројном пакту. Дванаестоднев-
ни рат који је уследио помогао је Совје-
тима да добију на времену, како би се 
припремили за највећи фронтални рат 
икад виђен.

Велика Европа је ћутала... неко во-
ђен дипломатским разлозима, неко из 
страха. Само су мали народи Срби, Цр-
ногорци, Хрвати, Македонци, Словенци 
као и народи БиХ уместо белих застави-
ца подигли пушке и бајонете дајући до 
знања распомамљеној авети нацизма да 
они следе принцип искован у Шпанском 
грађанском рату „no passaran!” - неће 
проћи!

Од малих партизанских герилских 
одреда почетком 1941. године па до јаке 
респектабилне армије крајем 1944. која 
је бројала 800.000 војника сви су они 
као један имали јасну визију и исти циљ; 

сламање наци-фашизма у поробљеној 
Југославији и доношење слободе њеним 
народима.

Кад је требало гинути, били смо као 
један, а касније су они који су несравње-
но мање жртава поднели, довршили рат 
дипломатским надгорњавањима. 

Иако се заједничка отаџбина Југо-
славија распала углавном захваљујући 
страном фактору, нама потомцима ,,Див 
јунака” остаје да колико год је то могу-
ће у датим геополитичким околностима 
негујемо уважавање и сарадњу у свим 
видовима живота.

Велики 4. јул, велики Дан борца не 
сме и не може бити истиснут из колек-
тивног сећања нових генерација. У но-
вом времену и промењеним историјским 
околностима, сведоци смо како се вешто 
од стране појединих кројача светског 
поретка ретуширају чињенице и про-
пагирају лажне вредности. 

Ми потомци ,,Див јунака” свих осло-
бодилачких ратова које је Србија водила 
и који су јој били наметнути, од Првог 

српског устанка до агресије НАТО-а, мо-
рамо показати да смо извукли поуке из 
свих страдања и да ћемо мудром поли-
тиком војне и сваке друге неутралности 
коју води наше државно руководство, 
сачувати наш народ од неког будућег 
наци-фашизма.

Борци су листом положили 
цвеће на Споменик ,,Позив 
на устанак”
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Добитници ,,Медаље борца су Петар Матић – Дуле, Љу-
биша Антонијевић, Властимир Божиновић, Антун Тончи 
Барановић, Др Младенко Цолић, Митар Дојчиновић, Пер-
ка Ђурчјански, Павле Катић, Миливоје Ковачевић, Млађо 
Мајкић, Љуба Манић, проф. Др Милан Рунић, Павле Мили-
кић , Константин Мунижаба, Велимир Остојић, Албин Пи-
берник, Јека Половина, Марко Радоичић, Хранислав Ракић, 
Љубомир Ранчић, Валерија Скрињар Тврз, Милоје Стошић, 
Никола Стојановски, Стева Влаховић, Крсто Загорац, Јован-
ка Вукоја Чановић, Хозе Педро Суарез и Славко Милановић.

Народни херој генерал-пуковник Петар Матић Дуле је у 
име окупљених бораца захвалио организаторима на добро 
реализованој свечаности, позвавши младе да предано негу-
ју светле слободарске традиције. 

Борци су потом положили венац на гроб врховног коман-
данта Јосипа Броза Тита и одали му пошту. 

Тог 4. јула 1941. године у Београду је одржана седница По-
литбироа Централног комитета Комунистичке партије Југо-
славије, на челу са Јосипом Брозом Титом, на којој је доне-
та одлука о подизању оружаног устанка против фашистич-
ких завојевача и њихових помагача. Кућа Рибникара у којој 
је одржана седница касније је претворена у Музеј ,,4. јули’”.

Након тога уследили су устанци у свим крајевима Југосла-
вије, у Србији је устанак подигнут 7. јула, у Црној Гори 13. 
јула, у Словенији 22. јула, у Босни и Херцеговини и Хрватској 
27. јула, а у Македонији 11. октобра 1941. године.

У последњих тридесетак година јулски празници у Срби-
ји, за разлику од претходних деценија у СФРЈ, обележавани 
су веома скромно, што је било у складу са покушајима ре-
визије историје, односно са настојањима да се заменом теза 
негира антифашистички и ослободилачки карактер Народ-
ноослободилачког рата. Наша земља дала је огроман допри-
нос победи добра над злом, уз жртве које су спрам броја ста-
новника, одмах иза оних што их је претрпео Совјетски савез. 

Целокупна историја Срба дубоко је страдалничка. Од Ко-
совског боја, па и пре тога, све до данас, слобода је за наш на-
род најскупља реч. Показало се да нема те цене које Срби не 
би платили за своју слободу. Током Првог светског рата жи-
воте на олтар отаџбине положила је готово половина мушке 
популације. После Мојковачке битке, наша се војска страдал-

Радни састанак европских антифашиста

ПОХВАЛЕ СУБНОР-у 
СРБИЈЕ

У Свечаној сали Хотела ,,М” у Београду 5. јула одржан је 
радни састанак председника борачких, антифашистичких 
организација из региона и Европе. На том скупу представљене 
су делегације из: Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, 
Мађарске, Португала, Републике Српске, Северне Македоније 
и Словеније, а и представник Амбасаде Руске Федерације у 
Београду пуковник Владимир Биков, помоћник изасланика 
одбране.

Радним састанком председавали су Вилмош Ханти, пред-
седник Европске федерације антифашиста и покрета отпора и 
председник СУБНОР-а Србије, генерал-мајор Видосав Коваче-
вић. Представници делегација имали су прилику да у кратком 
обраћању представе своје организације. Током обраћања 
гостујућих делегација одато је признање СУБНОР-у Србије за 
изванредну организацију борачких манифестација.

У другом делу састанка учесницима су се занимљивим 
информацијама обратили Џевад Галијашевић и Урош Тутулић.

Генерал-мајор Видосав Ковачевић је на крају учесницима 
скупа из региона и Европе уручио признање СУБНОР-а Србије 
„Велико хвала”, као захвалност за учешће у обележавању 
80-годишњице од антифашистичког устанка народа Србије 
и Југославије у борбе за ослобођење од окупатора.

Додела Медаље борца

У Народном позоришту 
одржана је Свечана 
академија којој 
су присуствовале 
представници Владе РС
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ничким маршем, без одговарајуће опреме, кроз беспућне ал-
банске планине пробила до јадранске обале и наставила до 
Крфа. Тамо је организован опоравак војске, која је 1918. го-
дине, пробивши Солунски фронт, у незадрживом јуришу за 
само 45 дана ослободила Србију. 

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 

У Народном позоришту у присуству високих званица, бо-
раца и њихових гостију из иностранства 4. jула одржана је 
Свечана академија.

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић пору-
чила је да је важно памтити прошлост и одавати почаст љу-
дима који су се борили за слободу и идеје.

Брнабић је, говорећи на овом скупу, као изасланик пред-
седника Србије Александра Вучића, истакла да без прошло-

сти, без Брегалнице, Куманова, Цера, Колубаре, Кајмакчала-
на, али и Неретве и Сутјеске, Сремског фронта, ослобођеног 
Београда, свих офанзива и бомбардовања и без сећања на све 
те људе и идеје, нема ни нас.

Српски народ се већ 27. марта 1941. определио за свој пут, 
у, успоставиће се, преломним историјским временима. Кри-
латицом „Боље рат него пакт, боље гроб него роб!” народ је 
рекао своје „Не” моћном Тројном пакту. Дванаестодневни 
рат који је уследио помогао је Совјетима да добију на време-
ну, како би се припремили за највећи фронтални рат икад 
виђен, рекао је председник СУБНОР-а Видосав Ковачевић.

На свечаности је генерал-мајор Видосав Ковачевић уру-
чио је плакете председнику Међународне федерације анти-
фашиста Вилмошу Хантију, премијерки Ани Брнабић и ми-
нистарки Дарији Кисић Тепавчевић.

Звонимир ПЕШИЋ

ЦЕЛОКУПНА 
ИСТОРИЈА СРБА 
ДУБОКО ЈЕ 
СТРАДАЛНИЧКА. ОД 
КОСОВСКОГ БОЈА, 
ПА И ПРЕ ТОГА, СВЕ 
ДО ДАНАС, СЛОБОДА 
ЈЕ ЗА НАШ НАРОД 
НАЈСКУПЉА РЕЧ. 
ПОКАЗАЛО СЕ ДА 
НЕМА ТЕ ЦЕНЕ КОЈЕ 
СРБИ НЕ БИ ПЛАТИЛИ 
ЗА СВОЈУ СЛОБОДУ. 

У Народном 
позоришту приређен 
је прави музичко- 
-сценски спектакл

Са доделе плакета 
СУБНОР-а Србије
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У Петровој воденици у Грошници, 
12. јула 1941. године, у присуству 
делегата ПК КПЈ за Србију, Све-

тислава Ћеће Стефановића, Бранка 
Крсмановића Шпанца и секретара 
ОК КПЈ Мијалка Тодоровића Плавог, 
састали су се чланови ОК КПЈ за срез 
Крагујевачки и донели одлуку о дизању 
устанка против фашизма и о формира-
њу Крагујевачког партизанског одреда. 
За команданта одреда именован је Раја 
Недељковић, а за комесара Тоза Драго-
вић. Касније је одред постао препозна-
тљив као Трећи Крагујевачки батаљон 
славне Прве пролетерске НОУ бригаде.

Поводом 80 година од овог историј-
ског догађаја, у новообновљеној Петро-
вој воденици отворена је стална изло-
жбена поставка о заштити народног 
градитељства и етнолошка презента-
ција живота и рада у воденицама по-
точарама.

На великом народном збору, уз при-
суство званица, представника Mини-
старства за рад, запошљавање, борач-
ка и социјална питања, Шумадијског 
управног округа, органа локалне само-
управе Крагујевца, Војске Србије, пред-
ставника СУБНОР-а Србије, Крагујев-
ца, Шумадије, Новог Пазара, Лапова, 
Кнића, Тополе, Аранђеловца, Раче, Соко 
Бање, великог броја грађана Грошнице, 
унука народног хероја Раје Недељкови-
ћа, потомака и поштовалаца, присутни-
ма се, као домаћин, обратио председ-
ник Градског одбора СУБНОР-а Кра-
гујевца, академик проф. Жељко В. Зи-
ројевић који је пожелео добродошлицу 
присутнима. 

Градоначелник Крагујевца Никола 
Дашић, обраћајући се присутнима, из-
међу осталог је рекао: „Осамдесет го-
дина је дуг временски период. Живих 
сведока је све мање. Због њихове одлу-
ке да се супротставе фашизму по цену 
свога живота ми морамо да негујемо се-
ћање на те људе и догађаје и то је једини 
исправни пут у будућност..

Свечаност пред Петровом воденицом

СЕЋАЊЕ НА УСТАНАК 
У ШУМАДИЈИ
Отварајући новообновљену Петрову воденицу 
и изложбу, министарка за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања проф. др Дарија 
Кисић Тепавчевић поручила је: „Свима који су 
положили животе за слободу дугујемо захвалност 
јер су нама, њиховим потомцима, утрли пут 
живота у миру. Република Србија је посвећена 
и опредељена принципима антифашизма, 
слободарства и родољубља и ми данас, као 
ни генерације после нас, никада не смемо 
заборавити цену слободе у којој живимо.

Директор Народног музеја у Крагу-
јевцу Милош Јуришић је истакао шта је 
све урађено око санације и рестаураци-
је овог споменика културе као и значаја 
ове сталне изложбене поставке како би 
се трајно сачувало сећање на људе који 
су смогли снаге и подигли устанак про-
тив фашизма.

Отварајући новообновљену Петро-
ву воденицу и изложбу, министарка за 
рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања проф. др Дарија Кисић Те-
павчевић поручила је: „Свима који су 
положили животе за слободу дугујемо 
захвалност јер су нама, њиховим по-
томцима, утрли пут живота у миру. Ре-
публика Србија је посвећена и опреде-
љена принципима антифашизма, сло-
бодарства и родољубља и ми данас, као 
ни генерације после нас, никада не сме-
мо заборавити цену слободе у којој жи-
вимо. Очување сећања на све невине 
жртве и све пострадале представља за-
једнички дуг савремених генерација. 
Наша је дужност и одговорност да не-
гујемо сећања на њих, да се поносимо, 

Министарка Дарија Кисић 
Тепавчевић: ,,Никада не 
смемо заборавити цену 
слободе у којој живимо“

али и да истрајемо у грађењу друштва 
заснованог на вредностима и идеалима 
хуманизма и ненасиља. Зато желимо ја-
сно да кажемо да су њихово херојство 
и жртва заувек уткани у наше сећање 
и наш идентитет“.

Уручујући признања „Велико хва-
ла“ градоначелнику Крагујевца Нико-
ли Дашићу и Жељку Зиројевићу за до-
принос у раду, обнављању спомен-обе-
лежја и јачању СУБНОР-а, а захвални-
це КУД „Абрашевић“, познатом крагу-
јевачком привреднику Драгану Томићу 
и Народном музеју Крагујевац, пред-
седник СУБНОР-а Србије, генерал Ви-
досав Ковачевић, потенцирао је значај 
овог јубилеја као и однос који сада др-
жава и њено руководство чине према 
СУБНОР-у Србије у неговању антифа-
шизма и слободарства.

Богат културно-уметнички програм 
извели су глумци Књажевско-српског 
театра „Јоаким Вујић“, под стручним во-
ђењем глумца Саше Пилиповића.

Свечаности је присуствовао и Вла-
ста Божиновић, борац НОР-а.
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У Белој Цркви је 7. јула на свечан на-
чин обележено 80 година од дана 
када се у том месту 1941. године 

огласила прва устаничка пушка. Том до-
гађају присуствовали су представници 
Владе Републике Србије са државним 
секретаром Миодрагом Капором на 
челу, Министарства одбране и Војске 
Србије, коју је предводио бригадни ге-
нерал Жељко Кузмановић, СУБНОР-а 
Србије са председником генерал-мајо-
ром Видосавом Ковачевићем на челу, 
општине Крупањ коју је предводио 
председник Иван Исаиловић, затим 
представници многобројних удружења 
из свих крајева Србије, борци и њихови 
потомци, поштоваоци традиције НОР-а 
и многобројни грађани Мачве, Рађеви-
не, и Поцерине.

Након интонирања државне химне 
,,Боже правде” у извођењу Репрезента-
тивног оркестра Гарде, на спомен-обе-
лежје посвећено устанку венце су поло-
жиле и одале пошту бројне делегације 
државних институција, локалне само-
управе, борачких и других удружења 
и грађани.

Испред камена на којем су исклеса-
не речи ,,Овде је Србија рекла слобода” 
потом је одржана свечаност која је по 
масовности и организованости прева-
зишла неколико претходних.

У име локалне самоуправе високе 
госте и окупљене грађане поздравио је 
председник општине Крупањ Иван Иса-
иловић, који је нагласио задовољство 
што се на том месту сваке године оку-
пља све већи број грађана.

ИСТОРИЈСКО НЕ ФАШИЗМУ

– Прошло је 80 година од почетка 
борбе против фашиста. Не треба никада 
заборавити најдрагоценије у животу, а 
то је слобода. Наши преци су нас заду-
жили. Хвала што сте дошли и не забо-
рављате тековине НОР-а и слободарски 
дух српског народа који вековима траје. 
Још дуго, дуго ћемо памтити тековине 
нашег НОР-а. Памтићемо дела наших 
предака, рекао је Исаиловић.

Председник СУБНОР-а Србије Ви-
досав Ковачевић истакао је чињеницу 
да је прошло осам деценија од када је 
српски народ рекао историјско НЕ на-
цизму и фашизму, одазвао се позиву 
КПЈ и Јосипа Броза Тита и кренуо у оп-
штенародни устанак, заједно са другим 
народима Југославије и у одлучну бор-
бу против окупатора.

– У тој четворогодишњој борби срп-
ски народ је тешко страдао, али је стао у 
ред победника у Другом светском рату, 
исто онако као су наши преци стајали 
у строју победника у Првом светском 
рату. Са победом је дошла слобода коју 
су нам донели борци НОР-а. СУБНОР 

Обележен Дан устанка Србије 

ТАМО ГДЕ ЈЕ 
СРБИЈА РЕКЛА 
СЛОБОДА
У четворогодишњој борби српски народ је тешко страдао, али је 
стао у ред победника у Другом светском рату, исто онако као су 
наши преци стајали у строју победника у Првом светском рату. Са 
победом је дошла слобода коју су нам донели борци НОР-а. СУБНОР 
Србије управо чува и баштини културу сећања, а то значи нашу 
славну антифашистичку прошлост и све ослободилачке ратове које 
је водила Србија, казао је генерал-мајор Видосав Ковачевић.

Државни секретар 
Миодраг Капор положио 
је венац у име Владе РС

Обележавању почетка 
устанка у Србији 
присуствовао је 
велики број грађана
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Србије управо чува и баштини култу-
ру сећања, а то значи нашу славну ан-
тифашистичку прошлост и све ослобо-
дилачке ратове које је водила Србија.

Централна манифестација обележа-
вања 80 година од устанка и почетка 
антфашистичке борбе одржана је 4. јула, 
на платоу испред Куће Рибникара, где 
је донета историјска одлука о подизању 
устанка. Изражавам задовољство што је 
председник Републике Србије прихва-
тио да буде покровитељ свих манифе-
стација које се одржавају под слоганом 
,,Да рата више не буде”. Могу да вас оба-
вестим да су у Београд дошле антифа-
шистичке организације из целог реги-
она и Европе, са председником европ-
ске организације антифашиста на челу, 
чији смо и чланови. Крајем године одр-
жаћемо и научни скуп посвећен 80-го-
дишњици антифашистичког и ослобо-
дилачког устанка, управо у време обе-
лежавања формирања Прве пролетерке 
бригаде, рекао је Ковачевић.

Наглашавајући да је од када се Иван 
Исаиловић налази на челу крупањске 
општине значајно унапредио обележа-
вање Дана устанка у Белој Цркви, пред-
седник СУБНОР-а Србије генерал-ма-
јор Видосав Ковачевић уручио му је ви-
соко признање те организације ,,Вели-
ко хвала”. 

ЗЕМЉА СЕ БРАНИ БОРБОМ

Државни секретар у Министарству 
за рад, запошљавање, борачка и соци-
јална питања Миодраг Капор, обраћа-
јући се окупљенима, казао је да је Ср-
бија на том месту одлучила да брани 
своју слободу и да поносно, уздигнуте 
главе, стане у ред држава које се боре 
против фашизма.

– Као и увек Србија је тада била на 
правој страни историје. Србија је била 
против највећих зала, а то је свакако 
био фашизам у прошлом веку. Велика је 
жртва и велика заслуга наших славних 

предака што данас живимо слободно. 
Тим пре је већа наша обавеза да не до-
зволимо да се величина њихове жртве, 
њихово страдање и борбе коју су водили 
никада не заборави, нити да се не уни-
штава и омаловажава нашим личним 
политичким и другим несугласицама.

Живимо у времену када поред ви-
руса корона и других болести све више 
влада вирус звани ревизионизам и по-
кушаја којим се жели да се од агресора 
и зла направе жртве, а жртве да се при-
кажу као кривци. Не смемо им помагати 
у томе, већ се морамо одлучно супрот-
ставити и борити против тога.

Брзина живљења и протока инфор-
мација условљава да млади све мање 
имају могућности да сагледају величи-
ну и значај српске борбе за слободу то-
ком историје, па су због тога значајно 
изложени ревизији историје… Скупо-
ви као данашњи препрека су мењању 
историје. Надам се да ћемо обезбедити 
да убудуће овде буде што више младих.

Данас се воде нове битке: она про-
тив пандемије, за економски напредак 
за већи ниво знања и културе, против 
беле куге, за бољу живот сваког грађа-
нина. За те борбе нам је потребно ује-
дињење и заједничка борба. Не смемо 
дозволити да нас деле. Наша обавеза је 
да поштујемо претке који су били бољи 
од нас, а да државу предамо потомцима 
бољу него што смо је затекли. Не забо-
равимо да се домовина брани борбом, 
али и чашћу, поштењем, знањем, радом 
и васпитањем. Зато морамо дати све од 
себе да у миру обезбедимо што боље 
услове за живот сваког грађанина, ре-
као је између осталог Капор.

У пригодном културно-уметничком 
програму учествовали су Оливер Њего, 
професор на Музичкој академији у Бео-
граду, Зоран Тутуновић, члан Уметнич-
ког ансамбла МО ,,Станислав Бинички” 
и глумац Народног позоришта у Бео-
граду Лепомир Ивковић. Водитељ це-
локупне манифестације је био наш по-
знати новинар Миша Ћирић.

З. Пешић

Званичници на 
свечаности са 
учесницима културно- 
-уметничког програма

Успомена из Беле Цркве

ПРОШЛО ЈЕ 80 ГОДИНА ОД ПОЧЕТКА 
БОРБЕ ПРОТИВ ФАШИСТА. НЕ 
ТРЕБА НИКАДА ЗАБОРАВИТИ 
НАЈДРАГОЦЕНИЈЕ У ЖИВОТУ, А ТО 
ЈЕ СЛОБОДА. НАШИ ПРЕЦИ СУ НАС 
ЗАДУЖИЛИ. ХВАЛА ШТО СТЕ ДОШЛИ 
И НЕ ЗАБОРАВЉАТЕ ТЕКОВИНЕ 
НОР-А И СЛОБОДАРСКИ ДУХ СРПСКОГ 
НАРОДА КОЈИ ВЕКОВИМА ТРАЈЕ. 
ЈОШ ДУГО, ДУГО ЋЕМО ПАМТИТИ 
ТЕКОВИНЕ НАШЕГ НОР-а. 
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Манифестацијом „Да рата више 
не буде” у Меморијалном парку 
„Бубањ” у Нишу 26. јуна је, под 

генералним покровитељством пред-
седника Републике Србије Алексан-
дра Вучића, обележено 80 година од 
антифашистичког устанка у Србији у 
организацији Савеза удружења бораца 
народноослободилачких ратова Србије 
и сарадњи са Министарством за рад, 
запошљавање, борачка и социјална пи-
тања Владе Србије.

Прослави је присуствовао велики 
број бораца, њихових потомака, ратних 
ветерана, удружења, ученика основних 
и средњих школа, јавних радника и гра-
ђана. По мишљењу учесника јубилар-
не прославе у Нишу одавно се не памти 
овако велика заинтересованост грађана, 
органа власти општина, градова, управ-
них округа, организација, јавних устано-
ва, појединаца који су допринели да ова 
манифестација буде достојно обележена.

Поред чланова СУБНОР-а југои-
сточне Србије, прослави су присуство-
вале делегације Копнене војске, МУП-а, 
Града Ниша са челним руководиоцима, 
представници управних округа, градова 
и општина, као и бројни грађани овог 
региона.

Манифестација је отпочела поме-
ном свештеника Нишке епархије ис-
пред споменика Бубањ који је служио 
владика нишки Арсеније са свештен-
ством. Након тога, уз звуке Војног ор-
кестра Копнене војске, венац је у име 
Владе Србије положила Дарија Кисић 
Тепавчевић, министарка за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална пита-
ња, а затим је Војни оркестар интони-
рао Химну Републике Србије.

ОБРАЋАЊЕ БОРЦА

Уз војне почасти венце су положили 
представници: Команде Копнене Војска 
Србије, СУБНОР-а Србије, Нишавског 
управног округа, Града Ниша, МУП-а 
Ниша и Српско-руског хуманитарног 
центра у Нишу.

По завршеној протоколарној свеча-
ности полагања венаца програм мани-
фестације настављен је у амфитеатру 
Меморијалног парка „Бубањ” наступом 
Војног оркестра, а затим је изведена ме-
лодија „Да рата више не буде” Етно гру-
пе „Грација” Ниш са солисткињом Ми-
лицом Красић и уметничким руководи-
оцем мр Сузаном Петровић.

Свечаност је настављена обраћањем 
борца – учесника Другог светског рата 
Хранислава Ракића, који је, поздравља-
јући присутне госте, борце и грађане, 
рекао: „Другови борци, драги прија-
тељи, у име свих бораца НОР-а, добро 
дошли на нашу јубиларну 80-годишњу 
манифестацију. И да зажелимо да рата 
више никада не буде како наш јубилеј 
носи назив”, уз партизански поздрав 
„Смрт фашизму – слобода народу”.

Након тога, Анђелко Милићевић, 
председник Организационог одбо-
ра за обележавање 80-годишњице по-
четка НОР-а у Србији „Да рата више 
не буде”, поздрављајући борце НОР-а, 
борце ратова 90-тих година и 99. годи-
не, министарку Дарију Кисић Тепавче-
вић, присутне генерале, градоначелни-
цу Ниша Драгану Сотировски, председ-
ника СУБНОР-а Србије генерала Видо-
сава Ковачевића, владику нишког Ар-
сенија и све присутне госте и грађане, 
казао је: „Нашим присуством, ми бор-
ци и њихови потомци, даћемо скроман 
допринос величанственој антифаши-
стичкој борби нашег народа, који је у 
четворогодишњој борби дао немерљив 
допринос сламању ове антицивилиза-
цијске немани широм наше драге Срби-
је. Томе се, с правом, дичи и град Ниш 
који је овогодишњи покровитељ ове ма-
нифестације, са градоначелницом Дра-
ганом Сотировском на челу.

Истовремено, немерљив допринос 
НОР-а и сламању фашизма дали су и 
борци из свих крајева Југоисточне Ср-
бије. Зато ми, борци и њихови потомци, 
као и сви наши грађани, треба да будемо 
поносни што смо, за разлику од других, 
били, и што ћемо вечно бити, у првим 
редовима са свим антифашистичким 
снагама широм света у одбрани темељ-
них вредности антифашизма.

НЕМАМО РЕЗЕРВНУ 
ДОМОВИНУ

Данас, а и увек, треба да се поноси-
мо што је СУБНОР Србије поуздан све-
док о свом времену и у служби историј-
ске науке која је дужна да нуди истину 
којом прошлост одређује разумевање 
садашњости и омогућава наговештаје 
будућности. Упркос свим тешкоћама и 
притисцима са којима је наша земља, 
наша Србија, изложена – победићемо, 
исто онако како су то чинили наши пре-
ци. Ове три песнице опомињу нас да 
чувамо нашу Србију. Резервну домо-
вину ми немамо. Слава нашим хероји-
ма широм Србије који су дали живот 
за слободу”.

После обраћања председника орга-
низационог одбора, председник СУБ-
НОР-а Србије генерал Видосав Коваче-
вић, уручио је посебно признање СУБ-

Обележено 80 година антифашистичког устанка у Нишу

АНТИФАШИСТИЧКЕ 
ПЕСНИЦЕ БУБЊА
Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Дарија Кисић Тепавчевић је, уз бурно одобравање присутних рекла: 
„Србија памти и памтиће заувек оне који су своје животе дали да 
бисмо ми данас живели у миру и слободи.”

Пошту пострадалима 
одала је министарка 
Дарија Кисић Тепавчевић
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НОР-а Србије „Велико хвала” генерал-
-пуковнику Владимиру Лазаревићу, 
ректору Радославу Бубњу, који је ујед-
но проглашен почасним чланом СУБ-
НОР-а Србије, генерал-потпуковнику 
Милосаву Симовићу и градоначелни-
ци Ниша Драгани Сотировској.

У име добитника признања захва-
лила се градоначелница Ниша Драгана 
Сотировски и, између осталог, о вели-
ком антифашистичком јубилеју рекла: 
„Ово је подсећање на време слободољу-
бља, на време отпора и пркоса, трену-
так да се поклонимо сенима родољуба 
и хероја који су положили своје живо-
те борећи се за ту највећу вредност жи-
вљења. Само у слободи Ниш може бити 
место доброг живота где људи долазе, 
а не одлазе. Ми нећемо одустати од на-
шег времена у коме ћемо неговати чо-
вечност упркос томе што и данас неки 
људи покушавају да покваре наш живот. 
То им нећемо дозволити. Негујемо чо-
вечност и што више осећамо своју сло-
боду више признајемо туђу”. На крају, 
она је предложила да се манифестација 
на Бубњу, којом се обележава антифа-
шистичка борба српског народа, одр-
жава сваке године, што су присутни са 
одушевљењем прихватили.

Потом су глумци Нишког народног 
позоришта извели поему „Тјентиште” 
нишког песника Бранка Миљковића, а 
затим је мастер Немања Нешић, исто-
ричар из Ниша, одржао у беседу „Исто-
ријски допринос устанка српског наро-
да победи над фашизмом.” Глумице Ни-

шког народног позоришта одрецитова-
ле су поему „Стојанка мајка Кнежопољ-
ка” Скендера Куленовића.

ДОСТОЈНИ ПРЕДАКА

Скупу се обратио и председник СУБ-
НОР-а Србије генерал-мајор Видосав 
Ковачевић, који је истакао значај ан-
тифашистичке борбе наших предака 
за слободу и борбу антифашистичких 
снага целог света коју многи противни-
ци антифашизма настоје да омалова-
же. Нажалост, ову величанствену бор-
бу против фашистичких завојевача у 
Другом светском рату негирају. По за-
вршеном говору генерала Ковачевића, 
глумици Нишког народног позоришта 
извели су поему „Крвава бајка” Десан-
ке Максимовић.

Скупу се, испред Владе Србије, обра-
тила министарка за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Дарија Ки-
сић Тепавчевић, која је, уз бурно одо-
бравање присутних, између осталог ре-
кла: „Србија памти и памтиће заувек оне 
који су своје животе дали да бисмо ми 
данас живели у миру и слободи.”

Она је истакла да су „припадници 
Народноослободилачке војске, бране-
ћи своју земљу од окупатора, оствари-
ли велику победу и сврстали своју зе-
мљу у ред сила савезница – победница 
у Другом светском рату”. Поручила је: 
„Данас смо овде да покажемо да смо до-
стојни наших предака. Очување сећања 
на све страдале представља заједнички 

дух и обавезу савремених генерација. 
Наша је дужност и одговорност да не-
гујемо сећање на њих, али и да истра-
јемо у грађењу друштва заснованог на 
вредностима и идеалима хуманизма и 
ненасиља.”

Како је навела, наши потомци мора-
ју бити свесни цене слободе коју су њи-
хови преци платили”. Јер, како је рекла: 
„Имамо заједнички циљ – да развијемо 
савремену културу и културу сећања 
која се неће ограничити само на службе-
не комеморације, већ ће бити доступна 
и важна и млађим генерацијама.” Стога 
је посебно истакла да је Република Ср-
бија посвећена и опредељена принци-
пима антифашизма, слободарства и ро-
дољубља. „Баштинећи антифашистичко 
наслеђе Другог светског рата, ми данас 
у миру, у великој породици европских 
држава, градимо просперитетну будућ-
ност новим генерацијама”, и нагласила 
да „само јака, стабилна, војно неутрал-
на и економски развијена Србија, која 
је лидер у региону, гарант бољег живо-
та свих њених грађана”.

Након што је Војни оркестар Ниш 
извео „Востани Сербије” Доситеја 
Обрадовића, свечану манифестаци-
ју ефектно је завршио КУД „Абраше-
вић” из Ниша који је извео сплет ига-
ра из Ниша и околине Ниша, а затим и 
„Козарачко коло” пред одушевљеном 
публиком, кореографа Бобана Игња-
товића и музичког аранжера Милана 
Никодијевића.

Три подигнуте песнице 
симбол су Ниша
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ДОГАЂАЈИ

У присуству више од 1.000 грађана из Војводине, Србије и 
Републике Српске свечаност обележавања увеличали су 
председник покрајинске владе Игор Мировић, председ-

ник Скупштине АПВ Иштван Пастор, чланови Покрајинске 
владе и посланици Скупштине Војводине, представници ло-
калних самоуправа, Војске Србије, амбасаде Руске федерације 
и председник Европске федерације антифашиста и покрета 
отпора Вилмош Ханти, а и представници удружења СУБНОР-
-а из Војводине, Србије и региона, многобројних странака.

Присутнима се први обратио председник СУБНОР-а АПВ 
Јово Барошевчић који је поздравио присутне и уједно се за-
хвалио Покрајинској влади и њеном председнику на учешћу 
у овом обележавању и покровитељству.

„Окупили смо се данас да се заједно поклонимо сенима 
бораца који су погинули у Народноослободилачком рату и 
да на достојан начин, са жељом да рата више не буде, обеле-
жимо 80 година од подизања устанка против фашизма”, ре-
као је председник СУБНОР-а АП Војводине Јово Барошев-
чић, додавши да је „Народ Србије јасно рекао не фашизму 
пре 80 година. Те 1941. године била је потребна велика хра-
брост и одважност да се у окупираној Европи која је била 
под снажном фашистичком окупацијом одупремо највећој 
војној машинерији коју је свет упознао до тада. Жеља и циљ 
били су да останемо свој на своме, да будемо слободни. А ми, 
добро знамо колика је цена слободе јер смо је много пута кр-
ваво платили кроз историју. Славни устанички дани из 1941. 
године представљају незаборавни светли догађај у истори-

Фрушка гора

ПОДСЕЋАЊЕ 
НА СЛАВНЕ 
УСТАНИЧКЕ 
ДАНЕ
Традиционалним окупљањем на Фрушкој 
гори код споменика „Слобода” обележен је 
7. јул – Дан устанка Народа Србије и велики 
јубилеј 80 година од дизања устанка.

ји нашег народа, иначе веома богатој слободарским тради-
цијама, светлим примерима бунта и отпора. Јулски антифа-
шистички устанак учинио је значајнију прекретницу у нашој 
историји и за сва времена постао саставни део укупне сло-
бодарске традиције народа Србије”.

Историчар др Милан Кољанин истакао је да је обавеза 
свих нас да обележавамо овај значајни датум наше истори-
је, који показује да смо у једном од преломних периода свет-
ске историје били део прогресивних снага човечанства и део 
света антифашизма и слободе.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић обратио се 
присутнима поручивши том приликом да данас, пред спо-
меником „Слобода” на Иришком венцу, одајемо почаст нај-
узвишенијим и најтрајнијим људским вредностима –слобо-
ди, родољубљу, храбрости и спремности на жртву.

„У победу над фашизмом српски народ, највише на про-
стору бивше Југославије, уградио је огроман број живота сво-
јих најбољих и најхрабријих синова и кћери, сврставши се 
тако у ред великих, храбрих и поносних народа који су том 
злу стали на пут и спречили га да завлада светом”, истакао 
је председник Мировић. Како је рекао, сви који су били део 
те велике борбе и велике победе правде, слободе и човечно-
сти, заслужују искрено дивљење, најдубље поштовање и веч-
ну захвалност. Он је подсетио и на то да су Покрајинска вла-
да и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања вратили стари сјај споменику „Слобода”, који је, 
према његовим речима, био запуштен.

Председник СУБНОР-а АПВ, Јово Барошевчић, уручио 
је Плакету СУБНОР-а Србије председнику Мировићу за до-
принос раду и афирмацији СУБНОР-а на неговању слобо-
дарских традиција и културе сећања.

Свечаност је својим наступом обогатило КУД „Светозар 
Марковић” из Новог Сада и драмска уметница Жељка Јелић.

Венце на споменик положили су председник Покрајин-
ске владе, председник СУБНОР-а АПВ, Војска Србије, пред-
седник Скупштине АП Војводине, представници локалних 
самоуправа и амбасаде Русије као и многобројна удружења 
СУБНОР-а из Војводине и региона.

Високе војвођанске 
званице на обележавању 
Дана устанка

И фолклораши су 
учинили да свечаност 
добије посебан тон

У ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ СРПСКИ НАРОД, НАЈВИШЕ НА 
ПРОСТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, УГРАДИО ЈЕ ОГРОМАН 
БРОЈ ЖИВОТА СВОЈИХ НАЈБОЉИХ И НАЈХРАБРИЈИХ 
СИНОВА И КЋЕРИ, СВРСТАВШИ СЕ ТАКО У РЕД ВЕЛИКИХ, 
ХРАБРИХ И ПОНОСНИХ НАРОДА КОЈИ СУ ТОМ ЗЛУ СТАЛИ 
НА ПУТ И СПРЕЧИЛИ ГА ДА ЗАВЛАДА СВЕТОМ
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Угао једне мајке

Пише:  Ирена ЈОВАНОВИЋ, ТВ новинар

ЛИЧНИ СТАВ

На трону сјајно, блиставо, поносно. Гордости места нема. Рад је за 
времена тешка и прошла, рад је за љубав кад је не подразумевана.

Љубав је кад говори отаџбинством. Домовина кад говори снагом сво-
је историје, одлукама наших предака, жртвама наших слобода. Нејасна 
је историја, а одбрањена. У нашим је венама крв достојанствених. Ови 
дани сећања буде нам импулс што се животом зове. Крупни патриоти-
зам. Гени у приправности. Све чезне за величанственошћу. Од практич-
ности свакодневице помало страда дух, отупљује осећај припадности, 
треба га испровоцирати...

,,Да рата више не буде", викало се некад пуним плућима, па повреме-
но узвикивало, сад подсећамо да ратови нису само оно хладно, челично 
оружје што рањава и живот узима, већ сва та ружна гурања историје и 
некултура заборава, што преузима примат увек кад хоће да само доби-
је сутра. А како преживети сутра, без јуче, без свести да и ово сад при-
падне прошлости, за трен. И тако су сцене наши фронтови, дела наша 
улазница у свет чије ткање ће желети да нижу и они сутра.

Све што се слободом зове не мора се освајати, наново, али се брани. 
Брани се незаборавом. Песмом. Пруженом руком. Упорно. 

ОДБРАНА СЛОБОДЕ 
НЕЗАБОРАВОМ

СТВАРАЛАШТВО

Изложба изабраних књига

НЕПРОЛАЗНЕ ВРЕДНОСТИ

Поводом обележавања 80 година од устанка народа Србије против 
фашизма, Народна библиотека „Бора Станковић” у Врању и Град-
ски одбор СУБНОР-а Врања организовали су изложбу изабраних 

књига из фондова библиотеке који се односе на антифашистички устанак 
на Југу Србије.

Приређивачи изложбе су Александра Антић и Маја Стевановић, ди-
пломирани библиотекари.

Великом броју присутних обратио се потпредседник СУБНОР-а 
Врања Мирољуб – Миша Стојчић, архивски саветник у Историјском 
архиву „31. јануар”. Он је у свом, изванредно интонираном, излагању 
посебно нагласио: „Ово је још једна прилика да се истакне да су сло-
бода и антифашизам важне и непролазне вредности које је српски на-
род увек неговао. Тиме смо трајно задобили поштовање читавог чове-
чанства. Негујући културу сећања на историјске догађаје, библиотека 
,Бора Станковић’ је приредила ову изложбену поставку књига и сериј-
ских публикација из фондова стручног, завичајног и одељења перио-
дике које се односе на устанак у Врању, Србији и Југославији. Ауторке 
изложбе одабрале су 53 наслова које потписују аутори попут народног 
хероја Живојина Николића – Брке, Миодрага Митровића, Александра 
Трајковића, Јована Манасијевића, Миодрага Пешића, Јосифа Трајко-
вића и други”.

Заједничком организацијом ове изложбе, поводом значајне јубилар-
не годишњице дизања устанка, настављена је успешна дугогодишња са-
радња Народне библиотеке „Бора Станковић” и Врањског СУБНОР-а 
на неговању слободарских традиција нашег народа.
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ФИР са својим чланством сматра својом светом обавезом 
да 9. мај памти као коначан пораз немачког фашизма.

Понављамо опет и изнова:
Овај датум је Дан победе над нехуманим фашистичким 

режимом Адолфа Хитлера
– који је насилно затварао и убијао политичке против-

нике и дисиденте;
– који је убио милионе људи само на основу расне при-

падности Славенима, Јеврејима и Ромима;
– који је опустошио Европу, као и земље у другим дело-

вима света, ратом, окупацијом, прогоном, са циљем 
постизања светске империјалне хегемоније и униште-
њем других држава;

– који је својом окрутношћу усмртио више од 60 мили-
она људи.

На овај дан ми се са пијететом сећамо милиона жртава фа-
шистичке владавине у концентрационим логорима, као по-
следице фашистичке експанзије над војницима и цивилима.

Захвални смо силама антихитлеровске коалиције-саве-
зницима, а посебно Црвеној Армији, којој је дала највећи 
допринос антифашистичкој борби.

Захвални смо партизанима и борцима покрета отпора 
у свим земљама окупираним од фашиста, сећајући се и не-
мачких антифашиста који су се борили као илегалци у фа-
шистичкој Немачкој и помагали партизанима у другим са-
везничким земљама.

Историја недвосмислено показује да је српски народ по 
свом бићу слободољубив и непокорив. Онда када су 
и многобројнији народи и државе поклекли пред фа-

шистичком Немачком и Силама осовине, на самом почетку 
Другог светског рата, српски народ је рекао своје одлучно 

НЕ окупатору и уз огромне људске жртве и стравична мате-
ријална разарања, заједно са силама победницама, стао раме 
уз раме са тадашњим СССР-ом и другим антифашистичким 
народима, покретима и државама, у сламању једног од нај-
већих зала које је захватило свет средином двадесетог века.

У знак сећања на све оне који су жртвовали своје живо-
те у борби против фашизма, зарад наше слободе, а и херој-
ске борбе српског и свих других народа који живе у Срби-
ји, ову емисију поштанских марака Пошта Србије и СУБ-
НОР Србије посвећују управо њима.

Мотив на марки: демонстрације у Београду, 27. март 1941. 
Мотиви на вињетама: Мило Милуновић ‒ „Први дан сло-
боде”; Франо Шимуновић „Партизанска колона”; Јован Би-
јелић, „Бомбардовање Београда 1941”; Милић Станковић, 
„Дан двадесети октобар 1941”. 

Мотиви на коверти: Драгољуб Вуксановић, „Ја се борим, а 
ти?” и „У борбу против окупатора”, плакати из 1941; Демон-
страције у Кнез Михаиловој улици у Београду, 27. март 1941.

Стручна сарадња: СУБНОР Србије и Војни музеј у Бео-
граду

Графичка реализација издања: Јакша Влаховић, академ-
ски графичар.

Из ФИР-а, међународне  
федерације антифашиста

ЗАХВАЛНИ СМО 
ПАРТИЗАНИМА

Захвални смо женама и мушкарцима који су, ризикују-
ћи своју слободу, здравље и животе допринели овој победи

Данас, када се у многим земљама Европе негира ова исто-
ријска истина, када су споменици и друга места сећања на 
ослобођење од фашистичког варварства девастирана и обе-
свећена, када се квислинзи фашистичког окупатора пошту-
ју као „борци за слободу” и када се фашистички режим из-
једначава са другим политичким системима, мешајући зло-
чинце и жртве, ми се овом историјском ревизионизму про-
тивимо свом својом снагом.

Ослобођење и војна победа су трајан залог за наше буду-
ће акције заједно са новим нараштајима:

– против неофашизма, екстремне деснице и њеног попу-
лизма, чији се политички утицај знатно увећао у раз-
ним земљама;

– против ксенофобије, расизма, религијске нетолеран-
ције и антисемитизма, чијим смо насилним облицима 
сведочили неколико пута у задње време;

– против рата, империјализма, државног и недржавног 
тероризма и његових друштвених корена, јер опасност 
по мир у међународним односима далеко од тога да је 
елиминисана.

Потврђујемо нашу подршку Уједињеним нацијама као во-
дећој организацији за спровођење међународног права. За 
нас, наслеђе људи који су преживели страхоте рата, форму-
лисано је у декларацијама после ослобођења. На пример де-
кларација „Деструктивност нацизма са његовим коренима 
и стварање света мира и слободе” није документ за историју, 
већ трајан политички залог за данас и за сутра.

У овом смислу ФИР и његове чланице позивају све анти-
фашисте да раде на реализацији широког спектра политич-
ких слобода и људских права, за мир, слободу и демократију.

Др Улрих Шнајдер
Генерални секретар ФИР-а

Берлин

Eмисија пригодних поштанских марака: 80 година од устанка Србије

ПРЕПОЗНАТЉИВИ МОТИВИ

Предња страна 
пригодне коверте

ДОГАЂАЈИ
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Обележавање Дана победе у Београду

БАКЉЕ 
ПОБЕДЕ
Поводом обележавања Дана победе над фашизмом у Дру-

гом светском рату, министарка за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Те-

павчевић предводила је 9. маја, у име Владе Републике Србије, 
државну церемонију полагања венаца и одавања почасти у 
оквиру комплекса Гробља ослободилаца Београда у Другом 
светском рату. Поред министарке Кисић Тепавчевић, венце 
су положили и председник Народне скупштине Републике 
Србије Ивица Дачић, председник Скупштине Града Београда 
Никола Никодијевић, у име СУБНОР-а Србије: председник 
генерал-мајор Видосав Ковачевић и председник СУБОС-а 
генерал-мајор Илија Тодоров, чланови Председништва 
СУБНОР-а Београда – Видосава Рудић Прцовић и Ратко 
Крсмановић, представници 6. личке дивизије „Никола Тесла”, 
СУБНОР-а Савског венца и Секције Прве пролетерске бри-
гаде, Клуба генерала и адмирала Србије као и многи грађани 
потомци и поштоваоци антифашистичке борбе.

Венце су, такође, положили и амбасадори и представници 
Руске Федерације, Републике Белорусије, Републике Азербеј-
џана, Републике Казахстана и Републике Јерменије.

Министарка Кисић Тепавчевић је том приликом истакла 
да Србија данас обележава велики дан.

,,Наша земља је поднела велике жртве у Другом светском 
рату и зато смо ми данас овде, да кажемо велико хвала и из-
разимо вечно поштовање за све који су свој живот дали да 
бисмо ми живели у слободи и миру. Нека им је вечна слава 
и хвала”, рекла је министарка Кисић Тепавчевић. 

У оквиру Спомен-комплекса на Гробљу ослободилаца Бео-
града делегација СУБНОР-а Србије положила је цвеће и вен-
це на спомен-обележје „Вечна ватра” као и на споменик „Ру-
ском војнику”.

У склопу обележавања Дана победе над фашизмом у Дру-
гом светском рату, изасланик председника Републике Србије, 
министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић положила је, уз нај-
више државне и војне почасти, венац на Споменик Незна-
ном јунаку на Авали.

Нешто касније, на обронцима Авале, делегација СУБ-
НОР-а Србије положила је цвеће на Споменик осамнаесто-
чланој делегацији тадашњег Совјетског савеза, страдалој у 
авионској несрећи октобра 1964. године. Висока делегација 
из Русије у којој су били и руски хероји маршал Бирјузов и 
генерал Жданов кренула је на обележавање 20-годишњице 
ослобођења Београда у Другом светском рату.

Венци су положени и на Тргу Републике у Београду на 
Спомен плочу црвеноармејцима.

Венце су положили министар у Влади Србије Ненад Попо-
вић, министар унутрашњих послова Александар Вулин, за-
меник градоначелника Горан Весић, амбасадор Русије у Ср-
бији Александар Боцан Харченко и директор Руског дома у 
Београду Јевгениј Баранов.

На Тргу Републике постављен је видео-бим где су при-
сутни могли да прате пренос велике војне параде у Москви 
а на истом месту одржан је концерт „Хероји живе” на којем 
су заједно наступити наши и руски уметници.

Након свечаног концерта одржана је премијера руског 
ратног филма „Подолски кадети” као и Свечана академи-
ја у Народном позоришту тим поводом на којој ће се обра-
тио председник Републике Србије Александар Вучић као и 
председник СУБНОР-а Србије генерал-мајор Видосав Кова-
чевић, а цела манифестација окончана је свечаним ватроме-
том у центру Београда.

Званичници који 
су учествовали у 
полагању венаца

ДОГАЂАЈИ
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Радни састанак у  
СУБНОР-у Србије

ЗАЈЕДНО  
У БОРБИ  
ПРОТИВ 
РЕВИЗИЈЕ 
ИСТОРИЈЕ

У просторијама СУБНОР-а Србије 
одржан је први радни састанак 
министарке за рад, запошљава-

ње, борачка и социјална питања проф. 
др Дарије Кисић Тепавчевић и њених 
сарадника са руководством СУБНОР-а 
Србије поводом обележавања 80 годи-
на Устанка народа Србије и Југославије 
против фашизма.

Председник СУБНОР-а Србије ге-
нерал-мајор Видосав Ковачевић обаве-
стио је министарку о активностима које 
су до сада предузете у припреми за ор-
ганизацију овог догађаја. Нагласио је да 
припреме иду планираном динамиком 
и да ће се, уз друге догађаје у Републи-
ци Србији, централна свечаност одр-
жати 4. јула у Београду. Посебно је из-
двојена свечаност код споменика „По-

зив на Устанак” испред куће породице 
Рибникар у којој је Политбиро ЦК КПЈ 
донео одлуку о позиву народа на уста-
нак. Поред тога, како је констатовано, 
биће одржане многе друге манифеста-
ција, уз учешће носилаца антифаши-
стичке борбе у Југославији.

Планирано је и одржавање Свечане 
академије са поруком „Да рата више не 
буде” и позив човечанству да не дозво-
ли ревизију историје која амнестира фа-
шистичку идеологију.

Министарка је, уз велико задовољ-
ство што има прилику да разговара са 
носиоцима антифашизма у Србији, дала 
пуну подршку организацији СУБНОР-а 
поготово у светлу будућих законских 
решења која ће дефинисати критери-
јуме за добијање статуса организације 
од посебног друштвеног значаја и на-
гласила да су потребни чешћи догово-
ри у изградњи система борачке зашти-
те који одрживо штити социјални ста-
тус бораца.

Министарка Дарија 
Кисић Тепавчевић 
дала је пуну подршку

Београд

ЈУНАЦИМА  
СА КОШАРА

Поводом 22. годишњице Битке на 
Кошарама, председник Републи-
ке Србије Александар Вучић и 

министарка за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања проф.  
др Дарија Кисић Тепавчевић поло-
жили су 14. јуна венац на Споменик 
јунацима са Кошара у Београду.

Полагању венца присуствовали су 
хероји са Кошара, представници удру-
жења за неговање традиција ослобо-
дилачких ратова и чланови породица.

Поводом обележавања 22 године 
од битке, 14. јуна у 20 часова у Ком-
банк дворани одржана је комемора-
тивна академија, чији је организатор 
Одбор Владе Републике Србије за не-
говање традиција ослободилачких ра-
това Србије.

Битка на Кошарама вођена је од 
9. априла на граничном прелазу Раса 
Кошарес, на граници тадашње СР Ју-
гославије и Републике Албаније, када 

су терористи такозване Војске Косо-
ва напали припаднике Војске Југосла-
вије, са циљем копнене инвазије на 
Косово и Метохију и пресецања ко-
муникације између јединица ВЈ у Ђа-
ковици и у Призрену. После тешких 
борби, Војска Југославије је успела да 

порази нападача и спречи његов ула-
зак на КиМ. 

Битка за Кошаре је званично за-
вршена 14. јуна 1999. године, када се 
Војска Југославије на основу Куманов-
ског споразума са снагама КФОР-а по-
вукла са Кошара.

Пошту херојима Кошара 
одао је председник 
Александар Вучић

ДОГАЂАЈИ
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Делегација СУБНОР-а Србије на 
Московској конференцији о безбедности

ЗАПАЖЕНО УЧЕШЋЕ

На Московској конференцији о међународној безбедности 
учествовало је око 700 делегата из 109 земаља, укључу-
јући 55 министара одбране, њихове заменике и шефове 

генералштабова и међу њима је делегација СУБНОР-а Србије 
са председником генерал-мајором Видосавом Ковачевићем 
на челу. Била је то једина организација бораца која је прису-
ствовала овом елитном међународном догађају.

Московска конференција о међународној безбедности у 
организацији Министарства одбране Руске Федерације отво-
рена је 22.јуна. Одржава се сваке године од 2012. године под 
покровитељством Министарства одбране Русије. Ова конфе-
ренција доследно јача своју улогу ауторитативне платформе 
за дискусију о најактуелнијим проблемима међународне бе-
збедности и традиционални је предмет интересовања како 
у Русији, тако и у целом свету. На Форуму се разговарало о 
проблемима глобалне и регионалне стабилности, а и о разли-
читим безбедносним аспектима у Европи, Азији, Африци, на 
Блиском Истоку и у Латинској Америци. Учесници Конфе-
ренције су размотрили питања информационе безбедности, 
ситуацију у Европи, те улоге оружаних снага у борби против 
пандемије коронавируса.

На отварању Конференције поздравни говор су одржали 
председник Руске Федерације Владимир Путин и генерални 
секретар УН Антоније Гутереш. На конференцији је гово-
рило 50 учесника, међу којима је био и Видосав Ковачевић

У оквиру Конференције одржано је седам панела. Генерал 
Видосав Ковачевић је говорио на сесији ,,Безбедност инфор-
мација: проблеми и решења” 23.јуна, наводећи шта је исти-

на и како је у претходних 30 година лаж нашкодила Србији. 
Рад генерала Ковачевића је уврштен у зборник радова са кон-
ференције. Учесници конференције су поздравили и члана 
председништва СУБНОР-а, Золтана Данија као хероја који је 
оборио авион НАТО-а Ф-117а и генерал-потпуковника Ми-
ломира Миладиновића, председника Скупштине Kлуба ге-
нерала и адмирала Србије.

Делегација СУБНОР-а Србије састала се одвојено са по-
моћником у министарству одбране Андрејем Илнитскијем, 
кoмe је делегација СУБНОР-а уручила пригодне поклоне за 
министра одбране Русије, генералa армије Сергеја Шојгуа.

Наредног дана на конфецији је учествовао и министар од-
бране Србије Небојша Стефановић који је истакао значај са-
радње Србије и Руске Федерације.

Додела плакета ,,Златно срце”

ВИ СТЕ НАШИ ХЕРОЈИ

Председништво Градског одбора СУБНОР-а Београда на 
седници у мajу донело је одлуку да се Плакетом „Златно 
срце” награде медицински радници из ковид болница 

који су дали немерљив допринос у борби против вируса и 
остала лица која су дала велики допринос у имунизацији и 
борби да се ова страшна пандемија лакше превазиђе.

Упућени су дописи директорима здравствених установа 
које су биле у Ковид систему да предложе раднике који су се 
посебно истакли и тиме и заслужили ово признање. Предло-
жени су лекари, медицинске сестре, као и помоћно особље 
које је дало немерљив допринос у борби против пандемије. 
Председништво је једногласно донело одлуку да се Плаке-
том „Златно срце” награде и проф. др Дарија Кисић Тепав-
чевић министарка за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања у Влади Србије, господин Горан Весић, заменик 
градоначелника Града Београда и госпођа Наташа Станиса-
вљевић, градска секретарка за социјалну заштиту Града Бео-
града. Поред лекара и особља из ковид болница, за Плакету 
је предложена и новинарка „Вечерњих новости” Биљана Ра-
дивојевић која је од првог дана пратила све у вези са панде-
мијом, али се и прва интересовала како функционише СУБ-
НОР Београда у доба Короне, узимајући у обзир старосну 
структуру чланства. У категорији волонтера, који су имали 
изузетно важну улогу у обиласку наших најстаријих члано-
ва набавци и подели пакета, за „Златно срце” предложен је 
Горан Миладиновић, председник Покрета YU Центар Тито, 
који је руководио тимом волонтера. Као добитник Плакете 

предложен је и Франко Плешко, председник удружења АВ-
НОЈ у Словенији, за донацију визира коју је послао СУБ-
НОР-у Београда, а која је прослеђена Заводу за рехабилита-
цију „Селтерс” у Младеновцу.

У среду 23. јуна у просторијама СУБНОР-а уприличен 
је пријем за добитнике Плакете „Златно срце”. Председник 
СУБНОР Београда, пуковник Бора Ерцеговац као домаћин 
овог скупа поздравио је присутне, изложио им личну карту 
организације и објаснио како се дошло на идеју да се додели 
једно овакво признање. Добитници плакета посебно су ис-
такли и да је СУБНОР једина организација ван медицинског 
сектора која је доделила једно овакво признање.

У име награђених захвалио се анестезиолог др Здравко 
Калаба из КБЦ Бежанијска коса, који је истакао да су он и 
његове колеге дубоко дирнути овим гестом СУБНОР Бео-
града и да му сваки поглед на транспарент на коме пише Ви 
сте наши хероји, натера сузе на очи јер је можда први пут у 
ситуацији да осети колика је захвалност грађана за све оно 
што су чинили и чине.

ДОГАЂАЈИ
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На централној свечаности коју је 
поводом 80-годишњице антифа-
шистичког устанка организовао 

СУБНОР Србије главна личност међу 
окупљеним учесницима Народноосло-
бодилачког рата био је једини живи на-
родни херој Петар Матић Дуле који је 
6. јула напунио 101 годину.

Цела Матићева породица учествова-
ла је у рату. Мајка му је стрељана у Ја-
сеновцу, 1942. године, док му је отац до 
смрти мучен у немачком затвору и две 
недеље по пуштању из казамата преми-
нуо је у родном Иригу. Сестра од стри-
ца, Анка Матић Грозда, погинула је 1944. 
током ослобођења Београда. Проглаше-
на је за народног хероја Југославије, 2. 
октобра 1953. године.

Са Петром Матићем смо се сусрели 
у његовом стану на Сењаку. Мада са те-
шким бременом година, он и данас на-
бавља све кућне потрепштине, одлази 
у дуге шетње и живи нормалан живот.

Ви сте народни херој. У вашим редови-
ма током НОР-а било је и јунака који 
су били веома храбри и чинили права 
чуда. Сећате ли се таквих партизана?

– Јунака је било вероватно педесет 
одсто или више. Сви су они заслужили 
Орден народног хероја. Наши редови 
били су препуни младих људи. 

Једном приликом, на пример, дого-
ворено је да се уништи рудничка цен-
трала, да рудник у Врднику престане 
са радом ради, то јест да га не експло-
атишу Немци. Тамо је на обезбеђењу 
био батаљон немачке војске. Да ли је то 
било паметно или није, тек наши су се 
појавили као радници. Ушли у центра-
лу и подметнули предмет са експлози-
вом. Била је велика а успешна акција и 
имала је огроман одјек. Сви у тој акци-
ји могу се назвати јунацима. 

Један млади борац, не сећам му се 
имена, у борбама у Срему решио је дра-
матичну ситуацију. Показао се као хра-
бар и присебан. Имао је у рукама пу-
шкомитраљез. Када је наш батаљон био 
окружен непријатељским војницима, 
косио је час десно, час лево, не хајући 
за свој живот. Обезбедио је да се бата-
љон извуче без већих последица. 

Критеријум за правог борца у НОР-у 
био је прво да буде храбар у свим ситу-
ацијама и да буде пример на који могу 
да се угледају други. Требало је и да пра-
вилно делује на средину у којој смо се 
кретали. 

Учествовали сте у борбама за ослобо-
ђење Београда? 

– Да, током те операције био сам ко-
мандант једне оперативне групе у чи-
јем саставу је ратовало пет бригада. 
Оне су биле ангажоване на спречава-
њу кретања у делу Срема, а најважнији 
је био прихват наших снага на Дунаву. 
Од моста према северу је била 10. бри-
гада, 8. бригада налазила се на Дунаву, 
а две бригаде водиле су борбу са Нем-
цима за освајање Врдника. У зони руд-
ника су била велика упоришта и скла-
дишта југословенске и немачке војске. 
Те две бригаде су ослободиле Врдник и 
одмах сам добио наређење да их распо-
редим према Новом Саду. У то време су 
Мађари почели да се евакуишу из Но-
вог Сада. Једна бригада је била на Фру-
шкој Гори. Био сам стално у покрету, а 
Штаб се налазио у рејону Широки до на 
Фрушкој Гори. 

По ослобођењу Врдника једна борбе-
на група Немаца повукла се према Ири-
гу, а онда је добила задатак да поврати 
Врдник. Тамо су били изграђени бунке-
ри. Тешке борбе са Немцима... 

Имали смо задатак да спречимо 
Немце да пређу преко и Саве и Дунава 
и наставе према Загребу. Од генерала 
Пека Дапчевића примио сам наређење 
да 6. бригаду пошаљем у састав глав-
не групације која је нападала Београд. 

Како оцењујете операцију за ослобо-
ђење Београда, са којим емоцијама су 
јуришали наши борци да би ослобо-
дили град?

– Те емоције су деловале у Титовој 
армији од самог почетка и у свим де-
ловима. Ослобођење Београда било је 
нешто што је било недостижно. Иде се 
одлучно у операцију за ослобођење Бео-
града, а наша војска је располагала са 
мало озбиљнијег наоружања. Спрем-
ност за јуриш, за погибију, била је мо-

тивисана циљем да треба да ослободимо 
Београд, да треба да победимо. 

На Жутој стени из 6. бригаде јавља-
ју: док чујете наше митраљезе, знајте 
да смо живи и да Немци неће проћи. А 
изгинуло је пола батаљона. Немци нису 
прошли. Тако је било и у другим брига-
дама и дивизијама. Без одступања, без 
страха. Та групација која је ишла од По-
жаревца 30.000 Немаца са свом могу-
ћом техником била је моћна, али је ипак 
сломљена. Само су делови успели да се 
пробију између наших редова и нашли 
се за западне стране Авале. Када је из-
гледало да ће Немци проћи према Шап-
цу, супротставила им се бригада у којој 
је била моја сестра од стрица Анка. Сви 
су изгинули, али Немци нису прошли.

Претходно, то јест 1944. године, те-
шко сам рањен у груди и упућен на ле-
чење у Италији. По завршетку лече-
ња, оданде су ме пребацили у Врховни 
штаб. Сврха је била да идем на југ Ср-
бије, где је Коча формирао пет дивизи-
ја. Био сам се мало устрашио. Идем у 
крај који не познајем. Идем из тоталне 
равнице у планинске делове.

Неко је, међутим, о томе обавестио 
покрајинско руководство. Када су чули 
из Војводине да ћу ићи на југ, тражили 
су од Александра Ранковића да одем у 
Војводину, што је он прихватио. Тито је 
у то време био у СССР-у. Он је регули-
сао планове са Стаљином и тамошњим 
генералштабом. Тада су одређене снаге 
за ослобођење наше земље. Тито се са 
договорио да Совјети дају масу технике. 
Били смо мање-више наоружани пеша-
дијским наоружањем. Утврђени су, веро-
ватно, и датуми. Тито је тражио од Ста-
љина да петнаестак официра, команда-
ната оду у њихову Генералштабну акаде-
мију на скраћене студије у трајању од го-
дину дана. То је реализовано месец дана 
после ослобођења Београда. На школо-
вање у СССР су осим мене упућени Ми-
лан Купрешанин, Ратко Софијанић, Да-
нило Лекић, Анте Банина и други.

Чега се занимљивог сећате из времена 
школовања у Русији?

– Био сам посматрач велике Пара-
де победе у Mоскви, организоване по-
водoм завршетка рата. Планирано је 
било да у парадном поретку будемо и 
ми, али се од тога одустало јер нисмо 
умели да корачамо стројевим кораком. 
Тако смо се нашли у улози посматрача. 
Тих дана враћале су се трупе са фрон-
та. Део војника добио је дозволу да оду 
својим кућама. 

За параду су довели породице палих 
припадника Црвене армије из разних 
крајева СССР-а, пре свега из Москве. 
Довозили су их возовима. Био је то Дан 
победе и туге. Из рата се нису вратили 
њихови најмилији. Око милион војни-

Народни херој Петар Матић Дуле, генерал-пуковник 

ВРШЊАК ДВА ВЕКА
Борба за слободу и независност је врховни аксиом за свакога. Наши 
људи имају у виду шта треба да бранимо данас. Омладина треба 
елементарно да буде патриотска, јер то држава заслужује и да се 
оспособљава за одбрану земље. Мислим да ће време учинити своје. 
Последице онога што се десило и дешавало и неки наговештаји 
онога шта се нуди као алтернатива, нису баш обећавајући. Али 
вероватно ћемо изаћи из проблема, рекао је за ,,Борац” Петар Матић
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ка је погинуо само приликом освајања 
Берлина. 

У НОР-у је било драматичних ситуа-
ција и тешких тренутака. 

Био сам позвана на састанак руко-
водства покрета у село Прхово у Сре-
му. Ту је био и Јован Веселинов, који је 
дириговао покретом. Навратили смо 
код секретара сеоског комитета Партије 
на разговор. Изненада су дошли Немци 
из Руме, у 20 до 30 камиона. У то време 
није било куће која није имала подзем-
ни објекат или неку преграду. То нази-
вамо базом. У кући секретара сеоског 
комитета било нас је троје, а муж од те 
особе био је у другој кући са двојицом 
људи. Та жена имала је две ћерке од че-
тири-пет и шест-седам година и бебу. 
Њу су тукли убили јој сина бебу, остави-
ли је измрцварену. Она нас није издала, 
иако је могла да направи комбинацију 
да спаси мужа, а нас тројицу да открије.

Једном другом приликом покрајин-
ски челни човек Веселинов, два члана 
Покрајинског комитета КПЈ и ја као ко-
мандант ишли смо у Хрватску на саста-
нак, да се разјаснимо са тамошњим дру-
говима. Било је неколико неспоразума. 
Врховни штаб је регулисао да контакти-
рамо Хрватско руководство. Показало 
се да не можемо да сарађујемо са Хрват-
ском и Хрватима. И ту је био проблем, 

Из биографије

ОСТАО ВЕРАН ИДЕЈАМА ПРАВДЕ
Рођен је 6. јула 1920. године у Иригу. Потиче из имућне зе-

мљорадничке породице. Основну школу је завршио у родном 
месту и до почетка Другог светског рата се бавио земљорад-
њом. Дружећи се са младим радницима и студентима, упознао 
се са идејама радничког покрета и јуна 1940. године је постао 
члан Комунистичке партије Југославије (КПЈ).

После Априлског рата и окупације Краљевине Југославије, 
1941. године, Петар је, као секретар Месног комитета, а потом 
и секретар Среског комитета КПЈ за Ириг и члан Штаба за 
припремање устанка, врло активно радио на организовању 
устанка у Срему. У августу 1941. био је задужен за прихват 
робијаша-комуниста побеглих из сремскомитровачког затвора. 
Када је формирана Иришка партизанска чета, постао је њен 
први политички комесар. У лето 1942. године за време велике 
непријатељске офанзиве на Фрушку гору, био је током пробоја 
рањен у ногу. По одласку главнине Сремског партизанског 
одреда у источну Босну, он је са његовим Четвртим батаљоном 
остао у Срему. 

Половином маја 1943. године постављен је за команданта 
Треће групе војвођанских ударних батаљона, од којих је ка-
сније формирана Трећа војвођанска ударна бригада. Заједно 
са Штабом бригаде организовао је већи број заседа, напада 
на насељена места и комуникације, које су успешно извеле 
јединице бригаде у Срему и источној Босни. Након неуспелог 
напада на непријатељски гарнизон у Брчком, новембра 1943. 
године, вратио се у Срем, где је преузео дужност команданта 
Сремског партизанског одреда.

За команданта Шесте војвођанске ударне бригаде поста-
вљен је априла 1944. године. У борбама ове бригаде са Нем-
цима на Фрушкој гори 17. јула 1944. године, био је рањен у 
груди и убрзо пребачен у Италију, на лечење. По повратку у 
земљу, био је постављен за команданта Сремске оперативне 
зоне при Главном штабу НОВ и ПО Војводине.

После ослобођења Београда, новембра 1944. године, упу-
ћен је на школовање у Совјетски Савез, где је 1945. године 
завршио Вишу војну академију „Ворошилов”. По завршетку 
школовања и повратку у ослобођену Југославију, завршио је 
и Вишу војну академију ЈНА, 1954. године. Обављао је разне 
одговорне дужности у Југословенској народној армији (ЈНА) — 
био је командант 51. војвођанске и Четврте крајишке дивизије, 
начелник Штаба корпуса и начелник одељења у Генералштабу, 
начелник Ратне школе ЈНА, први заменик Начелника Генерал-
штаба ЈНА, помоћник Савезног секретара за народну одбрану 
и подсекретар у Савезном секретаријату за народну одбрану 
(ССНО) и др. Пензионисан је 31. децембра 1980. године у чину 
генерал-пуковника ЈНА.

У пролеће 1988. изабран је за председника Савезног одбора 
СУБНОР-а Југославије, а у октобру исте године је смењен због 
сукоба са руководством СР Србије. Касније је поднео оставку 
и на чланство у ЦК СКЈ.

Носилац је Партизанске споменице 1941. и бројних југосло-
венских одликовања. Орденом народног хероја одликован је 
20. децембра 1951. године.

 Извор: Wikipedia

Петар Матић приликом 
обележавања стотог 
рођендана
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јер су успоставили везу са Босном. Нама 
се тим путем одвијао одлив бораца из 
Срема. Дошли смо до Папука и нисмо 
успели да одемо до ЦК и ГШ Хрватске. 
Вратили смо се у Кузмин и Мартинце. 
Можда су нас пратили, а били смо оп-
кољени са око 1.100 Немаца и оклопним 
возом. Шта да радимо? Биће претрес. Да 
ли да почнемо да се пробијамо. Проце-
нили смо да је боље решење да чекамо. 
Таква је одлука и донета. Нашли смо 
се у дворишту једне куће. Дошли смо у 
цик зоре, када су их Немци затворили 
са свих страна. Иза куће домаћин. Вели 
нам да можемо код њега у штали. Рече 
биће сигурно. Било нас је 15. Звао је да 
се поделимо. Комшиница износи лавор 
да проспе воду и каже да је опкољено 
село. Пређосмо у другу кућу. Да се ра-
споредимо и да дочекамо претрес. Де-
сило се да наше две-три куће нису пре-
тресали. Ето шта је ратна срећа!

Да ли сте се у рату сретали са Kостом 
Нађем?

– Коста је био велики командант. 
Претходно се борио у Шпанији. Шпан-
ци су допринели да се формира права 
војска. Он је веома заслужан човек. На-
шао се у Крајини, а тамо није било лако. 
Једно време сам био командант 4. краји-
шке дивизије. Нас двојица смо из Врхов-
ног штаба са Виса дошли заједно. Он је 
постављен за команданта Главног шта-
ба за Војводину, а ја постао командант 
Групе бригада у Срему. 

Добили сте Медаљу борца, шта она за 
Вас значи?

– Потврђује да сам био борац. Дру-
штво које признаје ту медаљу има вред-
ност, а добро би било да има значајну 
вредност.

Из данашњег угла какву бисте поруку 
упутили млађим нараштајима?

– Борба за слободу и независност је 
врховни аксиом за свакога. Наши људи 
имају у виду шта треба да бранимо да-
нас. Омладина треба елементарно да 
буде патриотска, јер то држава заслу-
жује и да се оспособљава за одбрану 
земље. Мислим да ће време учинити 
своје. Последице онога што се десило 
и дешавало и неки наговештаји онога 
шта се нуди као алтернатива, нису баш 
обећавајући. Али вероватно ћемо иза-
ћи из проблема. Без оптимизма нема ни 
безизлаза. Несрећа је што смо ми мали 
народи баш на овим просторима. Неће 
бити лако. Ово што се нуди, западни 
свет Европа итд, бојим се да стоји ве-
лика опасност. НАТО је производ за-
падног света. Никаква добронамерна 
организација. Она се спрема за рат да 
ли против Руса или Кинеза, а стање у 
свету није обећавајуће. Западни свет је 
јак и добро организован. Да ли је то и 
место за нас, то се не зна. То зависи да 
ли ће победити разум или зло. Ако по-
беди разум доћи ће до планетарне са-
гласности, а ако се то не догоди, биће 
рата. Како ћемо проћи? Имамо 101 про-
блем са Албанцима, Хрватима, са Бо-
шњацима. Прокоцкали смо оно што 
је било обећавајуће. У Југославији смо 
били удружени и имали излазни круг 
који је могао да се развије и еманципу-
је у правцу демократизације. А дошли 
смо до распада, убијања једни других. 
Југославија је била угледна. 

Када сам био у Сирији, па онда у 
Судану, схватио сам да су готово сви 
њихови официри завршили код нас 
школе. Био сам присутан једном када 
је Тито примио Гадафија. Нас троји-
ца сами, а било је речи о официрима. 

БОРЦИ ГОВОРЕ

Лозница

ВЕНЦИ НА ВИШЕ СПОМЕНИКА

Поводом 80- годишњице од почетка устанка народа Ср-
бије, СУБНОР града Лознице је организовао полагање 
венаца на споменик попу Влади Зечевићу, већнику АВ-

НОЈ-а, младом партизану Георгију Јакшићу који је имао 16 
година када су га Гестаповци обесили на пијаци у Лозници.

Такође, венце су положени и на споменик палим борци-
ма и жртвама у Лешници, Бањи Ковиљачи, Воћњаку (селу 
уз Лозницу) и полицајцу Драгутину Станимировићу који 
је погинуо 1999. године у Дечанима на Косову и Метохији.

Поред чланова СУБНОР-а церемонији су присуствовали 
и представници градске управе. Присутнима су се обратили 
председник СУБНОР-а града Лозница Живота Исаковић и 
помоћник градоначелника Љубинко Ђокић.

Локални медији су веома коректно пропратили овај до-
гађај а град Лозница је информацију са овог догађаја обја-
вио на свом порталу.

Гадафи каже: ,,Ако их пошаљем у Ру-
сију, ти официри неће бити моји, ако 
их упутим на школовање у САД биће 
потплаћени, а код вас ће остати сино-
ви своје државе. 

Путовао сам у земље које су тек про-
буђене и ослобођене. Осећало се да нас 
доживљавају као ослободиоце. Били 
смо барјактари борбе за слободу. Хте-
ли су да буду везани за Југославију. Та 
творевина (Југославија) није била ве-
штачка. Сродни смо народи и могли смо 
заједно да живимо, јер смо имали обе-
ћавајућу будућност. Велика је штета то 
што се догодило деведесетих година, 
али то људи не разумеју. Све је сруше-
но, све је распродато. 

Био сам у Новом Саду где се распра-
вљало о економским проблемима. Го-
ворио сам: ,,Ако ћутите, онда ћемо ми 
у Војводини и у Србији бити подстана-
ри. Капитал ће држати неко трећи и од-
рађивати како ће нам бити”. 

Да ли би углед Србије требало да буде 
већи?

– Србија има велику традицију из 
Првог и Другог светског рата. Веро-
ватно је под утицајем и с лева и с де-
сна. Неки принципи морају остати да 
би држава била поштована и да је дру-
ги поштују.

Моја размишљања су десперативна 
за моје године и проведени живот. У 
борби за слободу огромне масе су из-
гинуле. Све је срушено што би отвори-
ло Србији будућност. Овај велики свет 
је толико неразуман, дрзак и све одре-
ђује према својим критеријумима који 
не почивају на аргументима, на памети. 
Увек је много питања, а мало је разум-
них одговора. 

Звонимир ПЕШИЋ
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Пирот

СЛОВО О ЈУНАЦИМА

Градски одбор СУБНОР-а Града Пирота обележио је Дан 
борца. Манифестација је одржано у парку ,,Кале” пола-
гањем цвећа и венаца на спомен бисте: народног хероја 

Миливоје Манића Албанте, Драгољуба Миленковића Грце и 
Милорада Манчића Лукањца.

Поред Градског одбора СУБНОР-а Пирот цвеће су поло-
жиле и делегације: Пиротског управног округа, Града Пиро-
та, Удружења РВС града Пирота, Градског одбора СПС Пи-
рот и Центра Министарства одбране Пирот.

О значају Дана борца, 80-годишњици устанка против фа-
шизма и животном путу народног хероја Албанте и првобо-
раца Грце и Лукањца, кратак говор је одржао председник ГО 
СУБНОР-а Пирот, Пецо Тодоровски.

Након тога у име града скуп је поздравио помоћник гра-
доначелника Пирота, Видојко Панајотовић. 

Суботица

СВЕЧАНИЈЕ 
НЕГО 
РАНИЈЕ

Полагањем венаца на Споменик 
жртвама фашизма обележен je 
4. јул. У име грађана Суботице, 

локалне самоуправе и СУБНОР-а 
Суботице венац је положила деле-
гација коју је предводио помоћник 
градоначелника Марко Марић и 
заменик председника Скупштине 
града Небојша Црногорац, док је де-
легацију Севернобачког управног 
округа предводио начелник Бојан 
Шоралов.

Венце је положила и делегаци-
ја Комуниста Суботице и Центра 
Тито.

Обележавање Дана борца орга-
низовала је Градска организација 
СУБНОР-а Суботица.

Након комеморативне свечано-
сти на Тргу жртава фашизма, вен-
ци и цвеће положени су и на Спо-
меник њиховој верности, у Парку 
Ференца Рајхла.

Смедерево

ОБЕЛЕЖЕНИ ЈУЛСКИ 
ПРАЗНИЦИ

У Смедереву је у организацији СУБНОР-а Града обележена 80-годишњица 
јулских празника: „Дана борца” и „Дана устанка”. 

Поводом 4. јула уз пригодну беседу положен je венац на споменик Ни-
коле Крге у Месној заједници Славија у Смедереву.

У парку „Три хероја”, на бисте народних хероја: Ивана Стефановића Србе, 
Миливоја Стојковића Миће и Светомира Младеновића Свете, венце су поло-
жиле делегације: Града Смедерева, СУБНОР-а Града Смедерева, Удружење по-
томака ратника 1912-1918. године и Друштва за развој братских односа Руска 
Федерација-Република Србија- Република Белорусија из Смедерева.

На скупу је о значају оружане борбе против окупатора и његових сарадни-
ка у подизању устанка у Србији говорио потпредседник СУБНОР-а Смедерева 
Ранко Вишекрунић, истакавши да се „кроз обeлежавање годишњица значајних 
догађаја и личности из народноослободилачке борбе и свих ослободилачких 
ратова, враћамо непролазним вредностима наше славне прошлости са вели-
ким поштовањем према борцима и палим жртвама, учећи на њиховим делима. 
То је дуг потомака према славним прецима и своме народу”.

Дан устанка је обележен одавањем поште борцима НОР-а и жртвама фа-
шистичког терора, полагањем венаца на јединствени споменик „Сељаку пар-
тизанском сараднику” у Луњевачкој шуми. Венце су положени и на споменике 
у селима Водњу и Михајловцу где се присутнима емотивно обратио истакну-
ти активиста Данило Стојановић Донче. 

СЕЋАЊЕ
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СЕЋАЊЕ

Врање

ДАН СЕЋАЊА

СУБНОР Града Врања, као и сваке претходне године, 
достојно је обележио борачке празнике, 4. јули – Дан 
борца и 7. јули – Дан устанка.

Четвртог јула је, у организацији месних одбора СУБ-
НОР-а Врања, одата пошта ратницима Другог светског 
рата и евоциране успомене везане за конкретно спомен-
-обележје.

Главна комеморативна свечаност одржана је на Дан 
устанка Србије испред Партизанске спомен-костурнице 
на Шапраначком гробљу. 

Пошта борцима НОР-а и цивилним жртвама одата је 
минутом ћутања и полагањем венаца и цвећа присутних 
делегација: МО и Војске Србије, Полицијске управе, Град-
ског и Окружног одбора СУБНОР-а, Удружења Резервних 
војних старешина, Удружења војних пензионера и Удру-
жења потомака ратника до 1918. године.

О историјском значају и јубиларној годишњици устан-
ка, веома надахнуто и аргументовано, говорио је председ-
ник Градског одбора СУБНОР-а Врања Стојан Младено-
вић. Он је истакао: „ У кући Петра Цветановића Бушке 
26. јуна 1941. године одржан је састанак МК КПЈ за Врање 
на коме је закључено: Да се одмах приступи формирању 
илегалних десетина на територијалном принципу у које 
треба укључити све организоване чланове КПЈ и СКОЈ-а; 
Настојати да покрету приступе бивши подофицири, офи-
цири, жандарми и шумари који ће припаднике илегалних 
десетина обучавати у руковању оружјем; На плану града 
обележити куће бугарских сарадника које треба, у одре-
ђеном моменту, ликвидирати; Наставити евидентирање 
и прикупљање оружја и организовати курс прве помоћи”.

Банатско Вишњичево

ИСТОРИЈА ИЗБЛИЗА

На спомен-обележје у центру Банатског Вишњићева, 
поводом Дана устанка, положени су венци Општин-
ског одбора СУБНОР-а, Градског одбора СУБНОР -а 

Савски Венац, Удружења добровољац Зрењанин, МЗ Ба-
натско Вишњићево, ОО СПС Житиште.

На скупу су говорили председник Савета МЗ Нико-
ла Новаковић, секретар ОО СУБНОР-а Душан Мили-
ћев, секретар ГО Савски Венац Ненад Симић и председ-
ник Удружења добровољаца Боро Новаковић. Учесници 
скупа посетили су и спомен-собу и споменик погинулом 
црвеноармејцу.

И у Хетину је обележен Дан устанка где је делегација 
МО СПС положила венац испред спомен-обележја. 

Кикинђани на Иришком Венцу 

НАЈБРОЈНИЈА ОРГАНИЗАЦИЈА

Полагањем венаца и цвећа на споменик „Слобода” на 
Иришком венцу, обележен је Дан устанка народа Србије. 
Тог дана 1941. године, пуцњем у Белој Цркви, почео је 

први оружани отпор слободарског српског народа у тадашњој 
Југославији. 

Обележавање овог датума било је под покровитељством 
Покрајинске владе АПВ а председник Игор Мировић, гово-
рио је о значају очувања тековина НОР-а. СУБНОР-у града 
Кикинде, његовим члановима, посебну част учинио је пред-

седник Скупштине града, господин Младен Богдан, који је 
испред града, положио венац. 

Били смо пријатно охрабрени и његовом константацијом 
и похвалом, да смо тог дана били најбројнија и најорганизо-
ванија борачка организација.

СУБНОР града Кикинде, и овај пут се захваљује градској 
управи на омогућеном превозу и подршци за квалитетну ре-
ализацију планираних активности у очувању од заборава те-
ковина НОР-а и свих других ослободилачких ратова Србије. 



Мај / Јул 2021. | БОРАЦ | 25 

СЕЋАЊЕ

Крагујевац

НЕСПУТАНИ ПУТОКАЗ СЛОБОДЕ

Крагујевац, слободарски град, познат по својој бурној 
историји, свечано је крај споменика „Рањеник” обележио 
7. јули – Дан устанка народа Србије. На спомен-обележје 

венце су положиле делегације СУБНОР-а Крагујевца и Шу-
мадије, Војске Србије, града Крагујевца и СПС-а.

Обраћајући се присутнима Мирослав Мики Лазаревић, 
секретар ГО СУБНОР-а Крагујевца истакао је значај овог 
јубилеја и годишњице устанка у коме су Крагујевац и чи-
тава Шумадија узели масовно учешће и сврстали се у Први 
и Други Крагујевачки партизански одред и кренули у бор-
бу за слободу.

Члан Градског већа, др Гордана Дамњановић одала је при-
знање СУБНОР-у за неговање антифашизма и патриотизма и 
истакла да се данас сећамо свих оних који су дали своје жи-
воте у борби против фашизма.

Затим је песникиња Јасмина Ан Јовановић, казивала своје 
стихове из поеме „Неспутани путоказ слободе”.

Неготин

САБОР НА СТЕВАНСКИМ ЛИВАДАМА

У оквиру 80-годишњице од почетка устанка против фаши-
зма, под геслом „Да рата више не буде”, у организацији 
СУБНОР-a општине Неготин 7. јула је на Стеванским 

ливадама, одржан Седмојулски сабор. Поред представника 
локалне самоуправе, бораца, резервних војних старешина, 
цивилних и ратних инвалида, традиционалном сабору при-
дружили су се и мештани Сикола, Поповице, Трњана, Кар-
булова, Брестовца и Неготина. 

Обележавање Дана устанка започело је полагањем венаца 
на спомен- обележје погинулим борцима и члановима штаба 
Крајинског партизанског одреда 29. септембра 1941. године. 
Венац општине Неготин положили су: Љутица Јовановић и 
Драган Радосављевић, чланови Општинског већа, венац СУБ-
НОР-а општине Неготин ветерани Љубинка Станчуловић, 
Спасоје Булбић један од ретких живих учесника прве радне 
акције на припреми огрева у зиму 1944./1945. године на Цр-
ном Врху код Бора и Љубомир Ранчић, борац НОР-а, Деле-
гацију ОРВС Неготин предводио је председник Александар 
Јеркан, а делегацију ЦИР – а председник Славко Васиљевић.

Пригодним излагањем присутнима се обратио Драгољуб 
Филиповић, председник Општинског одбора СУБНОР-а. Он 
је указао на посебан однос немачких окупационих снага пре-
ма Тимочкој и Неготинској Крајини: Немци су због својих 
ратних потреба рудник Бор, све угљенокопе на овом просто-

ру и рудник бакра у Мајданпеку претворили у велике радне 
логоре, где су свирепо кажњавали и убијали становништво 
из чиста мира зато што су припадали „српском народу” – по 
Хитлеровој дефиницији „нижој раси”. У руднике су довође-
ни људи из различитих крајева Србије и Југославије, било је 
ту и заробљених црвеноармејаца, британских и француски 
војника и официра па чак и Италијана и Грка.

Немачка окупација у априлу 1941.године убрзала је ор-
ганизовање антифашистичког покрета у Неготину и Краји-
ни. Тако је већ 22. априла 1941. г. формирано партијско ру-
ководство КПЈ за Крајину. За секретара је именован Сретен 
Вучковић, студент права из Доњег Милановца, а за чланове 
Стефанија Михајловић студент медицине из Брзе Паланке, 
Миомир Радосављевић – Пики, састанку је присуствовао и 
Љубомир Нешић, члан ОК КПЈ за Зајечарски срез.

Практично је крајем јула постојало језгро КПО. Чини-
ли су га људи који су избегли хапшење од стране Немаца и 
СДС Милана Недића. Они су у „Врбовцу” између Метриша 
и Кленовца заробили и разоружали два жандарма СДС, а за-
тим пустили. Језгро одреда су чинили: Љубомир Нешић из 
Зајечара, Бора Милић, Стеван Ђуричић, Михајло Ђуричић, 
земљорадници из Метриша, Аца Патлиџановић и Миомир 
Радосављевић Пики из Неготина.

Прву устаничку бакљу запалило је 19-оро младих парти-
зана КПО током ноћи 16./17. август нападом на железничке 
станице: Рајац, зауставиo воз, разоружава страже на станици 
и у возу, демолира станицу, сече телефонске жице и наставља 
возом ка Тамничу и даље према Брусничкој станици, где их 
дочекује чета Бугара коју одред брзо разбија, део се предао, 
део побегао преко границе. У првој борбеној акцији одред је 
запленио двадесетак пушака и доста муниције. Почетни ус-
песи позитивно су утицали на расположење грађана према 
одреду тако је број бораца вртоглаво увећаван. Формирана 
је слободна територија од Тимока и Дунава, до Мораве, пре-
ко Кучајских планина па све до Голупца и Старе планине. У 
то почетно време формирани су и цивилни органи народне 
власти – народноослободилачки одбори. Први председник 
окружног НОО био је Станоје Гачић, земљорадник из Салаша,

Остатак дана сабораши су провели у дружењу и такмиче-
њу у шаху и пикаду у мушкој и женској конкуренцији. Нај-
успешнији су награђени пригодним саборским медаљама. 
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Пирот

ПОНОСНИ НА 
УСТАНИКЕ

Централна прослава Дан устанка у Пироту реализована 
је код спомен обележја ”Падеж”, изнад села Петровац, 
полагањем цвећа и венаца.

Поред Градског одбора СУБНОР-а Пирот и мештана села 
Петровац присутне су биле и делегације: Града Пирота, Удру-
жења РВС града Пирота и Удружења војних пензионера.

Пригодан говор је одржао председник ГО СУБНОР-а Пи-
рот, Пецо Тодоровски. Након чега се присутнима обратила 
председница скупштине града Пирота Милена Димитрије-
вић, а потом председник месног удружења СУБНОР-а Пи-
рот за село Петровац Јовица Ђорђевић и представник Удру-
жења војних пензионера пуковник Стојановић. По повратку 
у село Петровац положено је цвеће на спомен-плочу поги-
нулим борцима у Балканским ратовима као и Првом и Дру-
гом Светском рату.

По завршетку церемонијалног дела организовано је зајед-
ничко дружење у Дому пензионера села Петровац.

Делегције ГО СУБНОР-а града и ГО СПС Пирот положи-
ле су цвеће и на Спомен-дому бораца ,,Врело”. 

Нови Пазар

СЕЋАЊЕ  
НА УСТАНАК

Поводом 7. јула – Дана устанка народа Србије, на цен-
трално спомен обележје бораца НОР-а у Новом Па-
зару, венац СУБНОР-а Србије положила је делегација 

у чијем саставу су били координатор СУБНОР-а за Рашки 
округ др Драган Р. Нововић, председник ГО СУБНОР Нови 
Пазар и члан председништва СУБНОР-а Србије проф. 
др Хајрадин Радончић и председник Надзорног одбора 
Албин Мурић.

На овај начин СУБНОР се са пијететом сећа свих бораца 
НОР-а, прослављених ратника и хероја, Рифата Бурџови-
ћа Трша, Богољуба Чукића, Владимира Кнежевића-Волође, 
Ћамила Сијарића и многих других знаних и незнаних ју-
нака из редова Срба и Бошњака, који су своје животе дали 
за наше боље сутра. Делегација СУБНОР-а је овим чином 
показала и доказала да Нови Пазар негује патриотизам и 

антифашизам као највеће људске вредности, негује мул-
тиетичност и заједнички живот свих људи на овим про-
сторима без обзира на верску и националну припадност.

Лаћарак

ЦВЕТОВИ НА  
80 СПОМЕНИКА

Поводом 80 година од почетка Другог светског рата 
и подизања антифашистичког устанка СУБНОР 
Месне заједнице Лаћарак положио је 80 цветова 

на 80 споменика палим борцима, жртвама фашистичког 
терора, преминулим борцима и сарадницима НОР-а. 
Полагање цвећа почело је 22. Јуна, чиме je обележeн 
дан напада фашистичке Немачке на СССР и трајало 
је сваки дан, завршно са 6. јулом уочи Дана устанка 
народа Србије.

Акција је завршена увече 6. јула на споменку „Кри-
ло” у Лаћарку паљењем 80 свећа у спомен на осамде-
сет година од почетка Другог светског рата и подиза-
ња Антифашистичког устанка. 

СЕЋАЊЕ
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Делегација Португалаца у СУБНОР-у

ПРОТИВ БУЂЕЊА 
ФАШИЗМА

Делегација URAP (União de Resistentes Antifascistas 
Portugueses – Унија Португалског антифашистичког 
отпора, чланица ФИР-а) коју су чинили Жозе Педро 

Суареш и Франциско Канела посетила је СУБНОР Србије. 
Делегацију је примио председник СУБНОР-а Србије гене-
рал-мајор Видосав Ковачевић, који је том приликом одржао 
састанак о будућој сарадњи и потом уручио медаљу Борца 
Жозе Педру Суарешу. Ово је уједно био и први састанак 
председника СУБНОР-а Србије и председника УРАП-а у 
историји. Делегација УРАП-а је претходно учествовала на 
Радном састанку чланица Европске Федерације антифаши-
ста и покрета отпора(ФИР) у Београду.

Жозе Педро Суареш је био члан антифашистичког от-
пора Португалије који се борио против фашистичког ре-
жима Салазара. Он је био заробљен и мучен најгорим ме-
тодама у затвору више од три године. Педро је ослобођен 
током априлске револуције 1974. године. Након тога свој 
рад је посветио очувању антифашизма у Португалу, где је 
национални координатор УРАП-а. Педро тренутно успе-
шно едукује младе Португалце о злу коју фашизам пред-
ставља. Поред тога је у сарадњи са Владом Португала по-
кренуо иницијативу отварања музеја фашистичког терора 
на местима затвора у којима су он и његови саборци били 
држани и мучени, а за сада је већ отворено више музеја. Он 
је генералу Ковачевићу уручио књиге са посветом о борби 
против фашизма у Португалу. 

Генерал Ковачевић је Педру уручио Медаљу борца, као 
заслужном борцу против фашизма који је директно уче-
ствовао у борби против фашизма и дугогодишњем раду 
на очувању сећања на зло фашизма које је захватило Евро-
пу и Португал. На крају састанка потврђена је одлучност 
за даљу сарадњу.

Пријепоље

УЗ ПАРТИЗАНСКЕ ПЕСМЕ

У Парку народних хероја у Пријепољу, Удружење бораца 
из Пријепоља обележило је Дан устанка народа Србије 
у Другом светском рату. Гости на свечаности су биле 

делегације Војске Србије, општине Пријепоље, општине и 
Удружења бораца Аранђеловац, организација бораца НОР 
Бијелог Поља и Берана, Удружења пензионера Косјерић, Удру-
жења ратних војних инвалида Пријепоља, Социјалистичке 
партије и више од 100 грађана Пријепоља и Прибоја. Свих 
осам делегација су положиле цвеће а о порукама устанка 

и резултатима НОБ, као и о данашњим искривљавањима 
чињеница о НОР-у, уништавању споменика партизанских 
говорили су Милан Лучић, председник Удружења и Станко 
Кијановић, потпредседник Скупштине општине. Програм 
је водила и говорила песме посвећене НОБ пионирка Миња 
Лучић, а своје стихове говорио је и песник Раде Бабић. Про-
грам су употпуниле и гошће из Косјерића које су отпевале 
три партизанске песме.

На понос Шумадији

НЕУМОРНИ ЧУВАРИ 
ТРАДИЦИЈЕ

Да су споменици, документа, архивска грађа, обележ-
ја времена и људи, сведочи и непрекидна активност 
СУБНОР-а Крагујевац и Шумадије.

У протеклом периоду, за шест месеци, овај СУБНОР 
као саставни и недељиви део СУБНОР-а Србије, обновио 
је 27 спомен обележја на целој својој територији и прику-
пио више од 300 оригиналних предмета који сведоче о на-
шој славној историји. Предмети који су у СУБНОР дошли 
из Кнића (бившег Музеја револуције), лични предмети на-
родних хероја и комесара Трећег крагујевачког батаљона и 
Прве пролетерске НОУ бригаде, Мијалка Тодоровића Пла-
вог, Живадина и Владана Несторовића, бисте Раде Шубакић 
и народног хероја Станислава Сремчевића Црног, мноштво 
штафета младости од 1945-1983. године, посвећене Јосипу 
Брозу Титу и други лични предмети и фотографије, само 
су део онога што је сачувано. Изнад свега тога су ратне за-
ставе Прве пролетерске НОУ бригаде и њеног Трећег кра-
гујевачког батаљона.

Неизбежно је напоменути да је само пре неколико дана 
СУБНОР Крагујевца у сарадњи са органима локалне самоу-
праве града Крагујевца обновио и један од 13 споменика крај-
путаша у насељу Грошница стрељаним родољубима 19. окто-
бра 1941. године који је већ био склон паду. У томе је значај-
ну улогу имао Сектор за борачку и социјалну заштиту града 
Крагујевца под непосредним руководством др Гордане Дам-
њановић и Сектор за комунално-инспекцијске послове чији 
је начелник Зорица Аврамовић и координатор Веселин Јак-
шић који су у многоме допринели овој акцији.

СУБНОР Шумадије и Крагујевца и даље наставља сво-
ју активност, обнове спомен обележја, прикупљања архив-
ске грађе, чиме доказује да је достојан настављач антифаши-
стичких традиција и патриотизма, по чему је СУБНОР Ср-
бије препознатљив у целом свету.

СЕЋАЊЕ
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Вршац 

БОЈ ЗА СЛОБОДУ

СУБНОР Града Вршца и Град Вршац обележили су при-
годном свечаношћу, код споменика Народног хероја 
Жарка Зрењанина Уче, 80 година устанка народа Ср-

бије против фашизма и нацизма и приредили мали час из 
историје.

Драгољуб Ђорђевић, председник СУБНОР-а Града Вр-
шца, потсетио је старије, а млађима дао на знање, какве су 
околности биле 1941. године у поробљеној Европи, згаже-
ној нацистичком чизмом и Краљевини Југославији, након 
што је народ Србије масовним демонстрацијама 27. марта 
срушио Тројни пакт, војни врх извео државни удар, а бесом 

обузети Адолф Хитлер, наредио бомбардовање отвореног 
града Београда и у блиц-кригу довео до безусловне капи-
тулације и распада југословенске држава за свега 12 дана. 

Јуна месеца, трупе Вермахта напале су Совјетски Са-
вез и муњевитом брзином стигла под зидине Москве и Ле-
њинграда…

И када се веровало у непобедивост нацистичке војне ар-
маде, народи Србије и Југославије, одазвали су се позиву 
КПЈ на устанак и кренули у бој за слободу.

Народи Србије и Југославије, пореметили су снове наци-
ста о брзом освајању и поробљавању света. Жртва је била 
огромна, али до слободе се другачије није могло.

Жарко Зрењанин, Секретар КПЈ за Војводину, након са-
ветовања ПК КПЈ за Војводину, проследио је народима Вој-
водине позив на устанак.

Ваљево

СЛАВА ОДРЕДУ

Поводом обележавања 80 година од почетка Другог свет-
ског рата и формирања Првог партизанског ваљевског 
НОП одреда, руководство и чланови СУБНОР-а Ва-

љево положили су венце на обележју команданту ваљевског 
одреда народном хероју Здравку Јовановићу у Спомен парку 
на петом пуку.

Ваљевски партизански одред формиран је 25. јуна 1941.г. 
и био један од најјачих у Србији. У сарадњи са Мачванским 
одредом је извршио низ успешних акција и великим победама 
над окупатором умногоме допринео развоју устанка у Србији.

Један од значајних догађаја у борби ВНОП одреда је бло-
када Ваљева која је трајала око два месеца. У блокираном Ва-
љеву био је немачки гарнизон јачине 3.000 до 5.000 војника. 
Свакодневно су вођене борбе са јединицама гарнизона и са 
немачким јединицама, које су се пробијале у Ваљево да пру-
же помоћ опкољеном немачком гарнизону.

Дан устанка обележен низом 
манифестација у Новом Саду

ВЕРНИ ТРАДИЦИЈИ

СУБНОР града Новог Сада низом манифестација обе-
лежио је Дан устанка народа Србије против фашизма. 
На спомен-гробљу бораца НОР-а у Новом Саду пред-

ставници СУБНОР-а Новог Сада, председница Скупштине 
Града Новог Сада Јелена Маринковић Радoмировић, пред-

ставници Војске Србије и Организације резервних војних 
старешина Новог Сада положили су венце. Истог дана одр-
жан је збор на Фрушкој гори код споменика „Слобода”, где 
се одвијала централна манифестација обележавања Дана 
устанка за Војводину.

У име СУБНОР-а града Новог Сада венац је положио 
Михајло Вујасин, који је истакао да СУБНОР поред тога 
што баштини све позитивне, слободарске тековине, из наше 
богате прошлости са тежиштем на НОР-у и антифашизму, 
ради на пружању помоћи учесницима и породицама уче-
сника ратова 90-тих на нашим просторима. Он је најавио да 
ће СУБНОР града Новог Сада 80 година од оснивања Но-
восадског партизанског одреда обележити пригодним ма-
нифестацијама и пратећом публикацијом.

Председница Скупштине Града Новог Сада Јелена Ма-
ринковић Радoмировић истакла је да „7. јул – Дан устанка 
народа Србије против фашизма, обележавамо, као и сваке 
године, полагањем венаца овде, на Спомен-гробљу бораца 
НОР-а, остајући верни традицији обележавања овог значај-
ног и веома важног догађаја. Никада не смемо заборавити 
своју прошлост и велика дела наших предака, а на данашњи 
дан, нарочито, морамо се сетити свих оних који су се хра-
бро и без размишљања, супротставили фашизму – најве-
ћем злу на планети и у тој борби жртвовали много, често и 
оно највредније што су имали – своје животе”.

ВНОП одред дао је десет народних хероја. Командант 
Здравко Јовановић одлуком Врховног штаба НОБ-а послат 
је у Словенију, где је постављен за начелника Штаба Друге 
оперативне зоне Словеније. На тој дужности је погинуо 3. 
фебруара 1943. године у месту Дедник у близини Љубљане. 
Указом председника ФНРЈ Јосипа Броза Тита проглашен је 
за народног хероја. 

СЕЋАЊЕ
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Титови партизани поново заједно

ДОШЛА У СВОЈ 
ГЛАВНИ ГРАД

Скуп поводом 80 година од 4. jула 1941. године, када је до-
нета Одлука о дизању устанка широм Југославије имао је 
емотиван карактер за све потомке и поштоваоце њихове 

борбе. После вишедеценијског одсуства, преживели борци 
Народноослободилачке партизанске војске уз генерала Видо-
сава Ковачевића и СУБНОР Србије сусрели су се у Београду.

Народни Херој генерал-пуковник Петар Матић Дуле из 
3. Сремске бригаде, сплитски борац Антонијо Тончи Бара-
новић, из Словеније Валерија Скрињар Тврз, из Шландро-
ве бригаде и учесник Игманског Марша Прве пролетерске 
НОУ Бригаде Албин Пиберник, проф. др. Младенко Цолић 
из 10. далматинске бригаде, пуковник Константин Мунижа-
ба из 6 крајишке бригаде, пуковник Љубиша Антонијевић из 
3 крајишке Бригаде.

Осећало се јединство и истинско другарство, као да су се 
видели пре неки дан а не пре тридесетак година. Валерија је 
само једном реченицом описала све „Дошла сам у мој глав-
ни град”.

Била је част провести време у најбољем друштву, са Ти-
товим партизанима.

Соко Бања

ОЗРЕНСКЕ ВАТРЕ 
СЛОБОДЕ

Поводом 7. јула Дана устанка народа Србије, СУБНОР 
Соко Бање одржао је свечаност у сарадњи са органима 
локалне самоуправе, ОРВС и СПС и положио венац у 

центру града на спомен-обележје погинулим борцима НОР-а.
Обраћајући се присутнима, председник СУБНОР-а Со-

кобања и члан ИО СУБНОР-а Србије, др Славољуб Јовано-
вић истакао је да се навршава 80 година од почетка оружа-
ног устанка народа Србије против фашиста и њихових слу-
гу. Овде на падинама Озрена и у овом крају устаничке ватре 
слободе запалили су борци Озренског НОП одреда, предво-
ђени легендарним комесаром Алексом Маркишићем, Дими-
тријем Драговићем, Рајком Вићентијевићем и осталим сло-
бодарима. Они су били ти први весници буре која се устре-
мила на највеће зло човечанства – фашизам, који је тада ха-
рао Европом. Из њихове борбе и проливене крви дошла је 
слобода у којој ми данас живимо. 

СУБНОР као настављач слободарских традиција, патрио-
тизма и антифашизма, данас се бори да ове вредности трају, 
опстану и да се спречи прекрајање историје. Због свега тога 
не смеју се заборавити историјске вредности НОР-а, иста-
као је Јовановић.

Космај

ЗАИГРАЛИ 
НАЈДУЖЕ 
КОЗАРАЧКО КОЛО

Поводом 80-годишњице формирања Космајског 
партизанског одреда 2. Јула, код грандиозног спо-
меника Космајском партизанском одреду на врху 

Космаја, одржана је државна церемонија посвећена том 
јубилеју. Плато испред споменика је био мали да прими 
више од 500 чланова СУБНОР-а и поштовалаца народ-
ноослободилачке борбе. Космајем су одјекивале пар-
тизанске песме. Венце су положили државни секретар 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Сретен Селаковић, представници Војске Србије, 
председници градских општина Сопот, Младеновац, Ба-
рајево и Гроцка, делегација Градског одбора СУБНОР-а 
Београда, СУБНОР-а града Новог Сада, Аранђеловца, 
Бора, Пријепоља, Сопота, Гроцке, Младеновца, Барајева, 
Батајнице, Удружења 6. личке дивизије, „20. децембар” 
Вранић, Српске Војводе, СКОЈ, делегације Савеза кому-
ниста Србије, Социјалистичке партије Србије, Покрета 
социјалиста, Српске напредне странке и ПУПС-а.

Присутне су поздравили Живорад Милосављевић, 
председник ГО Сопот, пуковник Бора Ерцеговац, заменик 
председника СУБНОР Србије и председник ГО СУБНОР 
Београда, а и државни секретар Министарства за рад, бо-
рачка и социјална питања господин Сретен Селаковић.

У богатом културно-уметничком програму учество-
вала су културно- уметничка друштва из Младеновца и 
Сопота, рецитатори и сопотски хор „Неуме”.

На крају манифестације која је са правом добила епи-
тет Народни збор, чланови културно-уметничког дру-
штва у партизанским униформама, са високо уздигну-
том заставом, на којој је блистала звезда петокрака, по-
вели су Козарачко коло, а њима су се са одушевљењем 
прикључили и присутни.

СУБНОР Београда је заједно са председницима оп-
штина Сопот, Младеновац, Барајево и Гроцка још јед-
ном показао како се негују традиције. Министарство за 
рад борачка и социјална питања је препознало важност 
овог обележавања и финансијски га подржало.

СЕЋАЊЕ
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У Долини хероја на Тјентишту у На-
ционалном парку „Сутјеска”, 12. и 
13. јуна обележено је 78 година од 

Битке на Сутјесци, једне од најзначајни-
јих у Другом светском рату.

Битка на Сутјесци, или „Операци-
ја Шварц” од 15. маја до 16. јуна 1943. 
била је организован заједнички напад 
Сила осовине, који је за циљ имао уни-
штење југословенских партизанских је-
диница у близини Сутјеске у југоисточ-
ној Босни. Партизанске снаге су пред 
битку бројале 22.148 бораца (19.265 му-
шкараца и 2.883 жене). Оперативна гру-
па бројила је око 18.000 бораца, а у ме-
сец дана битке погинула су 7.543 парти-
зана (6.946 мушкараца и 597 жена). Ни 
једна дивизија НОВЈ која је суделовала 
у тој бици није забележила мање од 30% 
погинулих, а 7. банијска дивизија НОВЈ 
је имала чак 52,96% убијених бораца. У 
тешким борбама, погинуло је и 514 вој-
ника из састава немачких и снага НДХ.

У суботу, 12. јуна 2021. године, у орга-
низацији Савеза антифашиста и бораца 
НОР-а Босне и Херцеговине, бројне де-
легације са простора бивше Југославије, 
положиле су венце и цвеће на спомен-
-костурницу у којој се налазе посмртни 
остаци 3.301 учесника битке на Сутје-
сци. Венце су положиле и делегације из 

Србије: Градског одбора СУБНОР Бео-
града, Градског одбора СУБНОР Новог 
Сада, YU центра „Тито”, Комуниста Ср-
бије и 6. личке ударне бригаде „Никола 
Тесла” које је предводила Весна Бојић 
Ровчанин, члан Председништва СУБ-
НОР-а Србије и секретар ГО СУБНОР 
Београда. Такође венац је положила и 
делегација Прве пролетерске НОУ бри-
гаде коју је предводила Олга Стојиљко-
вић Трифуновић.

Члан Председништва СУБНОР-а Ср-
бије Зоран Јаковљевић, у обраћању бор-
цима и окупљеним грађанима, између 
осталог је истакао: „Битка на Сутјесци 
је била једна од највећих битака на овим 
просторима, али и на просторима чита-
ве поробљене Европе, која је исписала 
бројне примере храбрости, солидарно-
сти и пожртвовања. Битка на Сутјесци је 
симбол заједничке борбе југословенских 
народа партизана и њихове храбрости, а 
данашњим скупом одајемо пошту онима 
који су у тој борби дали своје животе”.

Наредног дана, 13. јуна, уз поштовање 
епидемиолошких мера у организацији 
Владе Републике Српске, Одбора за не-
говање традиција ослободилачких рато-
ва, делегације из Републике Српске, Ср-
бије и Црне Горе положиле су цвеће код 
Спомен-костурнице, на Тјентишту при-

ликом обележавања 78 година од Битке 
на Сутјесци.

Обележавању Битке на Сутјесци при-
суствовали су изасланик српског члана 
и предсједавајућег Предсједништва БиХ 
Бошко Томић, министар рада и борачко-
-инвалидске заштите Републике Српске 
Душко Милуновић, министар енергети-
ке и рударства Петар Ђокић и делегација 
Народне скупштине Републике Српске.

Овој церемонији присуствовали су и 
српски представници у институцијама 
БиХ, општине Фоча и суседних општи-
на, амбасаде Руске Федерације у БиХ, 
делегације Трећег пјешадијског (Репу-
блика Српска) пука и невладиних орга-
низација и удружења од јавног интере-
са проистеклих из одбрамбено-отаџбин-
ског рата Републике Српске, СУБНОР-
-а Српске и СУБНОР-а Србије, и СУБ-
НОР-а Црне Горе.

Из Републике Србије такође су били 
присутни представници Прве проле-
терске бригаде, представници општин-
ских одбора СУБНОР-а из Чачка, Ужи-
ца и Пријепоља и 6. личке ударне бри-
гаде „Никола Тесла”.

Делегација Прве пролетерске бригаде 
и СУБНОР-а Србије, полагањем венаца 
на гроб Саве Ковачевића одала је пошту 
овом легендарном хероју.

Након полагања венаца и цвећа деле-
гација, присутнима су се обратили зва-
ничници.

„Његоваћемо и чуваћемо нашу тра-
дицију, као и антифашизам који је свој-
ствен српском народу” – поручио је ми-
нистар Милуновић из Владе Републи-
ке Српске.

Предсједник СУБНОР-а Републике 
Српске Рајко Ћапин обраћајући се при-
сутнима, евоцирао је успомене на славну 
Битку на Сутјесци, наглашавајући херој-
ску борбу народноослободилачке војске.

Погинулим јунацима су се поклони-
ли и представници СУБНОР-а Србије 
и Црне Горе.

Члан Председништва СУБНОР-а Ср-
бије Зоран Јаковљевић СУБНОР истакао 
је да СУБНОР Србије, који броји више 
од 100.000 чланова, с поносом чува и ра-
звија културу сећања на славну анти-
фашистичку, народноослободилачку и 
партизанску прошлост и дубоко се кла-
ња сенима хероја Сутјеске.

Члан СУБНОР-а Црне Горе Радиво-
је Здравковић рекао је да му је част да 
сваке године дође на ово мјесто и ода 
пошту нашим славним борцима про-
тив фашизма.

У интервјуу јавном радиотелевизиј-
ском сервису Босне и Херцеговине – 
БХРТ и СРНИ новинској агенцији Ре-
публике Српске, Зоран Јаковљевић је ре-
као да: „представници СУБНОР-а Срби-
је сваке године долази да одају пошту хе-
ројима Сутјеске.

ОДАТА ПОШТА 
ХЕРОЈИМА
Члан Председништва СУБНОР-а Србије Зоран Јаковљевић, у 
обраћању борцима и окупљеним грађанима, између осталог је 
истакао да је Битка на Сутјесци била једна од највећих на овим, 
али и на просторима читаве поробљене Европе, која је исписала 
бројне примере храбрости, солидарности и пожртвовања.

Тјентиште

СЕЋАЊЕ
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Доделa признања 
истакнутим браниоцима 
земље 

ИМЕ ИМ ЈЕ 
ХРАБРОСТ

У Свечаној сали Дома бораца и ин-
валида у Београду 20. маја је орга-
низована пригодна свечаност по-

водом доделе признања и хуманитарне 
помоћи истакнутим борцима у одбрани 
земље 1999. године и у рату вођеном на 
простору БиХ од 1992. до 1995. године. 
Организатор свечаности био је СУБНОР 
Србије, а суорганизатор хуманитарна 
организација ,,Спасимо српску децу”.

У уводној речи председник СУБ-
НОР-а Србије, генерал-мајор Видосав 
Ковачевић истакао је одлучност, хра-
брост и јунаштво којим су војници и 
старешине бранили свој народ и држав-
ну територију, не штедећи своје животе. 
Нису обрукали претке, нити ће се сти-
дети пред потомцима јер су учинили ве-
лика дела. Ковачевић је посебно истакао 
однос државе Србије и највишег руко-
водства према борцима ослободилачких 
ратова никада није био бољи у послед-
њих тридесетак година.

Председник хуманитарне организа-
ције „Спасимо српску децу” Милош Шу-
пица уручио је захвалнице и финансиј-
ску помоћ борцима који су учествова-
ли у знаменитим биткама: на Кошара-
ма, Паштрику, Озрену и другим које су 
водиле Војска Југославије и Војска Ре-
публике Српске.

Имена добитника бораца одређена су 
на основу предлога њихових ратних ко-
манданата, који су својим огромним ро-

дољубљем, храброшћу и жртвом испи-
сали најлепше странице историје наро-
да Србије, бранећи територијални инте-
гритет наше државе и Републике Српске.

Захвалницу и помоћ додељени су 
припадницима 63. падобранске брига-
де Браниславу Новаковићу, Милораду 
Милићу, Ненаду Ђорђевићу и Бојану 
Нешовићу, борцима 549. моторизова-
не бригаде Саши Милосављевићу, Вла-
димиру Јовановићу и Дејану Станкови-
ћу, граничарима 53. граничног батаљо-
на Југославу Зорићу и Милошу Павли-
ци, припадницима 125. моторизоване 
бригаде Љубинку Ђуровићу и Данилу 
Куртићу. Из Републике Српске захвал-
нице и хуманитарну помоћ примили су 
Бранислав Вујичић, Радомир Вујичић и 
Миладин Стевић.

Велики српски хуманитарац Милош 
Шупица, који се више од три децени-
је бави хуманитарним радом помaжу-
ћи Србе, али и друге народе, посебно 
децу и борце ратова вођених од 1991. – 
1999. године, обраћајући се присутни-

ма и борцима навео је да су средства за 
ову прилику приложили Срби који живе 
у Америци. Бираним речима, не крију-
ћи емоције, говорио је акцијама које све 
време успешно организују наши земља-
ци у САД.

О награђеним борцима беседили су 
њихови команданти Душко Шљиванча-
нин, Видоје Ковачевић, Љубинко Ђур-
ковић, Владо Живковић, Илија Иветић, 
Стојан Коњиковац, Бране Шиканић и 
Драган Јокић.

Председник СУБНОР-а Србије Ви-
досав Ковачевић уручио је награђени-
ма највише признање борачке органи-
зације „Медаљу борца” као и признање 
,,Велико хвала”.

Свечаности су присуствовали гене-
рали Петар Шкрбић, Стојан Коњиковац, 
Живомир Нинковић, Новак Ђукић, пу-
ковници Бранислав Глушица и Зоран Ја-
ковљевић. Током свечаности приређен 
је и пригодан програм у оквиру којег су 
интерпретиране песме о јунацима са Ко-
шара и о одбрани Косова и Метохије. 

Медвеђа

ВЕНЦИ НА 
ВИДИКОВЦУ

Дан општине Медвеђа обележава се 20. маја, као сећање 
на дан када је 1944. године формирана Прва српска 
дивизија. После пријема код председника општине др 

Небојше Арсића, делегације локалне самоуправе општине и 
Удружења бораца НОР-а положили су венце палим борцима и 
ослободиоцима Медвеђе на споменику слободе на Видиковцу.

– Данашње обележавање је прилика и да се сви ми, који-
ма је стало до напретка Медвеђе, преиспитамо да ли је могло 
више, брже и боље, и баш као и раније, и овога пута пона-
вљам да смо сви у локалној самоуправи спремни и одлучни 
да током свог рада реализујемо све предвиђено планским и 
развојним документима Скупштине општине Медвеђа, јер 
грађани то заслужују. За све то је потребан заједнички рад 
како би се остварили сви предвиђени циљеви а све ради бо-
љег и квалитетнијег живота, рекао је др Арсић

Он је подвукао да је понос Медвеђе, пре свега, мултиетич-
ност и пријатељски односи Срба, Албанаца, Црногораца и 
Рома. Ту слогу и хармонију морамо оставити генерацијама у 
наслеђе и аманет. Иза нас су, али и пред нама бројни инфра-
структурни пројекти, рад на побољшању услова живота на-
ших грађана, успеси наше деце кроз такмичења и спортска 
надметања, а све то скупа трасира наш пут напретка коме 
стремимо.

СЕЋАЊЕ
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На позив СУБНОР-а Србије био сам 
у Београду 4. и 5. јула 2021. године 
са делегацијом САБНОР БиХ на 

обиљежавању 80-годишњице доношења 
одлуке о дизању устанка у Југославији. 

Тим поводом у Београду су се окупи-
ле делегације антифашистичких савеза 
свих бивших република Југославије, а 
данас самосталних држава, те Мађар-
ске и Португала.

Присјетимо се шта се то десило прије 
80 година у дубокој илегали, у Београду.

„Наиме, сједница Политбироа Цен-
тралног комитета Комунистичке пар-
тије Југославије на којој је донијета 
одлука о отпочињању устанка одржа-
на је 4. јула 1941. године у вили Влади-
слава Рибникара, на Дедињу. Сједници 
су присуствовали – генерални секре-
тар КПЈ Јосип Броз Тито, као и члано-
ви Централног комитета: Александар 
Ранковић, Милован Ђилас, Иво Лола 
Рибар, Светозар Вукмановић и Сретен 
Жујовић (као један од учесника ове сјед-
нице, у појединој литератури наводи се 
и Иван Милутиновић, такође члан ЦК 
КПЈ, али према свједочењима учесника 
сједнице Светозара Вукмановића и Ми-
лована Ђиласа, као и хроничара Влади-
мира Дедијера он из непознатих разло-
га није присуствовао сједници). Поред 
њих у кући су се током засједања нала-
зили Владислав Рибникар, његова су-
пруга Јара и књижевник Владимир Де-
дијер. Они су током засједања чували 
стражу испред и око куће.

Сједницом је руководио Јосип Броз 
Тито и на њој је анализирана ситуација 
у земљи и свијету, а посебно ситуација 
на Источном фронту. Потом је доније-
та одлука да се са саботажа и диверзи-
ја пређе на општи народни устанак, а 
да партизански рат буде основна фор-
ма развијања устанка. Поред ове дони-
јете су још одлуке:

· да се формира Штаб партизан-
ских одреда Србије са Сретеном 
Жујовићем на челу;

· да се са изванредним овлашће-
њима ЦК КПЈ у Босну и Херце-
говину упути Светозар Вукмано-

вић, а у Црну Гору Милован Ђи-
лас;

· да се при ЦК КП Хрватске фор-
мира Оперативно партијско ру-
ководство са Владом Поповићем 
на челу;

· да се изванредна овлашћења ЦК 
КПЈ дају Едварду Кардељу, који се 
налази у Словенији;

· да раније организоване ударне 
групе и већи број чланова КПЈ 
изађу на терен и организују пар-
тизанске одреде;

· да се у партизанским одредима 
поставе политички комесари, као 
представници Партије;

· да се покрене Билтен Главног шта-
ба НОП одреда Југославије.

На крају сједнице донијета је одлука 
да се народима Југославије упути про-
глас с позивом на устанак. Проглас је 
написао Иво Лола Рибар и он је 12. јула 
штампан у илегалној штампарији ЦК 
КПЈ на Бањичком венцу у Београду и 
потом упућен у све крајеве земље. Из-
међу осталог у Прогласу је стајало:

Народни Југославије – Срби, Хрва-
ти, Словенци, Црногорци, Македонци 
и други! … Ви сте били побеђени у рату, 
али нисте покорени. Славне традиције 
борбе за правду и слободу ваших дедова 
не смеју бити заборављене. Сада је вре-
ме да покажете да сте достојни потом-
ци својих предака. Сада је време, сада 
је куцнуо час, да се дигнете сви као је-
дан у бој против окупатора и њихових 
домаћих слугу, крвника наших народа. 
Не презајте ни пред каквим терором не-
пријатеља. На терор одговарајте масов-

ним ударом по најосетљивијим тачка-
ма фашистичких окупаторских банди-
та. Уништавајте све – све што користи 
фашистичким освајачима. Не дозволи-
мо да наше жељезнице превозе ратни 
материјал и друга средства која служе 
фашистичким хордама у њиховој бор-
би против Совјетског Савеза. Створи-
мо од наше земље опсадну тврђаву за 
фашистичке освајаче.”

НАЈВИШИ НИВО 
ПОКРОВИТЕЉСТВА

Покровитељ манифестације био је 
предсједник Србије, а скупу се у два на-
врата пригодним бесједама, као изасла-
ница предсједника, обратила премијер-
ка Србије. Поруке су биле антифаши-
стичке, окренуте будућности, са сна-
жним ослонцем у Народноослободи-
лачком рату Титових партизана. Ака-
демија у Народном позоришту свеча-
на, партизанска, окренута будућности, 
са акцентом на слободу. Баш онако како 
доликује поводу. Сви смо били задо-
вољни и сретни, што се ништа од сра-
мног изједначавања четника и партиза-
на није поновило са академије од Дана 
побједе над фашизмом. Била је то пот-
пуно друга Србија од оне од 9. маја. А 
наши домаћини из СУБНОР-а Срби-
је видно сретни што смо ту, отворени, 
пријатељски, једном ријечју домаћини 
за примјер.

Са тим дојмовима и видно задово-
љан што смо договорили нове обли-
ке сарадње, сусрели се и са неистоми-
шљеницима, али разговарали и при-
ближавали ставове, што смо квалитет-
но представили САБНОР БиХ, вратио 
сам се кући. Одмах по повратку сусрео 
сам двојицу скоро па пријатеља. Уз уо-
бичајена питања како смо, гдје смо и 
шта радимо, рекох да сам уморан и да 
сам се синоћ вратио из Београда. Пита-
ју шта сам радио тамо и јесам ли ишао 
због вакцинисања. Кажем задовољно 
због чега сам био у Београду и успут 
додам да је покровитељ манифестаци-
је био предсједник Србије, те да је пре-
мијерка у два наврата говорила. Додам 
да су обраћања била одлична. Јасно је 
било да то подцртавам јер је код нас 
немогуће да Предсједништво буде по-
кровитељ јубиларне годишњице устан-
ка народа БиХ 1941. године, као што је 
и немогуће да на таквом скупу говори 
предсједавајући Вијећа министара БиХ. 
Нисам све успио ни рећи, један од њих, 
новинар, уредник, колумниста, блогер, 
политички аналитичар ме прекину и 
поче у даху сипати реченице. Вели, по 
сјећању: Има Вучић за свакога причу, а 
изједначио четнике и партизане. Јесте 
ли заборавили да ће за сваког убијеног 
Србина убити сто муслимана, какви 

Писмо СУБНОР-у Србије  
босанско-херцеговачког антифашисте

САДА ЈЕ ВРИЈЕМЕ, 
КУЦНУО ЈЕ ЧАС
О дометима и порукама дводневног обележавања 80-годишњице 
од подизања антифашистичког устанка најбоље сведочи обраћање 
Сеада Ђулића организаторима тих свечаности

НАРОДНИ ЈУГОСЛАВИЈЕ – СРБИ, 
ХРВАТИ, СЛОВЕНЦИ, ЦРНОГОРЦИ, 
МАКЕДОНЦИ И ДРУГИ! … ВИ СТЕ 
БИЛИ ПОБЕЂЕНИ У РАТУ, АЛИ НИСТЕ 
ПОКОРЕНИ. СЛАВНЕ ТРАДИЦИЈЕ 
БОРБЕ ЗА ПРАВДУ И СЛОБОДУ 
ВАШИХ ДЕДОВА НЕ СМЕЈУ БИТИ 
ЗАБОРАВЉЕНЕ. 
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њихови антифашисти, прешао читав 
СК Покрет за Југославију у СУБНОР и 
сад тако дјелују, а у суштини оствару-
ју Меморандум САНУ итд, итд. Поку-
шавам га прекинути, покушавам рећи 
нешто, покушавам супротставити дру-
го и другачије мишљење. Кажем му да 
најприје ваља помести у свом двори-
шту па онда ићи у туђе, питам га да ли 
зна ко је на Шехитлуцима у Мостару 
поставио велики нишан Младим му-
слиманима на којем је обиљежен и Му-
стафа Бусулаџић. Каже да не зна за ни-
шан, али жустро одговара да се Дража 
Михаиловић и Мустафа Бусулаџић не 
могу поредити. Кажем да их не поре-
дим, али да је пристојно уочити лоше 
ствари понајприје у својој средини па 
онда говорити о таквим и сличним по-
јавама у другим срединама. Његов од-
говор је да се то не може поредити и да 
је овај „наш” мало зло у односу на оног 
„њиховог”, Укратко, мало фашизма се 
може и толерисати, посебно ако дола-
зи од „наших”.

СУПРОТНО МИШЉЕЊЕ

Било је ту и повишеног тона, под-
смијеха мојим ставовима, исмијавања 
преферирања дијалога и које чега још. 
Прекинуо сам разговор, поздравио дру-
штво и отишао, али остала је горчина и 
мноштво питања.

Прво сам сâм себи постављао више 
пута питање: Јесам ли ја луд, зато што 
још увијек вјерујем да је трачак љубави 
бољи од освједочене мржње, да је боље 
годинама разговарати него дан рато-
вати, да је истинско суочавање са про-
шлошћу неопходно и да није битно ко 
ће први започети процес, важно га је 
започети.

Друго моје, болно, питање односило 
се на констатацију да сам јула 2021. го-

дине чуо исте оптужбе, исте констата-
ције, те исти ријечник који сам слушао 
1992. године.

И моји ставови по суштинским пи-
тањима су идентични. Те 1992. године 
гласно су ми због тих ставова говори-
ли да сам издајник и хтијели судити јер 
сам против рата. Оптужница је била: 
Он је против рата. Ни данас ми није ја-
сно како сам избјегао бројне покушаје 
ликвидације.

Ових дана није ми у лице речено да 
сам издајник, али тон којим су изноше-
ни аргументи против мојих констатаци-
ја, реченице које су изговорене, те јасна 
намјера да се омаловажи све што се де-
сило 4. и 5. јула у Београду јасно су ука-
зивали да ме се гледа као недораслог на-
ивца, као издајника, као неког ностал-
гичара старих времена итд.

Овај мали десетоминутни покушај 
дијалога јасно ми је указао на сву би-
једу друштва које егзистира у Босни и 
Херцеговини.

ЗАКОВАНИ У ПРОШЛОСТ

Ми смо заковани у прошлости без 
икакве амбиције да чујемо било кога 
другог, јер истина је само оно што ми 
говоримо, а ми знамо.

Ми смо, дијелом, прихватили да нам 
је туђи идентитет наш, а истовремено 
се одрекли свог што нас је довело у си-
туацију да не припадамо ни овдје, а ни 
тамо.

Ми смо, дијелом, прихватили улогу 
жртве и страсно уживамо у томе.

Ми смо, ослањајући се на хумани-
тарну помоћ, изградили културу нера-
да и довели се у ситуацију да нам потро-
шачка корпа износи три просјечне пла-
те или шест просјечних пензија.

Ми не знамо од чега живимо, али 
знамо савршено све што не ваља у Сло-

венији, Хрватској, Србији, Црној Гори, 
Македонији или Косову.

Ми врло прецизно знамо да не ваља 
Јанша, Милановић, Вучић и бројни дру-
ги у блиским нам, али и далеким земља-
ма, а код нас бирамо горе стотину пута, 
јер су „наши”. Знамо да не ваљају, знамо 
да су неспособни, знамо да нас краду, 
знамо много тога још, али нека, наши 
су па ћемо отрпити.

Е нећу да трпим. Зато ми је све оно и 
речено и ко зна шта би још било изре-
чено да нисам отишао, јер не могу слу-
шати глупости, како сам рекао.

Знајући како се ствари овдје одвија-
ју вјерујем да ћу због свега овога има-
ти неке проблеме. Тако је од новембра 
1990. године и првих демократских из-
бора, како то бројни воле нагласити. 
Тада је укинут вербални деликт, кажу, 
а од тада углавном због онога што ми-
слим, кажем, пишем, имам проблеме. 
Имао сам их и раније, али тада је за то 
постојао законски основ, а сада је на 
снази страначки или босовски основ, 
па шта те задеси.

Када све ово сагледам, размислим и 
подвучем црту јасно је зашто нисмо ни 
26 година послије рата направили држа-
ву, јасно је да нама спољни непријате-
љи апсолутно нису потребни. Довољно 
смо ми сами себи јаки непријатељи. Не 
кажем да их нема, не кажем да не раде 
против нас, не кажем да нису бројни и 
јаки, али кажем да смо ми сами најјачи 
свој непријатељ, јер нећемо, јер не зна-
мо, јер не мислимо, јер безочно краде-
мо, а увијек је крив неко други.

ТРАДИЦИЈЕ НЕ СМЕЈУ БИТИ 
ЗАБОРАВЉЕНЕ

Због свега овога је важно знати ко је-
сте, када, зашто и са којим циљем оби-
љежио на Шехитлуцима у Мостару Му-
стафу Бусулаџића. Шутња о Бусулаџи-
ћу на Шехитлуцима оставља Францети-
ћа, Будака и друге на улицама Мостара. 
Није овдје ријеч о изједначавању зла, 
него о уочавању зла ма како мало било. 
Ипак је и тада зло.

И за крај цитираћу једну реченицу из 
прогласа народима Југославије за ору-
жани устанак 1941. године. Иво Лола 
Рибар у том прогласу, између осталог 
пише: Славне традиције борбе за прав-
ду и слободу ваших дедова не смеју бити 
заборављене.

Иво Лола Рибар је те 1941. године 
имао 25 година, а већ је имао шансу да 
пише овако значајан документ. Научи-
мо данас нешто из Лолине шансе, али и 
из цитиране реченице. И данас је једна-
ко, као и 1941. године свјежа и актуел-
на, само што ми нашим двадесетпетого-
дишњацима, углавном, не дамо шансу.

Сеад Ђулић

Као некада заједно: 
борци НОР-а на 
свечаности у Београду
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У сали Српске академије наука и 
уметности 6. јула уприличена све-
чаност, као круна целогодишњих 

напора да Скупштина Србије донесе 
Резолуцију о геноциду над српским 
народом у двадесетом веку.

Програм је надахнуто водио реди-
тељ и публициста Драгослав Бокан уз 
присуство високих званица и академи-
ка, господина Матије Бећковића и Ва-
силија Крестића.

Скупу су се још обратили и рабин 
Исак Асиел и госпођа Данијела Данон 
секретар Савеза Јеврејских општина у 
Србији.

Велике заслуге за изузетну органи-
зацију изложбе о геноциду у УН, као 
и раду на свим обележавањима и ди-
пломатским везама посебно са Израе-
лом припадају амбасадорки др Љиља-
ни Никшић.

Овим поводом уручен је велики број 
плакета и захвалница, свима онима који 
су својим радом помогли да се истина 
о логорима у НДХ никада не заборави, 
иако је то покушано тиме што комплекс 
логора Јасеновац није сачуван (као Ау-
швиц, Маутхаузен, Дахау…); како рече 
академик Бећковић, ,,човек тамо кад 
дође нема где свећу да запали”.

Плакету је поред председника Репу-
блике Србије Александра Вучића, пред-
седника Руске Федерације Владимира 
Путина, генералног секретара Уједи-
њених нација Антонија Гутереша, пред-
седника Парламента Ивице Дачића и 
претстaвника дипломатског кора добио 

Београд

ПОСЛЕДЊИ 
ПРОБОЈ ЛОГОРАША

и председник СУБНОР-а Србије гене-
рал-мајор Видосав Ковачевић.

Уз њих, а поводом 80 година од по-
четка страдања српског народа у НДХ, 
главни одбор Удружења логораша Јасе-
новац предвођен председником Слав-
ком Милановићем доделио је плакате 
и захвалнице и академицима, научни-
цима и публицистима из Србије и ино-
странства, као и Србима из региона и 
дијаспоре, уметницима, новинарима 
који су дали допринос очувању култу-
ре сећања на жртве Јасеновца, једног од 
најбруталнијих логора за истребљење у 
Другом светском рату.

Сада остаје нада да ће наш Парла-
мент препознати значај предложене Ре-
золуције и што пре је донети, јер како 
рече академик Василије Крестић, да ми 
имамо проблем да се међу собом у нау-
ци и животу усагласимо о броју и стра-
дању наших сународника, па како онда 
очекивати, да нас други препознају као 
жртве, а не као џелате.

Свакако пут Србије по овом пита-
њу је да се угледа на Израел, где се сва-
ке секунде у њиховој синагоги у Јеруса-
лиму, прочита по једно име страдални-
ка у страхотама Холокауста.

Помешане емоције госпође Данон 
(кћерке и унуке рабина), од поноса до 
туге и на крају саосећања дубоко су дир-
нуле присутне и освестиле још једном 
како новог масовног страдања никада 
и нигде више не сме бити, и зато сви ми 
морамо дати допринос да се последњи 
пробој логораша никада не заборави!



Меморијални комплекс Газиместан
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Газиместан је меморијални комплекс и узвишење на североистоку При-
штине (626 m), пет километара од града, с десне стране магистрале за 
Косовску Митровицу. На њему је вођена Косовска битка на Видовдан 

1389. године.
Као историјски простор, односно централно место судара српске и тур-

ске војске, представља јединствену целину у којој се налазе: споменик ко-
совским јунацима, у облику средњовековне куле, подигнут 1953. године по 
пројекту Александра Дерока, Муратово турбе и Газиместан турбе (Барјакта-
рево турбе). На узвисини је Споменик косовским јунацима, док је километар 
према селу Лазареву Муратово турбе, а на југу, на 500 м, Барјактарево турбе.

Подручје споменичког комплекса Газиместана, Пландишта, Трешевине 
и Лазарева, граничи се на северној страни са простором Бакшија; на севе-
роисточној страни са Брњичком реком; на источној страни границу чине 
насеље Доња Брњица и простор Равниште; на јужној страни је простор и 
насеље Орловић; на западној страни су простори Широко поље и Мазгит 
са насељем Горњи Мазгит. Пут за Приштину на западној страни делимич-
но граничи, а делимично пролази кроз ову целину. Централно место чини 
кула висине 25 m, у чијој су унутрашњости исписани стихови епских песа-
ма косовског циклуса. На врху куле је платформа са које се сагледава про-
стор Косовске битке.

Поводом обележавања шест векова од Косовске битке, на Видовдан 1989. 
године у непосредном простору око Куле урађене су ликовне апликације у 
ливеној бронзи, које симболишу године јубилеја. У непосредној близини 
споменика постављен је бели монолитни стуб од мермера са текстом де-
спота Стефана Лазаревића. Године 1999, по уласку трупа НАТО-а и успо-
стављању власти УНМИК-a, простор је девастиран, а у меморијалној кули 
начињена су оштећења на информативним апликацијама. На прослави, по 
проценама, се скупило око милион људи. 

Спомен-обележје је оскрнављено и оштећено минирањем у присуству 
британских снага КФОР-а августа 1999. године.

Комплекс Газиместана са споменицима и божурима је био под заштитом 
државе до 1999. године. Иако га од тада чувају међународне снаге, неки Ал-
банци на њему подижу грађевинске објекте. У близини споменика је приватна 
ергела коња и коњички клуб који терене Газиместана користи као хиподром.

Срби се сваке године о Видовдану окупљају код Споменика косовским 
јунацима на Газиместану, а Српска православна црква одржи помен.

На Видовдан 28. јуна 2012. код споменика се окупило 10.000 Срба а бесе-
ду је држао Патријарх српски Иринеј. На свечаности 2012. десио се инци-
дент када је Косовска полиција наредила посетиоцима да скину мајице ис-
писане ћирилицом или било чим што подсећа на Србију.

Извор: Wikipedia
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слободарства

Порука за сва 
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Спомен комплекс садржи 
основне податке о Косовском боју

Симболи упућују 
на витештво



Бањица
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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

Прави избор  
за Вас!

Ваш идеални смештај у Сокобањи

Добродошли 
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Одличан спој квалитетне туристичке понуде  
са бањским лечењем и здравственим услугама


