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Ту смо да сведочимо јер је то наша обавеза 

Дан сећања на све страдале и прогнане у оружаној 
акцији „Олуја”, током које је више од 1.700 Срба 
убијено, а 250.000 протерано из Хрватске, обеле-

жeн jе 5. августа у Новом Саду на Тргу слободе, уз прису-
ство државног врха Србије, патријарха СПЦ Порфирије 
и бројих грађана. 

Акција „Олуја” је почела 4. августа 1995. године офан-
зивом хрватске војске и полиције и јединица Хрватског 
већа одбране на подручју тадашње Републике Српске 
Крајине, односно Баније, Кордуна, Лике и северне Дал-
мације. 

Из СУБНОР-а Србије Дану сећања у Новом Саду, при-
суствовали су бројни чланови, председници општинских 
и градских одбора СУБНОР-а АП Војводине на челу са 
Јовом Барошeвчићем, потпредседником СУБНОР-а Ср-
бије и председником СУБНОР-а АП Војводине.

Памтимо, али наше памћење  
није злопамћење
Парастос свим жртвама на почетку скупа одржао па-

тријарх српски Порфирије, који је у посланици поручио: 
„Сабрали смо се да се молитвено сетимо насилног егзо-
дуса нашег народа са подручја Далмације, Баније, Кор-
дуна, западне Славоније. Не заборављамо жртве и ра-
зарања у кристалној ноћи у Задру, личким селима, ужа-

сан терор и побијене у кућама и становима, све до Па-
краца и славонских села. Све су то камичци у мозаику 
страдања и распећа”.

Само окупљени и јединствени  
можемо да очувамо сећање и памћење
Српски члан председништва БиХ Милорад Додик ре-

као је да не смемо заборавити оно што се догодило, и да 
се то не сме поновити, али да се пре три деценије ипак 
догодило оно што се десило у Другом рату, назвавши 
„Олују” геноцидом, етничким чишћењем и „коначним 
решењем за Србе”.

Туга и бол за огњиштем и данас присутни
Сања Вулић, која је једно од деце из избегличке коло-

не, рекла је да су њена осећања и данас помешана, али 
да не треба дозволити да се погром који се догодио пре 
27 година заборави.

„Сви лепи догађаји, радосни звуци из детињства по-
тиснути су. Избрисани су фијуцима метака, оштрим зву-
ком разбијених стакала…У колони смо гледали страхо-
те где деца плачу а стари умиру. Многима је колона обр-
нула број година, многи су се понашали као да имају 21 
а не 12 година”.
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Поштовани читаоци, пред вама 
је нови број „БОРЦА”, часописа 
Савеза удружења бораца народ-

ноослободилачких ратова Србије. Часо-
пис „Борац” није излазио претходних 
годину дана и из тог разлога овај број 
је специфичан. Наиме у овоме броју 
објављене су и активности СУБНОР-а 

Србије из периода од јула прошле го-
дине па до јула ове године. Мноштво 
догађаја, реаговања, сећања, ствара-
лаштва и нових књига, у претходном 
периоду, није било могуће објавити, али 
одабиром неких активности, покушај је 
да се направи добар мост као спона са 
идућим бројевима „Бораца”.

Имајући у виду финансијске усло-
ве, овог пута Уредништво се одлучило 
за двоброј – јул/август 2022.године, и 
реализацију медијских садржаја кроз 
пројектно суфинансирање Министар-
ства културе и информисања.

Поштујући традицију и информа-
тивно едукативни значај часописа, са-
дашње уредништво доследно ради на 
остваривању утврђене уређивачке по-
литике, и на моделовању таквог часо-
писа који ће у што већој мери омогу-
ћити размену и праћење информаци-
ја, сачувати садржаје који су каракте-
рисали „Борац”, као и објављивање но-
вих садржаја који ће бити прихватљи-
ви за читаоце.

Жеља је да часопис и даље буде ин-
формативног карактера, али истовре-
мено и научног и културно-образовног. 

А зашто нам је потребан „Борац”?
Зато што је „Борац” једно од сна-

жних оружја у јачању антифашистич-
ког фронта, разобличавања дезинфор-
мација и пропаганде и саопштавања 
мноштва информација и порука! 

Основни елементи, обим, тираж и 
техничка опрема часописа СУБНОР-а 
Србије „Борац”, утврђени су 1. новембра 
1992.године, решењем ондашњег Мини-
старства за информације Републике Ср-
бије о упису у регистар јавних гласила. 

Као један од ретких информативних 
часописа, са тако дугим и непрекидним 
трајањем, часопис „Борац”, избором и 
садржајем чланака, у дугом временском 
периоду, коректно и непристрасно бе-
лежио је сва значајнија дешавања, не 
само у борачкој организацији, већ и у 
целој Републици Србији. Управо зато, 
као извор информација, часопис „Бо-
рац” постао је и сам историјска вред-
ност.
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„БОРАЦ” – СНАЖНO 
ОРУЖЈE У ЈАЧАЊУ 
АНТИФАШИСТИЧКОГ 
ФРОНТА

Пише: 
Зоран ЈАКОВЉЕВИЋ, 
пуковник пилот

А ЗАШТО НАМ ЈЕ ПОТРЕБАН 
„БОРАЦ”? 
ЗАТО ШТО ЈЕ „БОРАЦ” ЈЕДНО 
ОД СНАЖНИХ ОРУЖЈА У 
ЈАЧАЊУ АНТИФАШИСТИЧКОГ 
ФРОНТА, РАЗОБЛИЧАВАЊА 
ДЕЗИНФОРМАЦИЈА И 
ПРОПАГАНДЕ И САОПШТАВАЊА 
МНОШТВА ИНФОРМАЦИЈА И 
ПОРУКА! 



Годишњица „Олује” у присуству државног врха 

Председник Србије на 
обележавању „Олује”

АКТУЕЛНО

Реч председника Александра Вучића 
 у Новом Саду

НИКАДА НЕЋЕМО 
ЗАБОРАВИТИ 
ПАТЊУ КРАЈИШКОГ 
ЧОВЕКА

Девету годину како на овакав начин обележавамо по-
гром, тежак злочин и највеће етничко чишћење после 
Другог светског рата против једног народа. Два су 

разлога због којих смо данас овде. Први је туга због убијене 
деце, жена, стараца, због 250.000 прогнаних. Други је да 
бисмо упркос свима сведочили, да би се та сведочења чула 
и како је то тражио Ели Визел „да би од свих који слушају 
начинили своје сведоке”.

Натоварили смо сопственом народу  
вечни осећај кривице
Сами смо бацили камен на најтужнију колону у нашој 

историји. И радили смо то готово читаво пунолетство, 18 
година и није нам било боље од тога. Напротив, натовари-
ли смо сопственом народу вечни осећај кривице. Оправ-
дали смо сваки злочин против оних чија је једина кривица 
била то што су били Срби, православци и што су желели 
да остану да живе на својим огњиштима. 

Ујединили се око Србије
Ујединили су се многи против нас, мислећи да је ово тре-

нутак када поново могу да имају подршку за уништавање 
српског народа. У једној ствари су погрешили, то није Ср-
бија пораза, то није иста Србија, то није Србија која ће да 
вас се плаши и Србија које неће да стане пред вас. 

Никада нећемо заборавити патњу крајишког човека, 
Србина, који је протеран, који је изгубио своју земљу, сво-
ју кућу своју децу и своје родитеље.

Лекцију смо научили. Више никада неће тишина пре-
крити злочин над нашим народом, нити ћемо икада при-
стати на то да у мраку одлазимо без гласа. 

Старо сајмиште пре 1941.године

Почела изградња  
Меморијалног комплекса  
Старо сајмиште у Београд

СРПСКИ  
„ЈАД ВАШЕМ”
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АКТУЕЛНО

Лични став

У СВЕТУ СЕ 
ИСПИСУЈЕ НОВА 
СТРАНИЦА 
ИСТОРИЈЕ

Тек сада, у сред најновијих дешавања у свету, јав-
ност је сазнала истину о томе како већ годинама 
живе Руси у Украјини. Свет исписује једну нову 

страницу историје, a у току је стварање новог светског 
поретка.

Као што је познато, и након победе над фашизмом, 
успостављен је нови светски поредак, који су успо-
ставиле земље победнице у Другом светском рату. Де-
ведесетих година се руши тај међународни светски 
поредак, руши се Совјетски савез. Укинуто је сећање 
и прослављање 9. маја - Дана победе над фашизмом. 
Није проблем што Европа неће да слави 9. мај, већ је 
проблем што неће да слави победу доброг над злом, а 
рат у Украјини је као глобални судар добра и зла. Пре 
или касније Европа ће морати да објасни зашто тако-
звано зло – побеђује. Ако је добро било антифашизан, 
а зло фашизам, онда се, то зло поново појавило деве-
дестих година.

Рат у Украјини сам по себи је светски рат, јер његове 
негативне последице осећа цео свет. Расту цене енер-
гената, смањује се привредни раст, неконтролисана 
инфлација, поремећаји у снабдевању храном, а тиме и 
несташица хране дестабилизују многе земље и подри-
вају безбедност у свету. У свету, који се још није опо-
равио од разорних мера за обуздавање пандемије Ко-
вид-19, шири се забринутост јер последице рата биће 
дестабилизација на глобалном нивоу.

Рат у Украјини може се посматрати као земљотрес 
чије потресе осећа цео свет, а свет као да клизи у луди-
ло. Ништа више не изгледа стварно, ништа није опи-
пљиво и ништа нема смисла. Турска продаје војне бес-
пилотне летилице Украјини, Иран ће их продати Руси-
ји, а Израел и арапске монархије Залива удружују се да 
нападну Иран. У међувремену, Кина шири свој војни 
утицај у југоисточној Азији и Пацифику и све агресив-
није се спрема да окупира Тајван. И тако без краја, хаос 
у настанку, буре барута које само што не експлодира. 

Пише: 
Видосав КОВАЧЕВИЋ, 
генерал-мајор

У меморијалном комплексу „Старо сајмиште” које је 
у време Другог светског рата било концентрациони 
логор, 27. јула озваничен је почетак извођења радова 

на реконструкцији Централне куле.
Старо сајмиште саграђено је 1937. године, када је Београд 

први пут закорачио на другу страну реке Саве, а уместо ка-
пије која ће га водити у будућност – неколико година касни-
је, Сајмиште је постало место смрти и страдања. Логор Ста-
ро сајмиште затворен крајем јула 1944.године.

Церемонији почетка радова присуствовао је председник 
Србије Александар Вучић који је почетак радова, заједно 
са министрком културе Мајом Гојковић, обележио полага-
њем цигле.

На простору где су некада били нацистички логори при-
суствовали су и патријарх СПЦ Порфирије, реис-ул-улема 
Исламске заједнице Сеад Насуфовић, београдски надбискуп 
Станислав Хочевар, председник Савеза јеврејских општина 
Србије Александар Албахари, министри Бранко Ружић, Ни-
кола Селаковић, Дарија Кисић, градоначелник Београда Алек-
сандар Шапић, вршитељка дужности директорке Меморијал-

ног центра „Старо сајмиште” Кринка 
Видаковић Петров, потомци логораша, 
чланови ослободилачлих удружења и 
многи грађани.

Испред СУБНОР-а Србије церемо-
нији је присуствовао председник гене-
рал мајор Видосав Ковачевић.

 Обновом Старог сајмишта,  
ослобађамо логор од 
заборава
Радовима чији почетак је свечано 

обележен реконструише се Централна 
кула Меморијалног центра Старо сај-
миште, објекта у којем је током Дру-
гог светског рата у два нацистичка ло-
гора страдало више од 6.500 Јевреја, 
око 10.000 Срба и више стотина Рома.

Директор Музеја жртава геноцида 
Дејан Ристић саопштио је да је овај цен-
тар занемариван деценијама и је било 
потребно да стаса генерација полити-
чара свесна своје историјске и људске 
одговорности да очува сећање на не-
дужне жртве.

У Централној кули Меморијалног центра његова 
видна запуштеност последица је небриге
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Седница Председништва  
СУБНОР-а Србије

ЈУЛ – МЕСЕЦ 
ЈУБИЛЕЈА И 
ПЛАНОВА РАДА ДО 
КРАЈА ГОДИНЕ
Под председавањем генерал-мајора 
Видосава Ковачевића, 30. јуна одржана је 
седма седница Председништва СУБНОР-а 
Србије

Седница је започета минутом ћутања у част члана Пред-
седништва и председника Комисије за међународну 
сарадњу Владимира Бабшека Орешковића који је пре-

минуо између два заседања. По првој тачки дневног реда 
председник Ковачевић, је предложио да се, у обележавању 
значајних датума у Србији, направи систем по ком би сваке 
године то радиле општинске организације, петолетне годи-
шњице водили би градови, а десетолетне СУБНОР Србије. 
Председник Ковачевић информисао је Председништво о 
посети Словенији, на прослави задње битке у Другом свет-
ском рату и о планираној међународној конференцији анти-
фашиста (ФИР-а) у октобру. Секретар Фондације „Драгојло 
Дудић” Станислав Рескушић изложио је резултате Конкурса 
за 2021. годину. Драгољуб Ђорђевић поднео је детаљан изве-

штај са посете спомен комплексу концентрационог логора 
„Маутхаузен”, који је посетио, у име СУБНОР-а Србије, са 
високим државним званицама. Весна Бојић Ровчанин из-
вестила је Председништво да је Градски одбор СУБНОР-а 
Београда већ шесту годину за редом финансијски подржан 
од Града Београда са пројектом „Научи, примени, покрени”. 
Пуковник Анђелко Милићевић известио је председништво 
о путу за Херцеговину, на прославу поводом 30 година од 
формирања Херцеговачког корпуса. Известио је даље и о 
откривању велелепног споменика у Лесковцу као и отварању 
спомен куће „Оку соколову” – Драгутину Матићу. 

На седници председник Ковачевић је представио новог 
члана Председништва пуковника Владисава Обреновића који 
је именован и за координатора Моравичког Округа. 

РАД ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Потпредседник Владе и министар 
одбране др Небојша Стефановић 
састао се 5. јула 2022. године са 

представницима СУБНОР-а Србије 
са којима је разговарао о резултатима 
досадашње, као и о будућој сарадњи 

Делегација СУБНОР-а Србије код министра одбране

СУБНОР ЈЕ ЗНАЧАЈАН  
ЗА СРБИЈУ

Савеза са Министарством одбране и 
Војском Србије.

У току разговора, министар Стефа-
новић је истакао да је СУБНОР од из-
узетне важности за очување тековина 
антифашистичке борбе нашег народа и 

да ће Министарство, у складу са могућ-
ностима, увек пружити подршку СУБ-
НОР-у у реализацији својих активно-
сти.

„СУБНОР је значајан за Србију, која 
не сме дозволити да се заборави да је 
увек била на правој страни историје и 
да смо поднели велику жртву за слобо-
ду и своје одлучно опредељење против 
мржње и зла. И тиме се морамо дичи-
ти, баш као и својим борцима”, рекао 
је министар.  

Председник СУБНОР-а генерал-ма-
јор Видосав Ковачевић захвалио се ми-
нистру Стефановићу на подршци и из-
разио наду да ће сарадња СУБНОР-а са 
Министарством одбране и Војском Ср-
бије и у будућности доприносити за-
једничким циљевима, важним за Репу-
блику Србију.

Делегацију СУБНОР-а Србије чини-
ли су председник СУБНОР-а Србије ге-
нерал-мајор Видосав Ковачевић, члан 
Председништва СУБНОР-а пилот у 
пензији пуковник Зоран Јаковљевић и 
члан СУБНОР-а и председник Удруже-
ња логораша „Јасеновац” Славко Ми-
ловановић.

Они су на крају састанка министру 
Стефановићу уручили пригодне покло-
не у знак захвалности за подршку и лич-
но ангажовање на очувању антифаши-
стичких традиција.

Министар др Небојша Стефановић у 
разговору са делегацијом СУБНОР-а

Председништво СУБНОР-а Србије
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Манифестација је отпочела 
полагањем венаца на споме-
нику „Искре слободе”.У име 

СУБНОР-а Србије венац је положила 
делегација у саставу: генерал Видосав 

Ковачевић, председник СУБНОР-а 
Србије, Мирољуб Стојчић, председ-
ник скупштине СУБНОР-а Србије и 
генерал Зоран Лубура, председник ГО 
СУБНОР-а Врање.

Програм манифестације настављен 
је испред Градске куће, а скупу се обра-
тио председник одбора манифестације 
Анђелко Милићевић, члан Председни-
штва СУБНОР-а Србије и координатор 
СУБНОР-а за југоисточну Србију и Ра-
сински управни округ. Уследило је обра-
ћање генерала Видосава Ковачевића, 
председника СУБНОР-а Србије, који 
је подсетио да је српски народ тешко 
страдао, али да је на крају стао у строј 
победника. „Пре 81 годину српски на-
род је рекао историјско „не” нацизму и 
фашизму, одазвао се позиву КПЈ и Јоси-
фа Броза Тита и кренуо у општенародни 
устанак заједно са другим народима Ју-
гославије у борбу против окупатора. У 
тој борби српски народ је тешко стра-
дао, али на крају стао у строј победника 
исто онако како су наши преци стајали 
после завршетка Првог светског рата”.

Присутнима се обратила и замени-
ца градоначелнице Ниша Душица Да-
видовић. Она је том приликом истакла: 
„Увек срца устрепере кад нас мисао о 
домовини врати 81 годину уназад. Ми-
сао о домовини и слободи је вечна, као 
и вера. Она нас подиже и уздиже, ули-
ва нову снагу и енергију.”

Државни секретар Миодраг Капор 
у свом говору посебно је нагласио да 
„Славећи ову годину прво морамо ода-
ти дужно поштовање борцима народно-
ослободилачке борбе, који су прошли 
многа искушења, кроз дуге четири го-
дине, а посебно све оне који су на том 
путу дали своје животе да бисмо ми да-
нас живели у слободи.”.

Након културно-уметничког програ-
ма, медаља борца уручена је Живораду 
Степановићу.

Званични део манифестације завр-
шен је песмом „Ово је Србија” коју је из-
вео Женски академски хор СКЦ Ниш, 
а Репрезентативни оркестар Гарде Вој-
ске Србије извео је музички сплет при-
годан овој свечаности.

ДОГАЂАЈИ

У Нишу обележена 81. годишњица  
антифашистичког устанка у Србији

СВЕТ БЕЗ РАТА  
МИР И СЛОБОДА У СВЕТУ 
Манифестацијом називом „Свет без рата – мир и слобода 
у свету” у Нишу је 4. јула обележена 81. годишњица 
антифашистичког устанка у Србији полагањем венаца на 
споменик „Искре слободе” у Парку слободе.

Полагање венца на споменик „Искре слободе”

Обележен дан устанка Србије

ЈУЛСКЕ БУКТИЊЕ  
И ДАЉЕ ПЛАМТЕ
У организацији одбора за неговање 
традиција Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања, Општине Крупањ и СУБНОР-а 
Србије дана 7. јула, 81. пут је одржана 
свечана комеморација у слободарској  
Белој Цркви.

Полагање венца на споменик Жикици Јовановићу Шпанцу
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Традиционални народни збор  
на Фрушкој гори

НЕМОМ СВЕДОКУ 
СТРАДАЊА, БУНЕ  
И ОТПОРА

У организацији СУБНОР-а АП Војводине под покро-
витељством Покрајинске владе на Иришком венцу, 
одржан је традиционални велики народни збор пово-

дом Дана устанка народа Србије, 7. јула, уз присуство пред-
ставника Војске Србије, Покрајинске владе, амбасаде Руске 
федерације, СУБНОР-а Србије на челу са замеником пред-
седника Бором Ерцеговцем и бројних удружења СУБНОР-а 
из Србије, Војводине и региона.

Код споменика „Слободе” где су положени бројни венци и 
цвеће одата је пошта свим незнаним и знаним јунацима који 
су своје животе уградили у темеље слободе.

Председник СУБНОР-а АП Војводине Јово Барошевчић 
поздравио је присутне и захвалио се на великом одзиву нагла-
сивши: „Окупили смо данас овде испред споменика „Слобо-
да” на питомој Фрушкој гори, немом сведоку страдања, буне 
и отпора, сви ми који негујемо антифашистичко опредеље-
ње српског народа, желимо да се заједно са вама поклони-
мо незнаним и знаним јунацима, који су своје животе дали 
за слободу Србије, у знак вечне захвалности и поштовања. 
Њима у вечан спомен, нама и потомству у вечан незаборав. 
Србија своју прошлост чува због садашњости и будућности. 
Из прошлости морамо извући поуке, да нам деобе, свађе, са-
моуништење и саморазарање националног ткива више ни-
када нису потребни.”

ДОГАЂАЈИ

У Белој Цркви код Крупња, је традиционално обележен 
Седми јул, Дан устанка народа Србије у Другом свет-
ском рату. Свечаности су присуствовали представници 

Владе Србије, Министарства за рад, запошљавање борачка и 
социјална питања, Министарства одбране и Војске Србије, 
Мачванског управног округа, општине Крупањ, СУБНОР-а 
Србије, борачких удружења и удружења грађана са подруч-
ја Управног округа, потомци бораца НОР-а и велики број 
грађана

На данашњи дан 7. јула 1941. године, Жикица Јовановић 
Шпанац, политички комесар Рађевачке чете Ваљевског пар-
тизанског одреда, почео је оружану борбу против окупатора 

под вођством Комунистичке партије Југославије, а тај датум 
се деценијама обележава као Дан устанка у Србији.

У присуству више стотина грађана положени су венци 
од стране ресорног министарства (државни секретар Мио-
драг Капор) у име СУБНОР-а Србије (генерал-мајор Видо-
сав Ковачевић, председник и пуковник-пилот Зоран Јако-
вљевић, члан Председништва СУБНОР-а Србије). Венце су 
положили и припадници Министарства одбране и Војске 
Србије, као и представници Општине Крупањ и многа дру-
га патриотска удружења.

„Српски народ увек је био на правој страни историје и ни-
када није први никога напао, а у модерно време се проглашава 
џелатом иако је био највећа жртва. У поробљеној и пониже-
ној Европи једини се дрзнуо стати на пут највећој сили коју 
је дотадашњи свет видео” – истакао је председник СУБНОР-а 
Србије генерал мајор Видосав Ковачевић, у свом обраћању.

Целу свечаност пратио је богат уметнички програм, про-
фесора соло певања-Оливера Њега, Зоран Тутуновића мае-
стра на хармоници – члана Војног ансабла „Станислав Би-
нички” и Лепомира Ивковића глумца који је говорио родо-
љубиве стихове песника. Програм је надахнуто водио извр-
сни водитељ Миша Ћирић.

Пригодним културно-уметничким програмом у извође-
њу ученика ОШ „Петар Кочић” и КУД „Соко” из Инђије, за-
вршен је збор. Својим присуством програм је увеличала и 
драмска уметница Жељка Јелић.

Делегације на полагању венаца

СУБНОР АП Војводина на полагању венца

КУД „Соко” из Инђије
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Бјело Поље

ДАН УСТАНКА 
НАРОДА ЦРНЕ ГОРЕ
Централна прослава Дана државности Црне 
Горе и 81 годишњице од 13. јула 1941. – дана 
устанка и почетка борбе против фашизма, 
одржана је у Градском парку у Бијелом Пољу 
13. јула, под називом „Вјечна је Црна Гора”.

Прослава је одржана у организацији СУБНОР-а и анти-
фашистa Црне Горе и Општине Бијело Поље уз прису-
ство и представника Владе и посланика у Скупштини 

Црне Горе, представника политичких партија и борачких ор-
ганизација из Црне Горе и бивших југословенских република. 

Из Србије на прослави су били присутни представници 
СУБНОР-а Србије које је предводио председник генерал ма-
јор Видосав Ковачевић, СУБНОР-а Београд и представници 
Секције бораца, потомака и поштовалаца Прве пролетерске 
НОУ бригаде. Централна прослава обележена је полагањем 
венаца и цвећа на Споменик палим борцима и на бисте на-
родних хероја Рифата Бурџовића Трша, Милована Јелића, 
Алексе Бећа Ђиласа и Томаша Жижића, и свечаном акаде-
мијом у Градском парку Бјелог Поља.

„Тринеасти јул је наш највећи, најљепши и најдражи пра-
зник, дан за понос и за славу. Да је правде, био би то Међу-
народни дан борбе против фашизма. Док су се други бори-
ли за слободу – Црногорци су своју непрестано бранили. 
Док су други сањали о животу у слободи, у Црној Гори се 
у њој живјело”, поручио је председник СУБНОР-а и анти-
фашиста Црне Горе Зувдија Хоџић.

„Црна Гора је на олтар слободе положила 17.000 жртава, у 
Другом свјетском рату погинуло је преко 7.000 бораца, њих 
153 проглашени су народним херојима. А бјелопољци су при-
ступили народноослободилачком покрету као припадници 
различитих нација и вјероиповјести вођени револуционар-
ном идејом слободе, правде и једнакости” – истакао је пред-
седник општине Бјело Поље Петар Смоловић. 

ДОГАЂАЈИ

ДАН УСТАНКА 
ПРОТИВ ФАШИЗМA 
НАРОДА БиХ

СУБНОР АП Војводине традиционално се одазвао пози-
ву да присуствује обележавању Дана антифашистичког 
устанка народа Босне и Херцеговине и то у местима 

Доња Трнова 26. јула и у Брчком 27. јул 2022.године. Делегаци-
ју СУБНОР-а АП Војводине предводио је Предраг Вукмирић, 
потпредседник СУБНОР-а АП Војводине. 

Доња Трнова је током Другог светског била је партизан-
ска база и значајан позадински центар за партизанске акци-
је, а у селу је деловала и партизанска болница и штампарија. 

У Брчком свечаност обележавања Дана устанка народа 
БиХ отворио је председник СУБНОР-а Брчко Јанко Вуковић.

Обележавању устанка народа и народности у БиХ прису-
ствовао је и председник Скупштине Брчко дистрикта Синиша 
Милић, као и велики број гостију из БиХ, Хрватске и Србије.

Признања „Борац против фашизма” уручено је заслужним 
борцима Народнослободилачког рата и СУНБОР-у Црне Горе, 
на свечаној академији „Вјечна је Црна Гора”, а признање су 
уручили председник Општине Бијело Поље и Зехра Балић 
из УБНОР-а Бијело Поље.

У богатом културно уметничком програму учествовали 
су и Градски хор, КУД Текстилац и црногорски музичар Де-
јан Шкулетић. По завршетку централне прославе председ-
ник Општине Бијело Поље Петар Смоловић, примио је у 
просторијама општине представнике делегација бораца из 
Црне Горе и региона.

Брчко, полагање венаца

Полагање венаца на бисте народних хероја

КУД „Текстилац”
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ДОГАЂАЈИ

Баља Лука

ОБЕЛЕЖЕН  
ДАН УСТАНКА  
НА БАЊ БРДУ

Поводом 27. јула Дана устанка народа Босне и Херце-
говине, а на позив СУБНОР-а Бања Луке, делегација 
СУБНОР-а Београд боравила је у Бања Луци. Била 

је то прилика да се братске организације СУБНОР-а Бања 
Луке, Београда и ОБНОР-а 1941-1945. Подгорице, састану и 
направе анализу сарадње и размотре заједничке задатке који 
се очекују у наредном периоду. 

Највише речи је било о предстојећој 6. Конференцији бо-
рачких организација главних градова бивших република 
СФРЈ, која је планирана за 20. и 21. oктобар 2022. године у 
Београду а чији је домаћин, поново после шест година ГО 
СУБНОР-а Београда. 

Државна церемонија обележавања 81.годишњице Дана 
устанка народа Босне и Херцеговине, одржана је пред више 
стотина грађана, на Бањ брду на платоу испред споменика.

Скупу су присуствовали и венце положили председница 
Републике Српске Жељка Цвијановић, министар у Влади Ре-
публике Српске Петар Ђокић, генерал Милан Торбица, пред-
ставници града Бања Луке, Војске Републике Српске, СУБ-
НОР а Републике Српске и Бања Луке, СОБНОР-а Црне Горе, 
СУБНОР-а Београд, ОБНОР-а 1941-45. Подгорица и више 
делегација општинских борачких удружења.

Делегацију ГО СУБНОР-а Београд предводила је секре-
тар ГО мр Весна Бојић Ровчанин, које се је обратила скупу и 
присутнима честитала празник. 

БЕЗ МЛАДИХ,  
И ШКОЛОВАНИХ 
ЉУДИ НЕМА 
НАПРЕТКА

У градском одбору СУБ-
НОР-а Ниш 29. јула је 
формирана Секција 

младих, а за председницу једно-
гласно је изабрана Александра 
Гроздановић.

Врло узбудљива и срећна, 
што је постала члан ове чести-
те организације је рекла: „Врло 
сам поносна и задовољна што 
сам као потомак (пра унука) 
борца, данас постала члан Град-
ског одбора СУБНОР-а. Срећ-
на сам јер би мој дека био по-
носан што јавно показујем да мојим венама тече његова ро-
дољубива патриотска крв и што имам потребу да агресо-
рима, поробљивачима, терористима станем на пут и пру-
жим отпор у циљу заштите недужних, слабих и незашти-
ћених, без обзира што ме људи на први поглед доживља-
вају као нежну жену.

Представницима руководства СУБНОР-а обећала сам 
да ћу све своје снаге и енергију употребити за реализаци-
ју циљева СУБНОР-а. Да ћу дати допринос заштити права 
бораца, инвалида и породица бораца, да ћу се борити про-
тив сваког покушаја прекрајања историје и антифашистич-
ке борбе наших народа. Позивам младе који деле наведене 
вредности и подржавају циљеве патриотских организаци-
ја да приступе СУБНОР-у”.

Ниш

183. ГОДИШЊИЦА 
ФОРМИРАЊА 
ВОЈНОГ САНИТЕТА

Поводом обележавања Дана санитетске службе - 30. 
јула, на спомен облежја у комплексу Војне болнице 
Ниш, 28. јула 2022. године, положени су венци. На 

спомен обележје које су лекари подигли својим пацијентима 
1915. године, у време епидемије пегавог тифуса, венац је по-
ложио Управник Војне болнице Ниш пуковник др сци.мед. 
Вељко Милић, представници града Ниша и градске општине 
Панталеј, делегација Руско српског хуманитарног центра 
Ниш, представници СУБНОР-а Града Ниша, представници 
Удружења ветерана 63.пад.бр, Кола српских сестара и Удру-
жења пензионисаних подофицира града Ниша.

На спомен плочу постављену 2014. године у част лека-
рима и медицинском особљу руских мисија који су у Првом 
светском рату видали ране српским борцима, венац је тра-
диционално поставила делагација Руско српског хумани-
тарног центра Ниш и Удружења потомака ратника Србије 
1912-1920 Града Ниша.

Полагању венаца присуствовали су представници град-
ских структура, министарства одбране, команди јединица у 
гарнизону Ниш и припадници удружења која баштине тра-
дицију српске историје.

Александра Гроздановић

Испред спомен облежја у комплексу Војне болнице Ниш
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БОРБЕНИ ДУХ  
У СВАКОЈ РЕЧИ 

Народни херој Југославије Петар Матић-Дуле, 6. јула 
2022. године, прославио је 102. рођендан. Делегацију 
СУБНОР-а Савски венац генерал је примио у свом 

дому не скривајући радост због посете. У пријатном разговору 
Петар Матић је евоцирао успомене из свог детињства, ратних 
година и времена послератне изградње земље. Борбени дух 
и срчаност осећали су се у свакој његовој речи. Пуно живот-
них, професионалних и људских борби је добио, али највећа 
победа је борба у којој је бранио и одбранио слободу, част и 
снагу свог народа.

Петар Матић Дуле, Сремац, партизан, последњи живи На-
родни херој Југославије, као и Срем, раван и питом, али кад 
треба тврђи од стене, неосвојив, несаломив.

АКТИВНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

У малом сремачком селу Војка 24.07.2022. године, одр-
жана је манифестација „Партизанске војачке ватре”, 
која је посвећена почецима отпора фашизму у јулу 

1941. године.
Свечану академију отворио је почасни председник СУБ-

НОР-а Војке, Слободан Милошевић, који је подсетио на до-
гађаје из тог периода. Прве устаничке пуцње је испалио, Гли-
горије Ђока Грујић звани Пишта, након чега је уследио је 
усташки терор, људи су извођени из својих кућа и упућива-
ни у Јасеновац. Петар Р. Марић, ђак, скојевац имао је само 
17 година када је погинуо у Београду по задатку. Био је први 
Војчанин који је изгубио живот у борби против окупатора. 
Последњи војачки борац који је погинуо у рату био је Срета 
Баги, који је изгубио живот 4. јула 1945. године у Новој Гра-
дишки. Милошевић је говорио и о мање познатим детаљима 
са суђења у Вуковару јануара 1942. године пред „покретним 

пријеким судом НДХ” када је оптужено 25 лица међу који-
ма син и супруга народног хероја Јанка Чмелика. Осуђени су 
на смрт и стрељани у Дудику крај Вуковара, а извршењем је 
командовао злочинац Јурај Меркаш. Посебан злочин без ка-
зне било је вешање 20 младића из Војке и једног из Белегиша. 
Они нису били мобилисани, нису били борци, већ младићи 
старости до 23 године.

Петар Матић са Олгом и 
Бојаном, 102. рођендан

Војка

ПАРТИЗАНСКЕ 
ВОЈАЧКЕ ВАТРЕ

Војка

ПАРТИЗАНСКЕ 
ВОЈАЧКЕ ВАТРЕ
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Мокра Гора је живописно планинско село које се про-
стире у западним пределима Србије, у загрљају три 
планине: Шаргана, Златибора и Таре. Припада групи 

планинских села разбијеног типа старовлашке врсте, где су 
куће раштркане по брдима и планинским косама. Кроз Мокру 
Гору протичу три реке: Бели и Црни Рзав и Камешина. Мало 
је места на свету која имају три планине и три реке. Мокра 
Гора је управо такво место. Између планинских обронака и 
речних токова стала је лепота коју је подарио Бог. Све остало 
створили су људи надахнути овом лепотом. 

Подручје око села је, захваљујући лепотама предела и бо-
гатом природном и животињском свету, проглашено за Парк 
природе Шарган. Праву реткост и обележје овог краја чине 
многобројни извори бистре планинске воде, која је стекла 
признања и због својих лековитих својстава. 

Беле Воде или извор Светог Јована Крститеља је назив за 
извор лековите воде, који је случајно откривен 1994. годи-
не. На улазу у источни кланац реке Камешине, у разореном 
речном дну, појавио се извор, изгубљен у вековима и сачуван 
у легендама. На извору се налази новоизграђена Црква по-
свећеној Светом Јовану Крститељу, на темељима некадашње 
цркве коју је подигао неки Дубровчанин у знак захвалности. 

Дрвенград – град филма
Дрвенград се уздиже високо на брду Мећавник, па због 

места на коме је подигнут, неки ово етно село зову и Мећав-
ник. Идејни творац овог необичног градића је режисер Емир 
Кустурица, а идеја о насељу на овом месту рођена је за време 
снимања филма Живот је чудо. 

У овом етно селу посебну пажњу привлаче дрвене куће-
-брвнаре, којих у селу има преко 50. Већина кућа је аутентич-
на, пренете из околних златиборских села, тако да најбоље 
сведоче о начину живота и архитектури овога краја. 

РЕПОРТАЖА

Улице и тргови у Дрвенграду носе називе познатих лич-
ности из света књижевности, филма и спорта попут Николе 
Тесле, Иве Андрића, Федерика Фелинија, Александра Тарков-
ског, Марадоне, Новака Ђоковића и др. Централно место за-
добио је српски нобеловац Иво Андрић, чије име носи глав-
на улица, а кафане, ресторан и сувенирница такође су доби-
ли називе по ликовима из његових дела. 

У Дрвенграду је све у знаку филма, а нарочито средином 
јануара, када се овде одржава филмски и музички фестивал 
„Кустендорф”.

Шарганска осмица
Пруга „Шарганска осмица” је изграђена двадесетих годи-

на прошлог века и представљала је јединствено ремек-дело 
градитељства, сачињен од великог сплета тунела и мостова. 
„Шарганска осмица” је пруга уског колосека, од 760мм, укуп-
не дужине од 15.440 метара, и њоме је почев од 1925. године 
саобраћао „Ћира”, воз на парни погон. Она је представљала 
један део пруге Београд-Вишеград, а 1974. године је укину-
та за железнички саобраћај. Њена најимпресивнија деони-
ца која пролази кроз Мокру Гору поново заживела, у тури-
стиче сврхе 2002. године. 

Носталгично путовање возом „Ћира” води путнике од Мо-
кре Горе до станице Шарган-Витаси, кроз 22 тунела и преко 
пет мостова. Најдужи тунел испод Шаргана, дужине 1.666 
метара, носи назив „Александар I”, који је био и најдужи ту-
нел на прузи уског колосека Београд - Сарајево. На 12-ом ки-
лометру пруге од Мокре Горе налази се станица Јатаре. Ста-
ница Јатаре је позната по томе што је овде са једног извора 
кроз тунел доведена изворска вода Јатарка. Ова станица је 
била одмориште за локомотиве и водостаница. Станица Јата-
ре позната и по томе што на тој станици никада није продата 
ни једна карта за воз, нити је икад неко сишао са воза на њој. 

МОКРА ГОРА
НАЈЛЕПШЕ СЕЛО СВЕТА

На заседању Генералне скупштине Туристичке организације УН у Мадриду (UNWTO)  
3. децембра 2021. године, Мокра Гора је изабрана за једно од 44 налепша туристичка 

села на свету, међу више од 170 апликација из 75 земаља света. 

Пише: Зоран ЈАКОВЉЕВИЋ

Панорама Мокре Горе
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РЕПОРТАЖА

Дрвенград                                      

„Ћира“                                            
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Легенда о извору
Када се у источном делу кланца реке Камешине појавио 

бели извор, поново су оживела предања о Римској вароши 
салији, у којој су се овом водом од чуме и болештина лечили 
невољници и која после једне неизлечиве куге и помора доби 
име Кара салија-црна варош и о женама нероткињама, које у 
жељи за породом запоседаше стране око белог извора, испи-
рајући се лековитом водом.

У легенду се уметнула и прича о дубровачком трговцу, који 
у знак захвалности што му жена нероткиња добила близанце, 
подигао цркву-захвалницу, као и ко зна кад започети Иван-
дањски походи верника и невољника који трају и до данас, јер 
је на тај дан вода најлековитија. 

Велику популарност Мокра Гора је стекла захваљујући ет-
но-селу Дрвенград, као и прузи „Шарганска осмица”, која је у 
туристичку атракцију удахнула нови живот. 

Након 1км вожње, од Јатара пруга је морала да савлада 
висинску разлику, од 300 метара, која постоји између ста-
нице Мокре Горе и Шарган-Витаси, што је учињено изград-
њом пруге у облику осмице. Као успомена на ово јединстве-
но градитељско ремек-дело читава пруга је названа „Шар-
ганска осмица”.

Следећа станица на прузи је станица Голубићи, на којој се 
налази кућа позната по томе што је у њој снимљен велики 
број сцена за филм Емира Кустурице „Живот је чудо”. Када 
је изграђена пруга, станица није постојала, већ је направљена 
за потребе филма, а данас је туристичка атракција. 

 Станица Шарган Витаси је задња станица са које се воз 
„Носталгија” враћа назад за Мокру Гору. Станица је имала 
четири колосека као и тријангл за окретање локомотиве које 
су користиле потискивајуће локомотиве. Ова станица је била 
на највишој надморској висини од 806 метара, на делу пру-
ге Ужице - Вишеград. 

Мокра Гора изгледа најимпресивније током пролећних 
и летњих месеци, када бујна вегетација пролиста, а зиме у 
Мокрој Гори увек су увек богате прекрасним зимским по-
кривачем. 

Станица Шарган-Витаси Чудо у Шаргану у облику осмице

Црква Светог Јована Крститеља

РЕПОРТАЖА
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Још један од препознатљивих заштитних знакова Мокре 
Горе су изврсни локални гастрономски специјалитети. Ком-
плет лепиња, нешто је по чему је читав крај познат, а на Мо-
крој Гори је усавршен до детаља. Кајмак, пршута, телетина 
испод сача, само су неки од многобројних локалних специја-
литета створених за право гастрономско уживање.

У Мокрој Гори се одржава традиционална манифестација 
Завичајни дани Мокре Горе, сваке године крајем месеца јуна. 
На овој новој сеоској светковини демонстрирају се старе ве-
штине, оживљавају обичаји, излажу предмети традиционалне 
занатске производње као и ткани и плетени производи жен-

ске домаће радиности. Читав догађај употпуњен је и препо-
знатљивом музиком трубача. 

За крај, Мокра Гора јединствене лепоте једно од налјеп-
ших туристичких села у свету, не може се видети ни дожи-
вети за један дан. Треба сачекати и зору и залазак сунца али 
и испратити месец на починак.

Тунел 37 завршен је у 4 фази реконструкције пруге

Кућа из Филма „Живот је чудо”

РЕПОРТАЖА
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Мраковица код Приједора

80. ГОДИШЊИЦА 
БИТКЕ НА КОЗАРИ

У Националном парку Мраковица код Приједора у Репу-
блици Српској, служењем парастоса код Спомен-крста 
и полагањем венаца на Централном спомен-обележју, 3. 

јула 2022. године обележена је 80. годишњица Битке на Козари. 
Венац код споменика су положили представници инсти-

туција Републике Српске, изасланик председника Србије ми-
нистар унутрашњих послова Србије Александар Вулин и ми-
нистарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Дарија Кисић Тепавчевић. У име СУБНОР-а Србије цвеће је 
положио пуковник пилот, члан председништва СУБНОР-а 
Србије, Зоран Јаковљевић, делегације Трећег пешадијског 
(Република Српска) пука, генерали у Оружаним снага БиХ, 
удружења логораша Другог светског рата Републике Српске 
и Србије, Удружење бораца, потомака и поштовалаца НОР-
-а, 6. Личке пролетерске дивизије „Никола Тесла” и 35. Лич-
ке ударне дивизије, удружења антифашиста из Бјеловара, те 
представници организација и удружења проистеклих из Од-
брамбено-отаџбинског рата.

Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик у сво-
ме обраћању је изјавио, да Република Српска и Србија шаљу 
јединствену поруку данас да страдање српског народа на Ко-
зари не сме бити заборављено, истакавши да је прошли био 
век српског страдања, а да овај треба да буде српског уједи-
њења – државног и националног. 

СЕЋАЊА

ИЗАСЛАНИК ПРЕДСЕДНИКА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Изасланик председника Републике Србије и министар 

унутрашњих послова Александар Вулин:
„Да је правде, да је истине, данас бисмо о Козари гово-

рили као страшном, великом, нечовечном страдању, као 
нечему што се десило једном и никад више, али Козара се 
десила и пре и после Козаре и нема генерација у истори-
ји српског народа који није доживео Козару. Нема генера-
ције ни пре ни после Козаре ко није доживео да му дете, 
оца, мајку одведу и да се више никада не врате. За све на 
свету маљ је алатка, а кад Србину кажеш маљ, он поми-
сли на усташу у Јасеновцу, он помисли на звук оних бело-
главих, светих дечјих главица које су усташки крволоци 
маљевима разбијали. Нема ниједне генерације у историји 
српског народа који нема своју Козару. Некад су Србе на 
овим планинама убијали и набадали на кочеве, зато што 
су хришћани, некад зато што су били вере онога ко је пу-
цао на Франца Фердинанда, некад зато што су били једи-
ни антифашисти у Европи, некад зато што нису одгова-
рали, што није требало да се роде ту где су се родили, али 
увек су их убијали зато што су Срби”.

Чудо у Шаргану у облику осмице

Битка на Козари почела је 10. јуна 1942. године и трајала је 
27 дана, до пробоја на југозападном делу планине, 15 киломе-
тара источно од села Међувође. Битка је симбол страдања и 
отпора српског народа у борби против нациста и усташа, то-
ком које је убијено око 40.000 цивила, а 68.000 људи међу који-
ма више од 23.000 деце, је протерано и интернирано у логоре.

Дарија Кисић Тепавчевић и Александар Вулин полажу венац
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Барајево

СВЕЧАНО И 
ДОСТОЈАНСТВЕНО

Централни скуп посвећен обележавању Дана борца за 
Град Београд, одржан је у месној борачкој организа-
цији Баћевац у општини Барајево 4. јула 2022. године. 

Уз подршку ГО СУБНОР-а Београда, организатор овог скупа 
био је СУБНОР Барајева. На споменик палим борцима у 
центру Баћевца положени су венци и минутом ћутања одата 
је пошта палим борцима. Присутнима се обратио председ-
ник СУБНОР-а Београда пуковник Бора Ерцеговац. Између 
осталога он је подсетио присутне на овај значајан датум а 
говорио је и о активностима СУБНОР-а Београда. Ценећи 
веома добар рад месне борачке организације Баћевац, у име 
руководства СУБНОР-а Београда, пуковник Бора Ерцеговац 
поклонио им је 30 књига са тематиком из НОР-а, а најактив-
нијим појединцима уручена су признања.

СЕЋАЊА

Сопот

КОСМАЈЦИ  
НИСУ ЧЕКАЛИ

У ноћи 1/2 јула 1941. године група комуниста предвођена 
Кочом Поповићем, формирала је Космајски парти-
зански одред. 

У знак сећања на тај значајан датум, 3. јула 2022. године, 
више од 400 чланова СУБНОР-а Београда, мештана околних 
места, омладине, бораца и потомака космајских партизана, 
положили венце на споменик и одали пошту борцима Ко-
смајско посавског краја. Вијориле су се заставе са петокра-
ком, певале партизанске песме, играло козарачко коло. Из-
веден је импресиван културно- уметнички програм.

Присутнима су се обратили, председник Градске општине 
Сопот, Живорад Милосављевић и заменик председника СУБ-
НОР-а Србије и председник СУБНОР-а Београда, пуковник 
Бора Ерцеговац. У свом обраћању пуковник Бора Ерцеговац 
је између осталог истакао да чланови СУБНОР-а Београда 
никада неће заборавити космајске борце, захвалио се руко-
водствима општина Сопот и Младеновац на успешној сарад-
њи са СУБНОР-ом, а председнику општине Сопот и станов-
ницима те општине, честитао је 2. јул, Дан општине Сопот. 

Лозница 

ДАН СЕЋАЊА

Поводом 4. jула – Дана борца, СУБНОР града Лозница 
је организовао полагање венаца на спомен обележја у 
Бањи Ковиљачи, Лешници, Воћњаку и у Лозници где 

је и била централна манифестација.
Венце су поред СУБНОР-а положили и представници Вој-

ске Србије и града Лозница. Присутнима се обратила Ксени-
ја Зечевић, праунука попа Владе Зечевића испред чијег спо-
меника је и одржана манифестација.

У име града Лозница, присутним се обратио Љубинко Ђо-
кић, помоћник градоначелника.

Борци на Космају
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СЕЋАЊА

Рача

СТАЗАМА 
СЛОБОДАРА

Поводом 4. јула – Дана бораца, широм Шумадије по-
ложени су венци и цвеће на спомен обележја бораца 
НОР-а. Поред Крагујевца, Кнића, Бадњевца, Тополе, 

посебно свечано било је у Рачи, крају где је рођен бесмртни 
вожд Карађорђе. Ту је СУБНОР Рача организовао обилазак 
свих спомен обележја, у сваком месном удружењу, поклонио 
се сенима погинулих и положио венце и цвеће.

О значају 4. јула говорио је председник СУБНОР-а Рача, 
проф. Томислав Домановић посебно истакавши да Шума-
дија, слободарска и бунтовна и њени синови и кћери ника-
да нису заборавили слободарство Карађорђевих устаника. 

Бољевац

СЕЋАЊЕ НА ПАРТИЗАНСКЕ БОРЦЕ

На месту Ваља Рнж, у атару села Подгорац, крајем јуна 
и почетком јула 1941. године формирана је прва ору-
жана формација бораца партизана коју су чинили 

мештани села Подгорца и Злота и која је заправо била почетак 
стварања Бољевачког партизанског одреда.

У спомен на седмојулске ватре устанка и сећање на борце 
НОР-а 7. јула 2022.године, венце и цвеће на спомен обележ-
је положиле су делегације Скупштина општине Бољевац и 
Бор, МЗ Подгорац и Злот, СУБНОР-а Србије, Бољевца, Заје-
чара, Бора, Књажевца, Неготина и Сокобање, ОРВС Бољев-
ца и Бора, СПС Бољевац, ветерани ПЈП и чланови породи-
ца погинулих бораца.

О значају овог догађаја и седмојулских ватри устанка гово-
рили су проф Јелена Милосављевић председница Скупштине 
општине Бољевца, а у име СУБНОР-а Србије др Славољуб Јо-
вановић који је између осталог истакао да „свако ко је поло-
жио живот за част отаџбине вредан је помена, сећања и веч-
ног памћења свих нас данас а и оних који ће после нас доћи”.

Београд

ДАН ПРКОСА  
И ПОНОСА

Општински одбор СУБНОР-а Савски венац 4. јула 
обележио је историјски важну одлуку донету пре 81 
године у кући Рибникарових на Дедињу – Одлука о 

дизању устанка народа и народност Југославије против оку-
патора фашиста и нациста.

Венце су, на споменик „Позив на устанак”, положили На-
родни херој Петар Матић Дуле са делегацијом Друштва за 
истину о НОБ и Југославији, делегације Градске општине 
Савски венац и СУБНОР-а Савски венац, СУБНОР Београ-
да, СУБНОР Лаћарка, Удружења бораца, потомака и пошто-
валаца НОР-а, 6. Личке пролетерске дивизије „Никола Тесла” 
и 35. Личке ударне дивизије и Комуниста Србије.

Градска општина Савски венац и председник ГО Савски 
венац Милош Видовић подржалу су рад Општинског одбо-
ра СУБНОР-а Савски венац штампајући, и ове године, спе-
цијално издање листа „4.јул”. 
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СЕЋАЊА

Вршац

НЕПРОЦЕЊИВА 
ЖРТВА И ДАРИВАНА 
СЛОБОДА 

Чувајући свету успомену на 4. јул – Дан борца, СУБ-
НОР Града Вршца 4. јула, приредио је свечаност код 
споменика народног хероја Жарка Зрењанина Уче, у 

центру града.
У свечаној церемонији, венце на споменик су положи-

ли предтавници Град Вршца, чланови Градског већа, Војске 
Србије, представници СУБНОР Града Вршца, господа Ради-
војевић, Даљевић и Варга, као и омладинци Граског одбора 
СНС у Вршцу.

Присутнима се том приликом обратио Драгољуб Ђорђе-
вић, председник СУБНОР у Вршцу, истакавши савремену 
универзалност овог празника, који као једини празник по-
свећен борцима за слободу у историји Србије. 

У преподневним сатима, делегације СУБНОР Града Вр-
шца, положиле су венце широм града, на спомен обележја 
Народних хероја, Анђе Ранковић, Живе Јовановића, Славка 
Мунћана и Страхиње Стефановића. 

У културно уметничком програму учествовали су драмски 
уметник, Првак Народног позоришта „Стерија” и Солистки-
ња групе певача „Исток 10”, Анђелија Стоајновић.

 Након централне свечаности СУБНОР Града Вршца, при-
редио је концерт за грађанство, на коме су наступили профе-
сорка Олгица Чех и Горан Кукић, група „Исток 10” и Биљана 
Петричевић и оркестар СУБНОР „Као некад” .

Кикинда

ПОЛОЖЕНИ 
ВЕНЦИ НА ВИШЕ 
СПОМЕНИКА 

Чланови СУБНОР-а Кикинде 4. јула 2022. године, обе-
лежили су Дан борца истовремено на четри локације: 
Бан, Топола, Наково, Мокрин и Александрово спомен 

обележје „Јанушевац” на позив братског СУБНОР-а Жити-
ште.

Захваљујући градској управи, која је обезбедила превоз, 
чланови СУБНОР-а Кикинде су присуствовали обележавању 
7. јула на Фрушкој гори и том приликом су положили венац 
на споменик „Слобода” на Иришком венцу. Чланови СУБ-
НОР-а Кикинде присуствовали су и на обележавању 7. јула 
у Банатском Вишњићеву, месту које је процентуално станов-
ништву у периоду 1941-1945. године, дало највише жртава у 
тадашњој Југославији.

Алексинац

ВЕЛИКИ ДАН  
ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ

Удружење бораца НОР-а општине Алексинац у са-
радњи са Одбором за неговање традиција и обе-
лежавање значајних историјских датума општине 

Алексинац и другим патриотским организацијама, при-
годним скупом су обележили 7. јул-Дан устанка. 

Тим поводом код Споменика слободе на Брђанки цве-
ће су положиле делегације локалне самоуправе, Удруже-
ња бораца НОР-а општине Алексинац као и Удружење 
пензионера. На спомен плочи исписана су имена свих 
Алексинчана који су погинули у Другом светском рату.

Присутнима се обратио секретар Мића Милојевић који 
је подсетио на овај велики дан из наше историје. Делега-
ција бораца са руководством Месне заједнице Доњи Адро-
вац положила је цвеће на спомен обележје у овом месту.
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Нови Сад

ДЕЛО ХРАБРИХ 
ЈУЛСКИХ УСТАНИКА

СУБНОР града Новог Сада традиционалним пола-
гањем венаца на споемн гробљу бораца НОР-а и 
жртава фашизма у Новом Саду, у сарадњи са Градом 

Новим Садом, Војском Србије и Организацијом резервних 
војних старешина града Новог Сада обележио је 7. јул – 
Дан устанка народа Србије против фашизма.

Председница Скупштине Града Новог Сада Јелена Ма-
ринковић Радoмировић, положила је венац на Спомен 
гробље ослободилаца Новог Сада на Новом гробљу на-
гласивши да: „Полагањем венаца овде, на Спомен гро-
бље бораца НОР-а, као и сваког 7. јула, обележавамо Дан 
устанка народа Србије против фашизма и са дужним пи-
јететом чувамо сећање на дело храбрих јулских устаника”.

Председник СУБНОР-а града Новог Сада, Милован Ву-
јић, изјавио је да „СУБНОР града Новог Сада негује оно 
најборбеније и најсвестлије у историји НОБ-а високо но-
сећи заставу слободарства и патриотизма и да се полага-
њем венаца још једном подсећамо на све незнане и знане 
јунаке и одајемо им поштовање и захвалност за оно што 
су учинили и што су нам подфарили слободу.”

СЕЋАЊА

Алија

СЛОБОДАРСТВО 
ШУМАДИЈЕ

Поводом 7. jула-Дана устанка народа Србије и 81. годи-
шњице од формирања 2.шумадијског одреда у Али-
ји, на спомен обележје венце су положиле делегације 

СУБНОР-а Србије, Шумадије, Раче, Крагујевца, Тополе, Ве-
лике Плане, Смедеревске Паланке, Аранђеловца, Лапова, 
Баточине, органи локалне самоуправе општина и чланови 
породица бораца НОР-а.

У име домаћина скупу се обратио председник СУБНОР-а 
Велика Плана Александар Тирнанић истакавши значај памће-
ња и сећања на 7. јул и формирање Другог шумадијског одре-
да, а у име СУБНОР-а Србије, на народном збору говорио је 
потпредседник СУБНОР-а Србије, академик пук. Жељко В. 
Зиројевић који је између осталог да су из Алије кренули нај-
бољи синови и кћери Шумадије и Поморавља 7. јула 1941. 
године да своме народу донесу слободу.

Пирот

ПИРОТ НЕ 
ЗАБОРАВЉА 
УСТАНИКЕ

Градски одбор СУБНОР-а града Пирота 7. јула 2022. го-
дине обележио је Дан устанка народа Србије. Централна 
прослава реализована је на спомен обележју „Падеж”, 

изнад села Петровац, полагањем цвећа и венаца у присуству 
чланова СУБНОР-а, града Пирота, Удружења војних пензи-
онера и мештана села Петровац.

У име СУБНОР-а Пирот све присутне поздравио је пред-
седник удружења Пецо Тодоровски.

Пригодан историјски час одржао је историчар Миша Ан-
ђелковић. У свом излагању истакнуо је да је брдо Падеж била 
база за окупљање партизана и симпатизера НОП-а и да је 
из Пирота и околних села у партизане отишло преко 16000 
грађана од којих је око 4000 рањено а 2000 није имало сре-
ће да дочека крај рата. Испред градске управе, присутнима 
се обратила председница скупштине града Пирота, Милена 
Димитријевић.

По повратку у село Петровац положено је цвеће на спо-
мен плочу погинулим борцима у Балканским ратовима као 
и Првом и Другом Светском рату.
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Сокобања

ОЗРЕНСКЕ ВАТРЕ

У знак пијетета и сећања на 81. годишњицу народног 
устанка против фашистичких завојевача и њихових 
слугу, на спомен обележје Сокобањских слободара, 7. 

јула 2022.године, венце су положиле делегације локалне само-
управе Сокобање, СУБНОР-а Сокобање и СПС-а Сокобање.

Скупу се обратио председник СУБНОР-а Сокобање др 
Славољуб Јовановић који је говорио о значају 7-ог јула и се-
ћања на све борце за слободу.

Озренски партизани предвођени командантом Димитри-
јем Драговићем и комесаром Алексом Маркишићем-Павлом 
народним херојем, секретаром ОК КПЈ, развили су црвени 
барјак слободе на падинама Озрена и широм Сокобањске ре-
гије 7. јула 1941.године.

Врање

ДОСТОЈНО 
ОБЕЛЕЖЕНИ 
БОРАЧКИ 
ПРАЗНИЦИ

Kао и сваке претходне године, СУБНОР Града Врања, 
достојно је обележио 7. јул – Дан устанка народа 
Србије против фашизма у Другом светском рату.

Главна комеморативна свечаност поводом Дана устанка 
одржана је, масовним скупом, испред Партизанске спомен 
костурнице на Шапраначком гробљу у Врању 7. јула 2022.
године, одавањем почасти борцима НОР-а и цивилним 
жртвама, минутом ћутања и полагањем венаца и цвећа 
присутних делегација: Града Врања, Министарства одбра-
не и Војске Србије, Полицијске управе, СУБНОР-а Град-
ског и Окружног одбора, Удружења војних пензионера 
Врања, Удружења потомака ратника до 1918. године Вра-
ња и Удружења пензионера града Врања.

О историјском значају и 81. годишњици устанка наро-
да Србије против фашизма, говорио је председник СУБ-
НОР-а града Врања генерал Зоран Лубура.

Ужице

ПОНОСНИ СМО ШТО 
СМО БИЛИ У ПРВИМ 
РЕДОВИМА

У Ужицу је 7. јула 2022. године обележена 81 годишњица 
антифашистичког устанка у Србији полагањем венаца 
на Партизанском гробљу на Доварју, у организацији 

Градског одбора СУБНОР-а Ужице.
Овој манифестацији присуствовао је велики број бораца, 

њихових потомака, представника Министарства одбране и 
Војске Србије, Града Ужица, Градске општине Севојно, рат-
них ветерана, удружења, јавних радника и грађана и сред-
става информисања. Свечаности је присуствовао и генерал 
Љубиша Диковић, члан Председништва СУБНОР-а Србије.

Обраћајући се скупу Војин Мрђа, секретар СУБНОР-а 
Ужице, поред осталог је истакао:

„Немерљив допринос народноослободичачког рата и сла-
мању фашизма дали су и борци из ужичког краја. Зато ми 
њихови потомци, као и сви наши грађани треба да будемо 
поносни, што смо за разлику од других, били у првим редо-
вима са свим антифашистичким снагама у одбрани темељ-
них вредности антифашизма”. 

СЕЋАЊА
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Бјело Поље

СУБНОР САВСКИ 
ВЕНАЦ У БИЈЕЛОМ 
ПОЉУ

Поштујући Повељу о трајној сарадњи и братимље-
њу борачких удружења НОР-а 1941.-1945. године 
Бијелог Поља и Савског венца, 12. и 13. јула 2022. 

године делегација ОО СУБНОР-а Савски венац је бо-
равила у Бијелом Пољу, а поводом обележавања Дана 
устанка и Дана државности Црне Горе.

Делегација СУБНОР-а Савски венац положила је ве-
нац на споменик палим борцима на Тргу слободе, у цен-
тру Бијелог Поља и на спомен плочу на згради општине 
посвећену палим борцима за слободу, Воју Љешњаку и 
Муху Диздаревићу.

Овим поводом председник борачке организације Би-
јелог Поља Мирко Станић са сарадницима био је дома-
ћин скупа на коме је надахнуто говорио о дану устан-
ка у Црној Гори.

Крагујевац

ЈУЛСКЕ ВАТРЕ 
УСТАНКА

Поводом 7. јула-81.годишњице устанка народа Србије у 
Великом парку, у Алеји народних хероја на споменик 
„Рањеник”, који симболише борбу за живот и слободу, 

венце су положиле делегације Скупштине града Крагујевца, 
Војске Србије, СУБНОР-а Крагујевца и Кнића, Удружења 
РМВИ, Клуба акцијаша и волонтера Крагујевца, као и поро-
дице бораца НОР-а.

У име СУБНОР-а присутнима се обратио председник ГО 
СУБНОР-а Крагујевца и Шумадије, академик пук. Жељко 
В.Зиројевић, који је између осталог рекао: „Сећање на јулске 
ватре устанка, те 1941. године из Беле Цркве брзо се пренело 
на поносну Шумадију и наш народ. Пробудио се поново дух 
Карађорђевих слободара и сви као један су кренули у борбу 
против фашистичког окупатора и његових слугу”.

За изузетан допринос у раду СУБНОР-а, Медаља борца 
је уручена Марковић Драгану из Бадњевца (Баточина) и Јо-
вановић Здравку а захвалница Удружењу ратних мирнодоп-
ских војних инвалида Крагујевца. У уметничком делу, при-
сутнима се својом песмом обратила, књижевница Јасмина 
Ан Јовановић.

СЕЋАЊА

Користећи велики Народни сабор 
12. јула 1941. године (Петровдан) 
чланови ОК КПЈ за Шумадију, 

у воденици Петра Недељковића у 
Грошници, познатијој као „Петрова 
воденица”, донели су одлуку о диза-
њу устанка против фашизма и фор-
мирању Крагујевачког партизанског 
одреда. За команданта Крагујевачког 
партизанског одреда постављен је Раја 
Недељковић. Одред је имао три чете, 
15 борбених десетина и бројао је око 
200 бораца. 

Поводом 81.годишњице од овог 
историјски значајног догађаја у Пе-
тровој воденици ГО СУБНОР Крагује-

вац је у сарадњи са органима локалне 
самоуправе, Народним музејом Кра-
гујевац и МЗ Грошница, организовао 
скуп подсећања на 12. јул 1941. годи-
не. Окупљенима се обратио председ-
ник ГО СУБНОР-а Крагујевац, акаде-
мик пук. Жељко В. Зиројевић.

 У склопу обележавања ове годи-
шњице, у простору Петрове водени-
це, промовисана је књига „Палилул-
ске приче”, аутора, новинара, сликара 
и публицисте Милоша Игњатовића, а 
ГО СУБНОР Крагујевац приредио је 
и изложбу посвећену Крагујевачком 
партизанском одреду и његовом рат-
ном путу.

ИЗ ПЕТРОВЕ ВОДЕНИЦЕ  
У ЛЕГЕНДУ
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ДОГАЂАЈИ

Обележена Сеоска слава у Лаћарку

КАД СУ СРЕМЦИ 
КРЕНУЛИ

У изванредној организацији Месног одбора СУБНОР-а 
у Лаћарку, 20. јула 2022. године, обележена је Сеоска 
слава поводом 80 година масовног одласка Лаћараца 

у партизане.
У присуству високих званица: државног секретара Ми-

одрага Капора, помоћника министра Унутрашњих послова 
Владимира Илића, првог секретара амбасаде Руске Федера-
ције у Србији Игора Киселева, изаслиника одбране при Ам-
басади Републке Бугарске, представника Града Сремске Ми-
тровице и потпредседника Покрајинског одбора СУБНОР-а 
Србије Предрага Вукајлића, у прелепој цркви Светог Архан-

гела Гаврила, одржан је помен за погинуле антифашисте Ла-
ћарка, којим је началствовао протојереј Бранислав Дивљак.

На спомен обележје у Лаћарку венце је положило 40 де-
легација.

У основној школи „Трива Витановић – Лебарник” отворе-
не су изложбе под називом „Устаничка Фрушка Гора” и „110 
година Првог Балканског рата 1912-1920”, где је и уприличено 
обраћање присутнима заменице предедника СУБНОР-а Ла-
ћарак Савке Јовановић, потпредседника покрајинског одбора 
Предрага Вукајлић и државног секретара Миодрага Капора.

За културно уметничи део програма побринула се етно 
група „Српски дани”. 

Шумадија

ДОГАЂАЈИ У 
ЖУЋИНОМ ПАРКУ

Одмах после доношења одлуке о дизању устанка про-
тив окупатора и њихових слугу, широм Шумадије 
букнуле су устаничке ватре. У селу Копљарима (код 

Аранђеловца) 29. јуна 1941. године одржано је партијско 
саветовање ОК КПЈ, а већ 1. јула формиран је Први Шу-
мадијски НОП одред. Дана 16. јула 1941. године одред је 
у Горњој Трешњевици (место Језербаре) у присуству Ро-
дољуба Чолаковића, положио прву партизанску заклетву.

Поводом 81.годишњице од овог догађаја у Жућином 
парку, који са поносом носи име народног хероја Милана 
Илића-Чиче Шумадијског, на његову спомен бисту поло-
жени су венци и одржан је културно уметнички програм, 
од стране ученика основне школе која носи његово име

Венце на спомен бисту положили су органи локалне 
самоуправе Аранђеловца, СУБНОР-а Србије, Шумади-
је, Крагујевца, Раче, Тополе, Аранђеловца, Ужица, Баји-
не Баште, Адашевца, Шида, као и потомци бораца Првог 
шумадијског одреда.

Буковик

СЕЋАЊЕ НА ПОБЕДУ

Месеца јула 24/25. 1944. године јединице 14.српске 
ударне бригаре, 23.дивизије, извојевале су велику по-
беду на Буковику над четничким снагама Крајинског 

и деловима Млавског корпуса као и дела недећеваца, који су 
од стране четника позвани у помоћ али су их партизани из 
састава 7. бригаде НОВЈ разбили и натери у бекство.

Поводом 78.годишњице од битке 26. јула 2022.године, крај 
спомен обележја одржан је час историје и положени су вен-
ци делегација локалне самоуправе Сокобање, Ражња, као и 
делегација СУБНОР-а Сокобање, Алексинца, Зајечара, Кња-
жевца, Ражња и Бољевца.

О значају битке говорио је Мића Милојевић секретар СУБ-
НОР-а Алексинца, истакавши да је победом партизанских 
снага над четницима и недићевцима задат одлучан ударац 
четничком покрету у овом делу Србије и омогућено даље 
напредовање партизанских снага.
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СЕЋАЊА

Пожега

ДАН ФОРМИРАЊА 
ПРВЕ ПОЖЕШКЕ 
ПАРТИЗАНСКЕ ЧЕТЕ

У Речицама, родном месту народног хероја Петра Леко-
вића, 29. јула 2022. године обележена је 81 годишњица 
формирања Прве пожешке партизанске чете на брду 

Благај. Свечаности У Речицама је присуствовао велики број 
бораца, њихових потомака, делегације Војске Србије, општи-
не Пожега, МУП-а, СУБНОР-а из региона, Удружења грађана 
и средстава информисања.

Након полагања венаца и одавање поште погинулима, код 
спомен обележја Петра Лековића, скупу се обратио, Милан 
Диковић, председник Општинске организације СУБНОР-а 
Пожега који је поред осталог рекао: „Ми смо овде пред спо-
меником солунског ратника и Првог народног хероја Југосла-
вије Петра Лековића, који је својим именом и делом окаменио 
наш образ, и наш понос на њега. Био је Петар каменорезац и 
камени борац. Издржао је све муке рањавања и заробљавања 

Дудик

ВРЕМЕ ЗЛА И 
СТРАДАЊА

Заједница Удруга антифашиста вуковарско сремске жу-
паније и града Вуковара 31. јула 2022. године, обележили 
су 81. годишњицу страдања на Дудику.

Током Другога светског рата, од 1942. до 1943. године, у 
Дудику су припадници Жупске редарствене области Неза-
висне Државе Хрватске (Велика жупа Вука) убили припад-
нике НОП Југославије, сараднике и цивиле ухапшене у знак 
одмазде због акција партизанског покрета на Фрушкој гори. 

Манифестација „Сјећање на жртве фашистичког злочи-
на на Дудику одржана је уз присуство преко 40 делегација из 
БиХ, Републике Србије и Републике Хрватске.

У Дудику је постављена и изложба са познатим имени-
ма жртава и 62 места из којих су стрељани. Овом приликом 
присутне су поздравили председник ЗУАБА ВСЖ Лазо Ђо-
кић, САБА РХ Фрањо Хабулин, Мирсад Чатић председник 
САБНОР-а Кантона Сарајево и Драгица Ковачевић у име 
СУБНОР-а АП Војводина.

Књажевац

КАРАЏИН ЈЕ РЕКАО  
– СЛОБОДА

Дана 8. августа 1941. године на месту Караџин, близу 
Штрпца, формиран је Заглавачко-Тимочки парти-
зански одред од 12 бораца, чланова КПЈ и СКОЈ-а. 

Први командант био је Љуба Радуловић-Крња. 
Поводом 81. годишњице од формирања одреда, одр-

жан је на Караџину велики народни скуп и положени 
су венци на спомен обележја. Венце су положиле деле-
гације Војске Србије, локалне самоуправе Књажевца, 
СУБНОР-а Књажевца и из околних места, Удружења 
грађана, потомци бораца НОР-а и припадници ПЈП из 
Тимочке Крајине.

Окупљенима се обратио председник СУБНОР-а Кња-
жевац Миле Милојковић а у име СУБНОР-а Србије, при-
сутне је поздравио потпредседник, академик пук. Жељ-
ко В. Зиројевић.

у Прво светском рату, а у Други је отишао љубећи свој каме-
ни праг. Каменом је злотворе заустављао и остао прикован 
за стену на брду Живањ код Гацког. Пуцањ у њега је био уза-
лудан, он није убијен већ се наш Петар преметнуо у камен”.

У културно-уметничком програму учествовала је певач-
ка група „Такиша” из Рупељева.
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СЕЋАЊА

Борово Брдо

81. ГОДИШЊИЦА 
ПРВЕ РАЧАНСКЕ 
ЧЕТЕ

На сеновитом пропланку Боровог Брда, 6. августа 2022. 
године, окупили су се грађани Бајине Баште и око-
лине, потомака некадашњих партизанских ратника, 

учесника Народноослободилачког рата и поштовалаца сло-
бодарских традиција, да на достојан начин обележе значајан 
историјски датум – дан формирања Прве рачанске парти-
занске чете.

На спомен-обележје које подсећа на историјски датум, 3. 
август 1941. године, цвеће и венце су положиле делегације 
СУБНОР-а из Бајине Баште, Ваљева, Лознице, Пожеге, Зла-
тиборског округа, Мартинаца, Лаћарка, Уба и Аранђеловца. 

Скупу су се пригодним речима обратиле Биљана Јанко-
вић, члан Општинског одбора СУБНОР-а из Бајине Баште, 
и Нада Лукић, потомак ратника из оба светска рата и бораца 

81. ГОДИШЊИЦА 
ПРВОГ ВРАЊСКОГ 
ПАРТИЗАНСКОГ 
ОДРЕДА

Делегација СУБНОР-а Града Врања на Добрим Во-
дама крај спомен обележја места где је формиран 
Први врањски партизански одред, 12. август 2022. 

године, достојанствено је обележила 81. годишњицу 
формирања Првог врањског партизанског одреда, а код 
спомен костурнице српских ратника 1912-1918. године, 
обележена је годишњица почетка Церске битке у Првом 
светском рату.

О историјском значају ових догађаја говорили су Зо-
ран Бургић потпредседник и уједно члан Градског одбо-
ра СУБНОР-а Врања и Миодраг Велиновић, секретар ГО 
СУБНОР-а Града Врања, који је, између осталог, истакао 
да је у Церској бици учествовао и један батаљон Врањ-
ског пука. 

Косјерић

БЛИСТАВ 
УСТАНИЧКИ ДАТУМ

На Иванића брду изнад Косјерића, варошице у Западној 
Србији,подно Повлена, августа 1941. године форми-
рана је прва црногосрка партизанска чета за оружа-

ну борбу против немачког окупатора. Командант чете био 
је Јоердан Ђукоановић из села Варда, његов заменик Саво 
Познановић из села Косјерића. Комесар Мито Игумановић, 
учитељ био је комесар чете, а његов заменик Славољуб Зарић 
из Сече Реке. Свечаност, поводом овог блиставог устаничког 
датума из славне слободарске прошлости Српског народа, 
приредио је СУБНОР Општине Косјерић, предвођен пред-
седником Драгишом Ћебићем. Чину сећања приуствовале су 
делегације, из Ужица, Бајине Баште, Севојна, Пожеге, Ваљева, 
Вршца...Представника потомака 1912 - 1920, представника 
удружења пензионера и удружења ПУПС из Косјерића. Де-
легацију СУБНОР Србије, предводио је Драгољуб Ђорђе-
вић, члан председништва. Сенима устаника, поклонили су се 
представници Општине Косјерић, предвођени председником 
Жарком Ђокићем.

Пристнима су се пригодним беседама обратили и Војин 
Мрђа из Ужица, Рајко Милинковић из Ваљева и Драгољуб 
Ђорђевић у име Председништва СУБНОР Србије, 

Прве рачанске чете и Војин Мрђа, секретар Окружног одбо-
ра СУБНОР-а из Ужица.

У пригодном културно-уметничком програму учество-
вала је глумица Ивана Жигон, мушка певачка група „Таки-
ша” из Рупељева и фолклорни ансамбл КУД-а „Јелек” из Ба-
јине Баште.
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ДОГАЂАЈИ

У духу заједничке традиције сарадња се негује, унапре-
ђује и наставља. Као резултат те сарадње руководство 
рудника олова и цинка „Грот”, и рудари су, поводом 

30. годишњице ослобођења Врања у Другом светском рату, 
7. септембра 1974. године подигли, у кругу рудника, спомен 
бисту инжењеру рударства, Владимиру Вујовићу-Вуји, борцу 
и команданту славне партизанске чете Трепчиних рудара. 

Рудник олова и цинка са флотацијом „Грот”, своју делат-
ност одвија у Кривој Феји, селу у подножју планине Бесна Ко-
била. Делегације СУБНОР-а Србије, СУБНОР-а Града Вра-
ња, Месног удружења СУБНОР-а Крива Феја и председни-

ком Месне Заједнице Крива Феја Драганом Цветковићем, 
срдачно је примио генерални директор инжењер рударства 
Филип Петровски, са сарадницима. 

Крај спомен бисте Владимиру Вујовићу одата је почаст 
полагањем венаца и минутом ћутања, а затим се Мирољуб 
Стојчић, председник Скупштине СУБНОР-а Србије, обратио 
присутнима и честитао велики празник, Дан рудара. 

У склопу прославе Дана рудара Србије свечано је отворен 
Комплекс спомен парк око бисте народног хероја Владими-
ра Вујовића-Вује, а покренута је и иницијатива да Комплекс 
постане спомен парк свим великанима српског рударства.

Предвођени легендарним комеса-
ром Алексом Маркишићем-Па-
влом и Димитријем Драговићем, 

командантом, озренски партизани су 
14. августа 1941. године ослободили 
Сокобању. Поводом 81.годишњице од 
ослобођења овог града, СУБНОР Со-
кобање организовао је полагање венаца 
на спомен бисте Димитрија Драговића, 
Алексе Маркишића и споменик бор-
цима НОР-а и жртвама фашистичког 
терора. Венце су положиле делегације 
локалне самоуправе Алексинца, СУБ-
НОР-а Србије, Сокобање, ОРВС, чла-
нови породица бораца НОР-а и СПС-а 
Сокобање.

Скупу се обратио председник СУБ-
НОР-а Сокобања др Славољуб Јовано-
вић и истакао значај сећања на светле 
традиције антифашистичке борбе. По-
здрављајући све присутне у име СУБ-
НОР-а Србије, потпредседник акаде-
мик пук. Жељко В. Зиројевић је изме-
ђу осталог рекао:

„Тих августовских дана 1941. годи-
не озренски партизани за кратко време 
ослободили су Сокобању и донели на-
родну слободу. Ни Алекса, Димитрије 
Драговић, Иван Вушовић, нису штеде-
ли себе ни своје младе животе за слобо-
ду која је после четворогодишње бор-
бе и стигла.”

Озренски партизани ослободили Сокобању и 
развили заставу слободе

АВГУСТОВСКЕ 
СЛОБОДАРСКЕ ВАТРЕ 
ОЗРЕНА

СУБНОР Врања са рударима заједно прославио 6. август Дан Рудара.

РУДАРИ БОРБЕНИ КАО И УВЕК
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СТВАРАЛАШТВО

У складу са Законом о ратним ме-
моријалима, а собзиром на то да 
се осетила потреба да сва спомен 

обележја нађу место у једној публика-
цији написана је Монографија „Ратни 
меморијали на подручју општине Аран-
ђеловац”.

У присуству РТВ „Шумадија” и РТВ 
„Сунце”, на отвореном простору, на сво-
јеврстан начин, аутор монографије Ра-
домир Радосављевић извршио је промо-
цију књиге. Уз суфинансирање Мини-
старства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања и општине Аранђе-

ловац, СУБНОР општине Аранђеловац 
и председник Радомир Радосављевић 
детаљно су пописали сва спомен обе-
лежја на аранђеловачкој територији и 
унели у Монографију „Ратни меморија-
ли на подручју општине Аранђеловац”. 
Основни циљ Монографије је да пред-
стави важност споменика, да их попи-
ше и презентује као приручник струч-
ној и широј јавности која је заинтересо-
вана за ову област. Овом публикацијом 
одаје се почаст погинулим ратницима 
и жртвама ослободилачких ратова, да 
се њихова бесмртна дела не забораве.

КЊИГА „ЛОГОРИШТЕ 
И КОРАНСКИ МОСТ, 
ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ”

Поводом 30. годишњице од погибије 13 војника на Ко-
ранском мосту и једног од најстрашнијег злочина над 
Србима у Хрватској током рата деведесетих, некада-

шњи командант касарне ”Логориште”, оснивач Удружења 
”Борци Логоришта 1991.”, председник СУБНОР-а Београда, 
пуковник Бора Ерцеговац, представио је у Земуну своју нову 
књигу ”Логориште и Корански мост”.

Аутор Бора Ерцеговац, који је иначе био ратни командант 
касарне Логориште и као живи сведок догађаја описује про-
бој из блокиране касарне у Карловцу која је потресла домаћу 
и инострану јавност јесени 1991. године. На документовани 
начин аутор је у књизи описао судбину припадника ЈНА који 
су се нашли у готово безизлазној ситуацији и која је ескали-
рала свирепим убиством 13 заробљених припадника ЈНА на 
Коранском мосту. Као ратног команданта, како је истакао, 
сусрет са породицама недужних жртава обавезивао га је на 
један овакав спомен. 

ДАНИ КЊИГЕ 
СУБНОР-а

Своју издавачку делатност у 2021. години, представио је 
и Градски одбор СУБНОР Крагујевац који је објавио 
више наслова књига: „Јунаци априлског рата 1941” 

посвећена антифашистима, патриотама и припадницима Вој-
ске краљевине Југославије, зборник песама „Песмом против 
бомби” у поводу годишњице НАТО агресије на СРЈ и књигу 
„Милош Ћирков чува кућни праг” посвећену храбром бра-
ниоцу свете српске земље Косова и Метохије.

”Схватио сам да је то моја људска и морална обавеза, једна 
врста подношења рапорта мојим погинулим и преживелим 
саборцима. Мојим јунацима којима сам командовао. Ово је, 
истовремено и апел да се не заборави један од најстрашни-
јих злочина у рату на просторима некадашње СФРЈ, злочин 
који је по својој монструозности подсетио на страдање Срба 
у НДХ” рекао је Ерцеговац.

Књига је својеврстан рапорт команданта касарне сво-
јим погинулим друговима, њиховим породицама, прежи-
велим браниоцима касарне „Логориште” и свеколикој срп-
ској јавности.

МОНОГРАФИЈА „РАТНИ 
МЕМОРИЈАЛИ НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ”
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Генерал  
Живомир Смиљковић

(1943–2021)

Наше редове 21. септембра 2021.године напустио ду-
гогодишњи председник Окружног и градског одбора 
СУБНОР-а Шумадије и Крагујевца, генерал потпу-

ковник ВЈ Живомир Жика Смиљковић.
Рођен је 30.6.1943. године у селу Оџаци код Трстеника 

у сељачкој породици. Основну и средњу школу завршио је 
у Трстенику а Војну академију КОВ 1965. године. Службо-
вао је у већем броју гарнизона широм СФРЈ и СРЈ почев од 
дужности командира вода, чете, батаљона до командан-
та Крагујевачког корпуса. Службовао је у једном периоду 
у Генералштабу ЈНА и Војске Југославије. Завршио је Гене-
ралштабну академију, школу оператике у Београду и Ин-
форматике у Загребу. Као командант Крагујевачког корпу-
са успешно је извршавао задатке одбране отаџбине у јеку 
НАТО агресије на СРЈ.

После пензионисања активно се укључио у рад СУБНОР-а 
Србије, Шумадије и Крагујевца.

Драгољуб Филиповић 
(1954–2021)

Болно је одјекнула вест да је престало да куца срце Дра-
гољуба Филиповића, 26. децембра 2021. године. Дуго 
је био председник организације резервних војних ста-

решина у граду под Буковом, да би касније преузео борачку 
штафетну палицу.

 Драгољуб је рођен 1954. године у селу Буковче, недале-
ко од Неготина, где је завршио и основну школу. По завр-
шетку основне школе наставио је у Педагошкој академији. 
После неколико година рада у просвети и привреди, пут га 
је одвео у новинарство. 

Успео је Фића да уздигне борачку организацију у него-
тинској крајини до нивоа какав заслужују патриоте. СУБ-
НОР неготинске општине имао је челника који је пленио 
радиношћу, људскошћу и племенитошћу. 

IN MEMORIAM

Одлазак Драгољуба Филиповића одјекнуо је као гром из 
ведра неба. По добру ће га памтити покољења!

Светомир Атанацковић 
(1943–2022)

Светомир Атанацковић дугогодишњи председник По-
крајинског одбора и потпредседник Председништва 
СУБНОР-а Србије, преминуо је 11. јануара 2022.го-

дине.
Животни пут Светомира Атанацковића започео је 1943. 

године у селу Велико Орашје, општина Велика Плана. Про-
фесионалну каријеру започео школовањем у Београду и За-
дру, а као официр ЈНА службовао је у Сарајеву и Бања Луци 
и касније у Новом Саду у коме се са породицом трајно насе-
лио 1972. године. На чело СУБНОР-а АП Војводине дошао 
је 2008. године. Активно се ангажовао током оружаних су-
коба на простору бивше СФРЈ 1991-1993. године.

Свој животни пут окончао је изненада. Нека му је веч-
на слава и хвала!

Душан Чкребић 
(1927–2022.)

Душан Чкребић рођен је 7. августа 1927. године у Нишу. 
Преминуо је 8. априла 2022.године.

Учествовао је као добровољац на Сремском фрон-
ту, као и у завршним операцијама за ослобођење Југославије 
у Трећем крагујевачком батаљону Прве пролетерске ударне 
бригаде. Из рата се вратио одликован Орденом за храброст 
и официрским чином. Био је резервни мајор, дипломирао 
је јуна 1953. на Електротехничком факултету у Београду. 

Као друштвено политички радник остварио је и много 
значајније резултате. У Републици Србији био је подсекре-
тар у Републичком секретаријату за привреду, председник 
Привредне коморе Србије, председник Извршног већа СР 
Србије, председник Скупштине СР Србије, председник ЦК 
Савеза комуниста Србије и председник Србије у времену 
1984–1986. године. 
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Душа Чкребић је био носилац више домаћих и страних 
одликовања, међу којима су Југословенски орден заслуга за 
народ са златном звездом, Орден рада са црвеном заставом, 
Орден за храброст, француски Орден Легије части реда Вели-
ког официра, и француски Орден за националне заслуге ко-
мандирског реда, италијански орден Merito Bella Repubblica 
Italijana, као и највишег ордена Српске православне цркве 
– Орден Светог Саве првог степена. 

Владимир Бабшек 
Орешковић 

(1941–2022)

На Новом гробљу у Београду 18. јуна 2022.године, у 
кругу породице, пријатеља и сарадника сахрањен је 
Владимир Бабшек Орешковић дугогодишњи члан 

Председништва и председник Комисије за међународну 
сарадњу СУБНОР-а Србије.

У име Председништва од друга Владимира опростила 
се његова дугогодишња другарица Душанка Лукић-Хавел-
ка потпредседница СУБНОР-а Србије речима: „Вест од пре 
три дана да је наш друг Владимир Бабшек Орешковић пре-
стао да живи, за многе нас, његове пријатеље је невероват-
на. Има личности ретких карактерних особина чији живот, 
престанком живота прелази у незаборав. Такав је био и наш 
Влада. Он је рођен да буде пример смисла, стваралаштва и 
свестраности у свакој средини у којој је од ране младости 
до краја живота боравио и радио.

Владин отац је био учесник Шпанског грађанског рата и 
Народни херој, а мајка је приступила ослободилачком по-
крету и то је била снага њихове везе. Није случајно да се Вла-
да определио да студира Правни факултет, јер је желео да 
ствара боље људске односе и праведније друштво.

Био је један од најмлађих председника Општинске скуп-
штине Старог града, када је Стари град постао најугледнија 
Општина у Граду Београду.

Вансеријски стручњак и човек, биран је у многе инсти-
туције које су се бавиле развојем Града и Републике. Осам-
десетих година је прешао у дипломатију као изванредни и 
опуномоћени амбасадор СФРЈ у Шри Ланци. 

Носилац је неколико југословенцких одликовања, међу 
којима су: Орден заслуга за народ са сребрсном звездом, Ор-
ден рада. Проглашен је, 1979 године, за почасног грађанина 
града Намир у Белгији, са којим је десет година раније успо-
ставио сарадњу. Влада је зато ушао у незаборав и само је оти-
шао из живота, али никад неће из нашег сећања и љубави.”

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ 
СРЕМСКИ ФРОНТ
Из књиге „Сремски фронт – имена 
погинулих бораца 23. X 1944 – 13. IV 
1945”, Драгољубa Тмушићa

Спомен-обележје „Сремски фронт” се налази на 106 
километру аутопута од Београда према Загребу, 
јужно од Шида и на око пет километара од села 

Адашеваца. 
На простору од око 28.000 хектара приказани су исто-

ријско-музеолошки материјали који говоре о ратним до-
гађањима на простору између Београда и Вуковара и Ду-
нава и Саве 1944–1945. Изложена су имена погинулих бо-
раца Југословенске армије, војника Црвене армије, бугар-
ских и италијанских војника. 

Спомен обележје откривено је 12. априла 1988. године.
Идеја о изградњи спомен-обележја на месту пробоја 

Сремског фронта потекла је почетком осамдесетих го-
дине од бораца, омладине и друштвено-политичких ор-
ганизација Републике Србије и СФРЈ.

У складу са идејом, формиран је одбор за изградњу 
спомен-обележја Сремски фронт у чијем саставу су били 
представници свих република, покрајина и ЈНА, са гене-
рал-пуковником Миланом Даљевићем на челу.

Радови на подизању овог обележја започети су 1985. 
године, а завршени су у пролеће 1988. године. 

У присуству око 150.000 људи спомен-обележје Срем-
ски фронт отворено је 8. маја 1988. године. Скуп је отворио 
председник одбора за изградњу и уређење спомен-обележ-
ја генерал-пуковник Милан Даљевић, а затим је уследио 
говор председника Председништва СФРЈ Лазара Мојсова.

Спомен-обележје „Сремски фронт” чине три целине.
– Сабиралиште је у облику пресеченог круга са 70 вер-

тикалних подзида од црвене цигле на којима су уграђене 
бронзане плоче са називима свих јединица које су уче-
ствовале у борбама на Сремском фронту. Сабиралиште 
представља симбол прикупљања јединица пред јуриш за 
пробој. У средишту Сабиралишта су три рељефа на ко-
јима је приказан распоред снага и одбрамбених линија.

– Алеја части је стаза испрекидана подзидама од цр-
вене опеке, које симболизују линије немачко-усташке од-
бране. На подзидама је исписано око 13.500 имена палих 
бораца Југословенске, Црвене, Бугарске армије и итали-
јанске бригаде.

– Музеј је кружног облика, покривен, са отвором у сре-
дини, чији изглед асоцира на ров и рововски начин бор-
бе. У централном делу музеја постављена је композиција 
од оружја пораженог непријатеља.

IN MEMORIAM ИРСТОРИЈА
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ДОГАЂАЈИ

Међународни научни скуп „Други светски рат 1941. 
године - 80 година од почетка антифашистичке 
борбе у Србији” , који је организовао СУБНОР 

Србије, одржан је у београдском хотелу „М”, 21. децембра 
2021.године.

Поздрављајући присутне и отварајући научни скуп, 
председник СУБНОР-а генерал-мајор Видосав Коваче-
вић поручио је да му је посебно драго што у тој активно-
сти, посвећеној веома важној теми, учествују припадници 
Универзитета одбране, као и гости из Русије и Словеније.

Успешан рад панелистима, присутнима је пожелео и 
ректор Универзитета одбране генерал-потпуковник Го-
ран Радовановић

ГОДИНЕ ПРОЛАЗЕ 
– ХЕРОЈИ ЖИВЕ 
ЗАУВЕК

У препуној свечаној сали Дома Војске Србије 21. децем-
бра 2021. уприличена је свечана академија поводом 80 
година од оснивања Прве пролетерске НОУ бригаде.

Свечаности су присуствовали борци НОБ-а: последњи 
живи народни херој Петар Матић, последњи живи учесник 
Игманског марша из Словеније Албин Пиберник, Љубиша 
Антонијевић један од ослободилаца Београда и учесник у бор-
бама на Сремском Фронту, Константин Мунижаба борац 6. 
крајишке бригаде и чувени Михајло Мирковић-курир Ми-
ша-курир Саве Ковачевића и Пеке Дапчевића.

Својим присуством скуп су увеличали и представници по-
литичког живота Србије, делегације антифашиста из Итали-
је, Словеније, Републике Српске, Републике Хрватске, Црне 
Горе, Босне и Херцеговине.

Председник СУБНОР-а Србије отворио је скуп подневши 
кратак реферат о формирању, борбама и победи Прве проле-
терске која је била расадник борбених, командних и политич-
ких кадрова и која је на крају рата бројала око 800.000 бораца.

Скупу су се потом обратили, изасланица председника Ср-
бије госпођа Дарија Кисић Тепавчевић, Министар унутра-
шњих полслова Александар, Министар одбране др небојша 
Стефановић и председник Народне скупштине Републике 
Србије Ивица Дачић.

Ову велику јубиларну свечаност увеличао је уметнички 
ансамбл Министарства одбране „Станислав Бинички”. 

ХИЉАДЕ ЉУДИ 
НА ИГМАНСКОМ 
МАРШУ

На планини Игман 29. јануара 2022. године обе-
лежена је 80. годишњица „Игманског марша”, 
легендарног пробоја Прве пролетерске бригаде 

од Романије до слободне територије у Фочи.
Традиционалним маршем уз присуство више хиљада 

антифашиста из БиХ, региона и европских земаља, и по-
лагањем венаца и цвећа делегација на Спомен-обележје 
на Великом пољу на Игману, обележена је годишњица 
једне од најзначајнијих операција током народноосло-
бодилачке борбе у Другом светском рату.

По завршетку активности на Игману одржан је са-
станак делегација у хотелу „Сарај” у Сарајеву са делега-
цијама борачких организација из региона. Присутне је 
поздравио Министар за борачка питања Кантона Сара-
јево, а састанком је председавао председник САБНОР-а 
БиХ Сеад Ђулић.

У БЕОГРАДУ ОДРЖАН НАУЧНИ СКУП

Велико пољe на Игману

Учесници научног скупа

Свечана академија у Дому Војске Србије
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РАД ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Влада Републике Србије – Одбор за неговање тради-
ција ослободилачких ратова Србије, организовали су 
комеморативне свечаности посвећене обележавању 

годишњице повлачења српске војске преко Албаније на остр-
во Крф, битке на Кајмакчалану и пробој Солунског фронта 
у Републици Грчкој, у периоду од 20. до 26 септембра 2021. 
године. Државну делегацију Републике Србије предводила 
је ресорна министарка проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, а 
представници СУБНОР-а Србије били су Зоран Јаковљевић 
и Драгољуб Ђорђевић.

Почасти српским јунацима одата је у порти цркве у Ип-
сосу/Дасија, код споменика војницима Другог пешадијског 
пука I позива Моравске дивизије „Кнез Михајло”, познатог 
као „Гвоздени пук”, у месту Агиос Матеос код споменика вој-
ницима Дринске дивизије, у Гувији, код Спомен плоче, на ме-
сту искрцавања српске војске на острво Крф 1916. године.

Церемонија је даље настављена у дворишту сеоске цркве 
у Агиос Матеусу код споменика Јанису Јанулису и на острву 
Видо испред Маузолеја посвећеног српским војницима по-
храњеним у Плаву гробницу.

Величанствена церемонија настављена је на отвореном 
полагањем венаца у „Плаву гробницу”. У селу Егзоплатано-
су и код споменика Шумадијској дивизији, на месном гро-
бљу „Свети Лазар” у Алмопији, обележена је 105. годишњи-
ца битке на Кајмакчалану.

У оквиру комплекса српског Војног гробља Зејтинлик, обе-
лежена је 103. годишњица пробоја Солунског фронта. У ме-

У Загребу је 11. марта 2022. године одржан међународни 
скуп делегација антифашиста из република бивше Југо-
славије. Домаћин скупа је био Савез антифашистичких 

бораца и антифашиста републике Хрватске, а присуствовале 
су делегације из Словеније, Србије, Босне и Херцеговине и 
Црне Горе. 

На састанку је између осталог, постигнут договор о зајед-
ничком обележавању важних годишњица у 2022. години, из 
периода Народноослободилачке борбе, дефинисани су до-
гађаји, места обележавања и носиоци односно организато-
ри обележавања истих.

Договорено је да САБА Хрватске буде домаћин конферен-
ције под називом „Реафирмација антифашистичких вредно-
сти у региону данас”, уз учешће делегација антифашиста ре-
гиона, а да СУБНОР Србије буде организатор сличне кон-
ференције на европском нивоу, уз учешће земаља чланица 
европске федерације антифашиста (ФИР).

СУБНОР Србије је представљао председник, генерал ма-
јор Видосав Ковачевић, који је овом приликом посетио и 

АНТИФАШИСТА РЕГИОНА У ЗАГРЕБУ

Савез Рома у Републици Хрватској „КАЛИ САРА” и сусрео 
се са председницом Сузаном Крчмар и Кајтази Вељком, ви-
шегодишњим саборским заступником Рома и дванаест на-
ционалних мањина. 

ОБЕЛЕЖЕНА 
ГОДИШЊИЦА  
ИСКРЦАВАЊА 
СРПСКЕ ВОЈСКЕ  
НА КРФ И ВИДО
„Ово место на ком почивају наши 
преци није само место страдања, 
већ и васкрснућа српске војске”

ПРОСЛАВЕ

сту Поликастро у организацији Грчке Владе, у оквиру Саве-
зничке церемоније положени су венци на споменик Силама 
савезницама у Првом светском рату.

Завршни чин ходочашћа догодио се код Спомен костур-
нице Валандовским жртвама у месту Удово у Републици Се-
верна Македонија.

Антифашисти из република бивше Југославије

Гувија место искрцавања српске војске на Крф 1916.

Видо, венац полаже проф. др Дарја Кисић Тепавчевић



32 | БОРАЦ | Јул / Август 2022.

ДОГАЂАЈИ

У ПОСЕТИ 
МАЂАРСКОМ 
УДРУЖЕЊУ 
АНТИФАШИСТА

Делегација СУБНОР-а Србије у саставу: председник ге-
нерал мајор Видосав Ковачевић, Томислав Миленковић 
и Золтан Дани – чланови Председништва СУБНОР-а 

Србије, у периоду 27-29. септембра 2021. године гостовала је 
мађарском удружењу антифашиста (MEASZ) на позив пред-
седника Ханти Вилмоша, председниа европског удружења 
антифашиста (FIR).

Делегацију је у име града Сегедина дочекао представник 
града проф.др. Козма Јожеф и госпођа Мориц Јудит, пред-

ПОВЕРЕНИЦА 
ЗА ЗАШТИТУ 
РАВНОПРАВНОСТИ 
У СУБНОР-у СРБИЈЕ

Дана 18. априла 2022 повереница за заштиту равно-
правности Бранкица Јанковић је посетила председ-
ништво СУБНОР-а Србије, где ју је председник, гене-

рал-мајор Видосав Ковачевић упознао, са личном картом 
СУБНОР-а Србије и активностима на очувању културе 
сећања на славну антифашистичку и народноослободилач-
ку прошлост, као и о активностима СУБНОР-а на плану 
борачко-инвалидске заштите и међународне сарадње у 
оквиру Европске федерације антифашиста.

седник MEASZ за округ Чонград. У Будимпешти делегација 
је обишла брдо Gellert и положила венац, где је кип слобо-
де, јеврејско антифашистичко спомен-обележје у 3. округу 
(Будим). У 6.округу Будимпеште, госте из Београда дочека-
ла је заменица градоначелника, госпођа Темишвари Силвија. 

У даљем току посете у просторијама MEASZ делегација 
СУБНОР-а Србије учествовала је у планираном разговору 
са мађарским домаћинима и са проф.др. Золтаном Сенешом, 
генерал-пуковником, и редовним професором у пензији. 

СУБНОР Србије у Мађарској

Обележена Битка за рањенике

ЈАБЛАНИЦА ПОСЛЕ 
79 ГОДИНА

У Јабланици, у Босни и Херцеговини, 7. маја 2022. годи-
не, обележена је 79. годишњица Битке за рањенике на 
Неретви и 77. годишњица победе над фашизмом. У 

склопу обележавања годишњице у реку Неретву спуштено 
је 79 каранфила, а на Спомен-обележје положени су венци 
и цвеће. Организатори обележавања били су САБНОР БиХ, 
УАБНОР Јабланица, Друштво „Јосип Броз Тито” Јабланица и 
Музеј „Битка за рањенике на Неретви”. Венац на Спомен-обе-
лежје положили су члан Председништва БиХ, представници 
борачких и антифашистичких удружења бивших југосло-
венских република а у име СУБНОР-а Србије, председник, 
генерал-мајор Видосав Ковачевић, Удружења, политичке 
странаке и грађани.

Председништво СУБНОР-а Србије

Јабланица 7. маја 2022.године
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ДОГАЂАЈИ

СУБНОР-а СРБИЈЕ  
У СЛОВЕНИЈИ

Делегација СУБНОР-а Србије коју је предводио председ-
ник генерал мајор Видосав Ковачевић, боравила је од 
12-14. маја у посети Савезу удружења бораца за вред-

ности Народноослободилачке борбе Словеније (ЗЗБ НоБ).
Делегацију СУБНОР-а Србије примио је у Љубљани пред-

седник ЗЗБ Бојан Крижман у просторијама Савеза. Након 
званичног састанка делегације ЗЗБ Словеније и СУБНОР-
-а Србије, отпутовале су у посету Сежани где их је примио 
председник општине Сежана. 

Делегације ЗЗБ Словеније и СУБНОР-а Србије уз поча-
сну гарду СВ и представнике МО ЗЗБ Љубљана, положиле 
су заједнички венац на Гроб народних хероја у Љубљани, а 
након тога делегације је примио градоначелник Љубљане 
Зоран Јанковић.

У Равне на Корошкем 13. маја, у току вечери одржан је рад-
ни састанак свих председника борачких организација, пред-
седника Маријана Крижмана, председник Савеза бораца и 
антифашиста Хрватске Фрања Хабулина, председник Саве-
за бораца Србије Видослава Ковачевића, председник Саве-
за бораца Босне и Херцеговине Сеада Ђулића и предсједник 
Удружења бораца НОБ-а Црне Горе Зувдије Хоџића.

Посету Словенији делегација СУБНОР-а Србије завршила 
је присуством на Пољани у Корушкој учествујући у свечано-
сти у 77. годишњици последњих битака Другог светског рата.

30 ГОДИНА 
ХЕРЦЕГОВАЧКОГ 
КОРПУСА ВРС

Полагањем венаца на спомен обележје палим бор-
цима Одбрамбено-отаџбинског рата, 19. маја 2022. 
године, у Билећи је обележено 30 година од фор-

мирања Херцеговачког корпуса Војске РС.
Поред припадника Херцеговачког корпуса, свечано-

сти у Билећи су присуствовали представници јавног, 
културног и политичког живота Републике Српске, Ср-
бије, Црне Горе, као и представници СУБНОР-а Срби-
је на челу са председником СУБНОР-а Србије генерал 
мајором Видосавом Ковачевићем.

На Свечаној академији путем видео-линка присутни-
ма се обратио ратни командант Херцеговачког корпуса, 
генерал Радован Грубач. Председник Борачке организа-
ције источне Херцеговине Слободан Илић у свом обра-
ћању је истакао, да је формирање Херцеговачког кор-
пуса на данашњи дан 1992. године био гарант опстанка 
српског народа Источне и Старе Херцеговине на својим 
вековним огњиштима.

У свом обраћању председник СУБНОР-а Србије, ге-
нерал мајор Видосав Ковачевић је нагласио да окупља-
ње у Билећи има више повода. Пре свега то је сећање на 
жртве, војничке и цивилне, у време Одбрамбено-отаџ-
бинског рата. Други повод јесте да се захвалимо и свим 
палим борцима у борби против нацизма и фашизма када 
је српски народ рекао историјско ”не” и кренуо у опште-
народни устанак. У тој борби српски народ је тешко стра-
дао, али на крају је стао у строј победника, исто као што 
је био и у Првом светском рату. Са том победом стигла 
је и слобода, као највећа цивилизацијска вредност коју 
данас уживамо.

Представници ЗЗБ Словеније и СУБНОР-а Србије

СУБНОР Србије у Љубљани

СУБНОР Србије у Билећи



34 | БОРАЦ | Јул / Август 2022.

Поводом 79 година од славне епопеје-битке на Сутјесци 
Одбор за обележавање значајних јубилеја Републике 
Српске организовао је 12. јуна 2022. године свечаност 

на Тјентишту. Венце и цвеће на гробницу у којој почива 3301 
борац, положиле су делегације Владе Републике Српске и 
Србије, борачких организација Србије, Црне Горе, Републике 
Српске, представници амбасаде Русије, Војске Републике 
Српске као и потомци бораца са Сутјеске.

Испред СУБНОР-а Србије Скупу се обратио, потпредсед-
ник академик пук. Жељко В. Зиројевић.

Културно уметнички програм извели су млади из Фоче. 

ДОГАЂАЈИ

Дана 31. маја 1999. године снаге НАТО алијансе које су 
без икаквих правних основа варварски и бесомучно 
напале Савезну Републику Југославију у 13.25 часова 

бомбардовале су центар Новог Пазара и том приликом усмр-
тиле 11 грађана док су више њих ранили. 

Поводом 23. годишњице од њихове погибије, венце и цве-
ће на спомен обележје страдалих положили су чланови поро-
дица, делегације удружења цивилних жртава рата Нови Па-

На обележавање годишњице битке на Сутјесци организо-
вано су из Србије дошли чланови СУБНОР-а Чачка, Ужица, 
Ваљева, Шумадије, Раче, Пријепоља, Секције Прве пролетер-
ске НОУ бригаде, Београда и са територије Косова и Метохије. 

Наредне недеље, 18. јуна, у организацији Савеза антифа-
шиста и бораца НОР-а БиХ, такође је обележена годишњица 
једне од најзначајнијих битака из Другог светског рата. Бројне 
делегације антифашистичких удружења из БиХ, Србије, Црне 
Горе, Хрватске и Словеније су положиле цвеће крај спомен 
костурнице у којој су сахрањени учесници Битке на Сутјесци. 

Делегацију СУБНОР-а Србије предводио је члан председ-
ништва пуковник-пилот Зоран Јаковљевић.

ЖРТВЕ НАТО-а СЕ  
НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ

СУТЈЕСКА  
У НАМА ЖИВИ

зар, града Новог Пазара, Војске Србије, СУБНОР-а Србије 
на челу са председником генерал мајором Видосавом Кова-
чевић, члановима СУБНОР-а из Новог Пазара, пук. др. Хај-
радин Радончић и координатор СУБНОР-а за Рашки ок уг 
др. Драган Р. Нововић.

Истога дана, представници Мешихата исламске заједни-
це на челу са руководиоцем Управе за образовање Мешиха-
та исламске заједнице Србије проф. др. Адмиром Муратови-
ћем, примили су делегацију СУБНОР-а Србије и задржали 
се у срдачном и пријатељском разговору у коме је било речи 
о антифашизму и патриотизму. Делегација је у пратњи до-
маћина обишла културно-историјски споменик Алтун алем 
џамију у оквиру које је и гроб пок муфтије Муамера Зукор-
лића. Након посете Мешихату исламске заједнице делегаци-
ја СУБНОР-а Србије обишла је и древни културно-историј-
ски споменик Петрову цркву у Новом Пазару, где је од стра-
не свештеника упозната са историјатом овог значајног објек-
та из доба Немањићске Србије.

Полагање венаца на спомен 
обележје страдалих у Новом Пазару

79 година од славне битке

Са представницима Мешихата 
исламске заједнице

Тјентиште јуна 2022. године

СУТЈЕСКА  
У НАМА ЖИВИ
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На дан 10. августа 1913. године окончан је Дру-
ги балкански рат, који је  вођен је од 29. јуна до 
10.августа 1913.године између Бугарске са једне и 

савезница Грчке и Србије, којима су се прикључили Црна 
Гора, Румунија и Турска, незадовољне поделом освојених 
територија након завршетка Првог балканског рата.

Лондонским мировним уговором од 30.маја 1913.годи-
не Србија је повратила своју територију на подручју КиМ 
и у Рашкој области и овладала западном и средишњом 
Македонијом. Грчка је добила јужну Македонију заједно 
са Солуном, Црна Гора део Рашке области (Санџака) и 
Ким-а, а Бугарска подручје Тракије од линије Енос-Ми-
дија и источни део Македоније. 

Бугари незадовољни постојећим стањем већ 16.маја 
1913.године почели су довлачити своје снаге са подручја 
Тракије на успостављену границу разграничења између 
Бугарске и Србије, а истовремено и врше концентрацију 
дела својих снага и према Грчкој. Ти покрети бугарских 
снага условили су успостављање Савеза између Грчке и 
Србије усмереног против Бугарске. Тим савезом ауто-
матски је решено и питање границе између Грчке и Ср-
бије у Македонији и Србија је добила и право коришће-
ња луке Солун за наредних 50.година. Румунија је одби-
ла да ступи у савез. Русији није било у интересу разби-
јање Балканског савеза који је био одлична брана за ши-
рење Аустро-угарске монархије на исток, и због тога је 
дипломатским путем покушавала да смањи тензије и на-
петости између балканских православних земаља. Али 
Бугарска се ипак одлучила да спор реши оружаним су-
кобом у коме је главни напад планирала против Србије.

Бугарски генерал Ковачев, 20.јуна 1913. године, из-
дао је наредбу о припреми за напад, а у ноћи 29/30. јуна 
1913.године, бугарска 4.армија извршила је напад на срп-

ске снаге на реци Брегалници. Бугарска 2. армија под ко-
мандом генерала Иванова распоређена од Дојранског је-
зера до луке Кавала у Егејском мору, у исто време напала 
је грчке снаге на подручју Солуна. 

Исход је био следећи: На реци Брегалници је задржан 
продор бугарске 4.армије а онда је уследио жесток про-
тивнапад српске 1.армије и покушај бугара да издејствују 
преговорима прекид рата, што је наравно са стране Срби-
је било одбијено. Бугарске снаге повукле су се 7.јула, због 
брзог напредовања грчких снага са југа у дубину бугарске 
територије према реци Струмици. У току 4.јула бугарскаа 
1. и 3.армија су започеле нови напад на Србију, на прав-
цу према реци Тимоку и градовима Књажевац и Пирот. 

Румунија је упркос захтеву Аустроугарске да се војно 
не меша у рат, 10. јула објавила рат Бугарској. Због анга-
жовања својих снага у рату са Србијом, Бугари нису успе-
ли пружити значајнији отпор на Дунаву, па је румунска 
војска брзо прешла исти и наставила наступање према 
Софији. У међувремену, тачније 13. јула Турска је, уви-
девши могућност да у сукобу савезника, својим уласком 
у рат, поврати изгубљене територије током Првог бал-
канског рата, ушла у рат, прешавши линију Енос - Ми-
дија и под командом Енвер паше, поразила је слабе бу-
гарске снаге и заузела Једрене.

Тако је пред нападима српске и грчке са запада, на-
ступањем румунске са севера и турске војске са југа, Бу-
гарска била принуђена да затражи примирје. Све војне 
операције заустављене су 31. јула тачно у подне, а Миров-
ни уговор потписан је 10.августа 1913.године у Букуре-
шту. Мировни уговори са Турском  потписани су: Бугар-
ска 24.септембра 1913. у Цариграду, Грчка 14.септембра 
1913.у Атини и Србија 14. марта 1914.године у Цариграду.

Овим Другим балканским ратом разбијен је Балкан-
ски савез и самим тим ојачан утицај великих сила на бал-
канске појединачно мале државе, а Македонија подељена 
између Србије и Грчке.
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Пише: 
проф. Хаџи Сретен 
Цветојевић – Цвеле



Бањица
Сокобања

• 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 
у Бањицу

office@banjica.co.rs • www.banjica.co.rs • facebook banjica sokobanja
рецепција 018/830-224 • продаја 018/830-242

Одличан спој квалитетне туристичке понуде  
са бањским лечењем и здравственим услугама


