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Делегацију Савеза удружења бораца народноосло-
бодилачких ратова Србије-СУБНОР-а Србије, 
поводом 20 октобра, Дана ослобођења Београда, 

примио је председник Републике Србије Александар 
Вучић. Пријему су, поред председника, присуствова-
ли генерални секретар председника Сузана Пауновић, 
шеф кабинета Ивица Којић, министарка Дарија Кисић 
Тепавчевић, заменик начелника Генералштаба, генерал 
– потпуковник Петар Цветковић.

Делегација предвођена председником СУБНОР-а ге-
нерал-мајором Видосавом Ковачевићем, у пратњи бораца 
НОБ-а Љубише Антонијевића и Драгослава Димитријеви-
ћа Белог, као и најужим руководством СУБНОР-а Срби-
је, учествовала је у срдачном разговору са председником.

Борци НОБ-а причали су „из прве руке” своје утиске 
и сећања на славне дане антифашистичке борбе српског 
народа који је четири године крварио, али није искрва-
рио. После почетних победа Немци нису могли ни да са-
њају да ће народ Србије као митска „Жар птица” устати 
и победити до тада невиђену војну машинерију. Уз по-
моћ Црвене армије, кварт по кварт, улицу по улицу, улаз 
по улаз храбри партизани очистили су престони Град од 
крвожедних окупатора. Убрзо затим, ослобођена је цела 
Србија као и Југославија.

У даљем разговору председник СУБНОР-а генерал 
– мајор Видосав Ковачевић информисао је Председни-
ка о предстојећој Конференцији антифашиста Европе 
која се први пут одржава у Београду, под називом „Ан-
тифашизам данас и опасност од десничарске политике 
у Европи”, а уз његову подршку и покровитељство, у чи-
јем раду учествује 19 земаља са око 60 учесника, као и о 
редовним активностима СУБНОР-а Србије

На крају овог срдачног сусрета председнику Алек-
сандру Вучићу уручена је „Медаља борца на огрлици” 
у име бораца НОР-а, потомака бораца Првог светског 
рата, који су чланови СУБНОР-а Србије, бораца про-
тив НАТО агресора, ратних војних инвалида и породи-
ца погинулих бораца, у знак признања за све што чини 
за добробит отаџбине и бољи живот свих грађана Србије.

СУБНОР Србије препознаје Председника Србије као 
истинског борца за мир и стабилност, не само у региону, 
него и у Европи и свету, као и борца за економски развој, 
јачање одбрамбене и политичке моћи Србије. СУБНОР 
Србије посебно цени његову борбу за јединство српског 
народа и очување националног идентитета. Његов до-
принос враћању достојанства борцима НОР-а као и бор-
цима против НАТО агресије, и истини коју шири о стра-
дању српског народа у свим ратовима а посебно погро-
му у усташким логорима НДХ, у Другом светском рату, 
што пре њега није чињено.

Подсећања ради делегацију бораца НОР-а, оних који 
су донели слободу коју данас ужива Србија, примио је 
Јосип Броз Тито 22.12. давне 1979. године.

На крају свог обраћања, прилилком уручења Медаље 
борца, председник СУБНОР-а Србије је пожелео добро 
здравље и државничку мудрост Председнику у предсто-
јећим временима, каква год она била и да може да рачуна 
на подршку многобројног чланства СУБНОР-а Србије.

У току пријема Председник је обећао и даљу подр-
шку њега лично и Владе Србије свим активностима које 
реализује СУБНОР Србије на очувању културе сећа-
ња на славну антифашистичку и ослободилачку про-
шлост Србије.

ПРИЈЕМ КОД ПРЕДСЕДНИКА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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Часопис „Борац” је део породице часописа за популаризацију и даљу афир-
мацију борачких питања, чија је мисија да важна сазнања и догађаје пренесе 
широком кругу читалаца и тако оплемени њихово сазнање. Часопис „Борац” 

излази двомесечно, а у њему се могу пронаћи најактуелније теме и садржаји из 
рада борачких организација и значајних активности у Републици Србији. 

Захваљујући читаоцима и члановима СУБНОР-а Србије, часопис „Борац” да-
нас заузима веома високо и важно место у свету медија. У времену када је веома 
тешко одржати штампане медије, „Борац” је још једна потврда квалитетног часо-
писа који се дужи низ година намеће својим високо-професионалним приступом, 
што часопис сврстава у сам врх релевантних борачких часописа, и потврђује да у 
медијском простору увек има места за праве часописе и садржаје. 

Данас часопис „Борац”, у свету штампаних медија, незаобилазан је часопис са 
актуелним темама, које вреди прочитати. Изговорене речи се памте и временом за-
борављају, а написана слова остају - litterae scriptae manet. Својом енергијом, зна-
њем и ентузијаством редакцијски тим, допринео је да сарадња и поверење чита-
лаца прерасте у узајамно поштовање, које се гради дужи низ година. 

„Борац” је једно од снажних оружја у јачању антифашистичког фронта, разо-
бличавања дезинформација и пропаганде и саопштавања мноштва информаци-
ја и порука.

Наиме, деветог маја 1945. године, свет се пробудио у новој ери, ери без фаши-
зма, дан након што је нацистичка Немачка под налетом совјетских снага потпи-
сала капитулацију, чиме је окончано глобано крвопролиће изазвано Другим свет-
ским ратом.

Фашистичке и њима сродне злочиначке идеје тако су збрисане са земаљске ку-
гле, док је 9. мај упркос томе што се у многим земљама рат још није завршио тог 
датума, постао међународно признати Дан победе над фашизмом, или, како га 
данас зову, Дан Европе.

У бившој Југославији, победа над фашизмом слављена је с посебном дражи, 
али, рат који је уследио након њеног распада оживео је идеологију блиску фаши-
зму која и дан данас постоји у различитим облицима. Некада отворено, некада под 
маскама, фашизам је поново у нашим двориштима, 9. мај је остао само симболика.

С обзиром на специфичност простора Балкана, поставља се питање како и 
чиме се борити против фашистичких идеја, које још нису поражене, а прекраја-
ње историјских чињеница једна је од главних активности повампирених фашиста. 
Они који су пре неколико деценија називани злочинцима, претворени су у хероје.

Савремени фашисти и антифашисти нису исто што и фашисти и антифаши-
сти из средине 20. века, али нека темељна обележја су остала непромењена. Данас 
многи следбеници фашистичких идеја често се декларишу као антифашисти. Они 
политички легитимитет траже у промоцији популизма и национализма, теже не-
ограниченој власти и проводе политику милитаризацији друштва. Борба против 
тих појава неофашизма је борба за демократско друштво у свим земљама. Нажа-
лост, чини се да данас боље сарађују неофашисти него антифашисти.

Управо из тих разлога одржана је Конференција у Београду, у организацији 
Међународне федерације антифашиста – ФИР-а, а бројне манифестације обеле-
жавања годишњица ослобођења Србије и Југославије у Другом светском рату, од 
југа до севера Србије управо су потврда да фашизам нема упориште у Републици 
Србији, а све те догађаје испратио је „Борац”.
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ИЗГОВОРЕНЕ 
РЕЧИ СЕ 
ЗАБОРАВЉАЈУ, 
А НАПИСАНА 
СЛОВА ОСТАЈУ

Пише: 
Зоран ЈАКОВЉЕВИЋ, 
пуковник пилот



Конференцији су присуствовали генерални секре-
тар председника Србије Сузана Пауновић, у свој-
ству изасланика Председника Републике Србије, 
потпредседник Владе Србије и министар спољних 
послова Ивица Дачић и Данијела Бјеља начелни-

ца сектора у Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, председник Савеза удружења пензионера, 
народни посланик др Андреја Савић, народни посланик Золтан 
Дани, испред Криминалистичко-полицијског универзитета-
-проф. Др Ненад Радовић, представник МО генерал потпу-
ковник Радовановић, председник Савеза Јерејских општина у 
Србији господин Албахари као и представници колективних 
чланова СУБНОР-а Србије и чланови Председништва. На 
отварању Конференције посебно су поздрављени др Младенко 
Цолић и Драгослав Димитријевић-Бели борци народноослобо-
дилачког рата и учесници у завршним операцијама ослобођења 
Београда, Србије и Југославије, као и Миленко Чекић почасни 
председник удружења логораша Јасеновaц и сам дете логораш.

Представници антифашистичког фронта из (Италије, Пор-
тугала, Мађарске, Холандије, Немачке, Норвешке, Румуније, 
Грчке, Словачке, Белгије, Русије (преко видео линка), Слове-
није, Хрватске, Босне и Херцеговине, Републике Српске, Црне 
Горе, и домаћина Србије), провели су три дана у веома кон-
структивним дебатама и скицирању планова за активно де-
ловање против највећег зла које је човечанство икада дожи-
вело, наци-фашизма.

Иако војнички побеђени пре 80 година, ретроградни по-
литички елементи којима је одавно место на сметлишту исто-
рије поновно све очигледније пружају своје отровне пипке у 
политикама и системима многих европских земаља.

Скуп антифашиста отворио је председник ФИР-а госпо-
дин Вилмош Ханти који оценио је да је прави тренутак за 
овакву конференцију када се јављају нове претње од десни-
чарске политике у Европи.

„Отклањамо називе улица, лажно се представља Други 
светски рат, као и догађаји који су претходили и следили. 
Холокауст се представља тако да се не помиње друштве-
но окружење у којем се десио, не осуђује се фашистичка по-
литика. Ми смо дошли до тога да не учимо из прошлости”.

Поздравивши присутне председник СУБНОР-а Србије 
генерал–мајор Видосав Ковачевић, у уводном обраћању, ис-
такао је да очекује једну конструктвну и садржајну распра-

ву, па и различита мишљења, у наступима и дијалогу, уз чу-
вање стеченог пријатељства и јединства ФИР-а као органи-
зације која окупља антифашисте. 

Председник Светске федерације ратних ветерана (ФМАК) 
Дан Вито Бергтун нагласио је да ништа друго не може да ује-
дини Европу као борба против фашизма. Како је рекао, Хи-
тлер и Мусолони су поражени пре 77 година, али и у Европи 
данас постоје странке екстремне деснице које нису спремне 
да прихвате либерална начела.

„Многе одлуке не доносе грађани већ правници, адвокати, 
бирократе иза затворених врата и они су разлог због чега смо 
подељени. Треба нам заједнички идентитет који може да нас 
окупи и да се супротстави порасту једног зла за који смо ми-
слили да га свет више неће видети, Фашисти су се вратили 
и имамо разлог да будемо забринути”.

Дан Вито Бергтун је најавио да постоји иницијатива да се 
следеће године, 2023. у Београду одржи Генерална Скупшти-
на ФМАК-а чији је и Србија (као сукцесор СФРЈ) оснивач.

Председник ФМАК-а уручио је плакете генералу Коваче-
вићу, председнику ФИР-а господину Хантију и медаљу гене-
ралном секретару ФИР-а др Улриху Шнајдеру.

Потпредседник Владе Србије и министар спољних послова 
Ивица Дачић нагласио је да се не ради довољно да се покаже 
значај историјсих победа у Другом светском рату, наводећи 
да је важно да младе генерације знају више о антифашистич-
кој борби која им донела мир и слободу - „Антифашизам је, у 
целој Европи, па и на Балкану, угрожен као идеја и сви који 
га бранимо смо нападани”, оценио је Дачић.

„Десничарске странке прекрајају историју и покушавају 
да од злочинаца праве хероје. У сваком парламенту у Евро-
пи седи неко ко каже да Јасеновац и Аушвиц нису били стра-
далишта, већ радни логори, скоро па одмаралишта. За себе 
могу с поносом да кажем да сам антифашиста и да тражим 
од других да се тако определе ма којој партији да припадају, 
јер антифашизам није идеологија већ идеја”, рекао је Дачић.

Изасланик и генерални секретар председника Србије Су-
зана Пауновић, истакла је да је овај скуп веома значајан и до-
дала да је „најопаснијии политички тренд у Европи историј-
ски ревизионизам. Неофашизам као свеприсутно поништа-
вање улоге антифашистичке борбе злокобно прети да чове-
чанство повуче у гротло глобалног конфликта невиђених 
размера”, оценила је Пауновић.

У БЕОГРАДУ ОДРЖАНА 
КОНФЕРЕНЦИЈА АНТИФАШИСТА ЕВРОПЕ

УЈЕДИЊЕНИ ПОД  
ЈЕДНОМ ЗАСТАВОМ
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Сузана Пауновић је поручила да СУБНОР и све антифа-
шистичке организације имају пред собом још једну битку 
коју не смеју да изгубе и додала да је то борба против лажи у 
времену у коме се прекрајају историјске чињенице.

„Наша деца морају знати шта се дешавало на Брегални-
ци и Кајмакчелану и какве то везе има са Сутјеском и Нере-
твом, Олујом, али и НАТО бомбардовањем Србије. Рратни 
ветерани најбоље знају да је то историјски след.”

Председник СУБНОР-а генерал Ковачевић уручио је Су-
зани Пауновић плакету СУБНОР-а Србије, у знак захвалност 
због подршке коју СУБНОР Србије има од државе, председ-
ника Србије, али и ње лично.

У наставку Конференције говорило је преко 30 делегата а 
на крају дебата је донет и финални документ Конференције.

Општи закључак је, да без обзира на разлике, мора се де-
ловати заједно и морају се тражити компромисна решења 
све компликованијих међународних односа.

Историјски тренутак је такав да свима над главом стоји 
мач, те да су борачке организације антифашиста и слобода-
ра прве које морају да се уједине, како би дали пример сво-
јим Владама и показали да је могуће створити један врли, 
бољи свет.

Последњег дана Конференције, у протоколарном делу, сви 
учесници присуствовали су комеморацији полагања венца 
на Гробљу ослободилаца Београда.

Уз присуство гардиста Војске Србије заједнички венац 
су полижили: председник ФИР-а Вилмош Ханти, генерални 
секретар Др. Улрих Шнајдер, председник ФМАК-а Дан Вито 
Бергтун и председник СУБНОР-а Србије генерал–мајор Ви-
досав Ковачевић. Остали учесници Конференције положили 
су по једну ружу код меморијала „Вечна ватара”.

Нарочито занимљив део програма био је обилазак Војног 
музеја на Калемегдану који поседује артефакте од прве го-
дине Нове ере, закључно са НАТО бомбардовањем. Заиста 
импресивна поставка, која је побудила радозналост и држа-
ла пажњу свих присутних.

У неформалним разговорима са учесницима Конферен-
ције, заједничка је оцена да је ово била веома успешна Кон-
ференција те да у своје земље учесници носе изузетне утиске, 
како о радном, тако и о њеном церемонијалном као и нефор-
малном делу. Посебна захвалност дугује се Др. Улриху Шнај-
деру, генералном секретару ФИР-а и председнику Европске 
федерације антифашиста Вилмошу Хантију као и кабинету 
председника Србије за помоћ и подршку ове успешно одр-
жане конференције.

У БЕОГРАДУ ОДРЖАНА 
КОНФЕРЕНЦИЈА АНТИФАШИСТА ЕВРОПЕ

Председник СУБНОР-а 
генерал Ковачевић 
уручио је Сузани 
Пауновић плакету 
СУБНОР-а Србије

Гости и делегати  
на Конференцији

ИЗРАЗИ ЗАХВАЛНОСТИ 
И ЧЕСТИТКЕ ФИР-а 
СУБНОР-у СРБИЈЕ
Драги председниче, генерал – мајоре Видосаве Ковачевићу, 
драги пријатељи из СУБНОР-а Србије.

У име нашег председника Вилмоша Хантија, свих члано-
ва Извршног комитета, који су учествовали у овом важном 
састанку, као и у своје лично име желим да изразим огромну 
захвалност свим члановима СУБНОР-а Србије, који су нас по-
држали у организацији и одржавању ове наше Међународне 
конференције антифашиста.

Као што смо могли да чујемо више пута у говорима, ова Кон-
ференција долази у правом тренутку због стварне опасности 
од десничарских снага у више земаља Европе. Било је, такође, 
крајње време да се сретнемо и поразговарамо о последицама 
ратова на све антифашистичке групе као и све чланице ФИР-а.

Ипак, све што смо говорили и договорили не би било тако 
добро, да место одржавања и организација Конференције и 
свих пратећих програма нису били изузетни. Зато изражавамо 
огромну захвалност генералу Ковачевићу, његовом тиму и свим 
друговима из СУБНОР-а. Већ сам примио неколико похвала и 
израза захвалности домаћину од наших чланица – учесница 
Конференције.

Ја лично желим да нагласим важност што је наш скуп по-
држан са највиших нивоа власти у држави Србији. Посебно 
захваљујем Вама генерале Ковачевићу и шаљем Вам честитке 
за веома успешну подршку коју сте нам пружили.

Још једанпут је потврђено да је СУБНОР уважени члан у 
међународном антифашистичком покрету, под окриљем ФИР-а.

Изражавајући своју дубоку захвалност, шаљем Вам дру-
гарске поздраве.

Др Улрих Шнајдер-генерални секретар ФИР-а

Др Улрих Шнајдер, 
генерални секретар ФИР-а
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Уважени борци Народноосло-
бодилачког рата, поштова-
ни гости, драги пријатељи, 
имам велико задовољство 
да вас поздравим у име бо-

раца, антифашиста и ветерана Србије, 
организације која броји преко 100.000 
чланова и која постоји и делује непре-
кидно више од седам деценија чувајући 
културу сећања на нашу славну ослобо-
дилачку и антифашистичку прошлост. 
Желим да изразим нашу захвалност 
челним људима ФИР а, господину Вил-
мошу Хантију председнику, генералном 
секртару др Урлих Шнајдеру, као и чла-
новима Извршног одбора ФИР а који су 
прихватили нашу инцијативу и донели 
одлуку да се Конфернција антифашиста 
Европе одржи овде у Београду, у нашој 
Србији.

Данас су са нама борци учесници 
операција за ослобођење Београда, Ср-
бије и Југославије Љубиша Антоније-
вић, Драгослав Димитријевић и Мла-
денко Цолић. Молим вас да их посеб-
но поздравимо и све борцие који су по-
бедили нацизам и фашизам у Србији, 
Југославији, Европи и свету, и донели 
нам слободу као највећу цивилизациј-
ску вредност. 

Тема или теме које смо покренули и 
о којима расправљамо на овој Конфе-
ренцији су потребније више него икад. 
Као домаћин, очекујем једну конструк-
тивну и садржајну распараву, па и ра-
зличита мишљења у наступима и ди-
јалогу, чувајући стечено пријатељство 
међу нама и јединство ФИР као орга-
низације која нас окупља.

Те давне 1945. године, пре 77 годи-
на војнички је побеђено највеће Зло у 
двадесетом веку које се звало нацизам 
и фашизам. Победило га је Добро које 
се звало и данас тако зове, Антифаши-
зам. По мом скромном мишљењу, док 
смо славили победу доброг над злом, 

Обраћање председника СУБНОР-а СРБИЈЕ на Конференцији 

ДА ДОБРО ПОБЕДИ ЗЛО,  
ДОБРО КОЈЕ СЕ ЗВАЛО И КОЈЕ СЕ 
ДАНАС ЗОВЕ – АНТИФАШИЗАМ

величали победнике у Другом светском 
рату и истицали страшне злочине које 
су учинили поражени ствари су биле ја-
сније и постојала је једна морална вер-
тикала као путоказ за будућност, за очу-
вање слободе и вредности за које су се 
наши преци борили. Проблеми настају, 
у последње три деценије, а можда више, 
када смо престали да славимо победу 
доброг над злом. Ту пре свега мислим 
на парламенте, владе и државну адми-
нистрацију код нас у Србији, поуздано 
знам и у региону, а усуђујем се рећи и у 
Европи. Тада долази до ревизије исто-
рије, они који су чинили страшне зло-
чине у Другом светском рату покуша-
вају на све начине да сакрију трагове 
тих злочина, они који су били поражени 
упорно се гурају у строј победника, а ми 
антифашисти који смо били победници 
у том рату неоправдано смо скрајнути 

на маргине држава и друштва и онемо-
гућени да славимо ту величанствену по-
беду уз помињање и огромних страда-
ња у Другом светском рату. Ми као бо-
рачка и антифашистичка организација 
у Србији са великим задовољством ис-
тичемо да данас имамо пуну подршку 
државе Србије и председника Србије, 
који је прошле године био покровитељ 
велике манифестације поводом обеле-
жавања 80 година устанка у Србији и Ју-
гославији под називом Да рата више не 
буде, у којој су неки од вас и учествова-
ли заједно са нама, а председник Србије 
је прихватио да буде покровитељ и ове 
наше Конференције данас, шаљући нам 
свог изасланика госпођу Сузану Пауно-
вић која је данас са нама. Пре три дана, 
на дан ослобођења Београда, председ-
ник Србије је примио борце учеснике 
Народноослободилачког рата и нашу 
делегацију.

Даме и господо, другарице и другови, 
драги пријатељи из региона и Европе, 
хвала Вам што сте се одазвали нашем 
позиву и дошли на ову Конференцију. 

Зхвалност изражавам и свим прија-
тељима који су са нама данас а и убуду-
ће и изабрали антифашизам као нашу 
заједничку цивилизацијску вредност.

ЖИВЕЛИ И ХВАЛА.

МИ КАО БОРАЧКА И 
АНТИФАШИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА У СРБИЈИ СА 
ВЕЛИКИМ ЗАДОВОЉСТВОМ 
ИСТИЧЕМО ДА ДАНАС ИМАМО 
ПУНУ ПОДРШКУ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ И 
ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ

ТЕ ДАВНЕ 1945. ГОДИНЕ, ПРЕ 77 
ГОДИНА ВОЈНИЧКИ ЈЕ ПОБЕЂЕНО 
НАЈВЕЋЕ ЗЛО У ДВАДЕСЕТОМ 
ВЕКУ КОЈЕ СЕ ЗВАЛО НАЦИЗАМ 
И ФАШИЗАМ. ПОБЕДИЛО ГА ЈЕ 
ДОБРО КОЈЕ СЕ ЗВАЛО И ДАНАС 
ТАКО ЗОВЕ, АНТИФАШИЗАМ.

Председник СУБНОР-а Србије  
генерал-мајор Видосав Ковачевић
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Делегација СУБНОРА Србије у 
Министарству спољних послова

ПРИЈЕМ КОД 
ДРЖАВНОГ СЕКРЕТАРА

Делегација СУБНОР Србије у саставу генерал мајор Видосав 
Ковачевић и Јасмина Андрић, сарадник СУБНОР Србије и 
уредник часописа Безбедност и одбрана, 14. септембра су 

били у посети код државног секретара Mинистартства спољних 
послова господина Немање Старовића.

У срдачном и пријатељском разговору, председник СУБНОР Ср-
бије је упознао државног секретара о предстојећој Европској Кон-
френцији антифашиста, која се по први пут организује у Србији.

Државни секретар је обећао сваку врсту подршке која је у на-
длежности овог министарства са циљем да што већи број члани-
ца Европске федерације антифашита присуствује овом догађају.

На овом састанку било је речи и о другим облицима и садржа-
јима сарадње посебно када су у питању теме везане за Холокауст 
и Старо сајмиште.

Ссарадња са борачким 
организацијама Републике 
Српске

МИНИСТАР 
МИЛУНОВИЋ У 
СУБНОР-у СРБИЈЕ

Боравећи у Београду, у склопу манифестације 
Дани Републике Српске у Србији, 9. септем-
бра, министар за рад и борачко инвалидску 

заштиту Републике Српске, Душко Милуновић 
посетио је СУБНОР Србије. У пријатељском и са-
држајном разговору покренута су бројна питања о 
још бољој сарадњи СУБНОР Србије са борачким 
организација и удружењима, а посебно са СУБ-
НОР-ом Републике Српске.

Председник СУБНОР Србије генерал мајор Ви-
досав Ковачевић је упознао министра Милуновића 
о одржавању предстојеће Европске конференци-
је антифашиста у Београду. Посебно je наглашено 
да је жеља СУБНОР-а Србије да овом скупу, поред 
европских чланица, као и антифашистичких орга-
низација из региона, присуствује и делегација СУБ-
НОР Републике Српске.

Министар Милуновић пренео је драгоцена ис-
куства која је њихово министарство законски регу-
лисало и у пракси проводи везано за остваривање 
борачко инвалидске заштите и да су они већ поо-
давно регулисали која су то удружења од посебног 
друштвеног значаја и која се финансирају од стра-
не буџета Владе Републике Српске, а међу њима је 
и СУБНОР Републике Српске.

У овом срдачном и пријатељском разговору су 
учествовали, генерал потпуковик Петар Шкрбић 
испред Клуба генерала и адмирала Србије који су 
иначе колективни члан СУБНОР Србије и госпођа 
Маја Радетић начелник кабинета министра рада и 
борачко инвалидске заштите.

Знајући за активно учешће министра Милуно-
вића у одбрамбено отаџбинском рату, за његово те-
шко рањавање у том рату и да је борац Прве кате-
горије Војске Републике Српске и Ратни војни ин-
валид, председник СУБНОР Србије му је уручио 
Медаљу борца.

Министар Милуновић у СУБНОР-у Србије

У кабинету код господина Немање Старовића

АКТИВНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Делегација СУБНОР-а Србије  
код градоначелника Ваљева

ЗАЈЕДНО У 
ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНA 
ОСЛОБОЂЕЊА 

Делегација СУБНОР-a Србије у саставу, генерал мајор Видосав 
Ковачевић председник, Томица Миленковић члан председ-
ништва, Рајко Милинковић председник Градског одбора 

СУБНОР Ваљево и Витомир Митровић члан Градског одбора бо-
равили су 2. септембра 2022. године у посети код градоначелника 
Ваљева Лазара Гојковића.

Тема разговора је било предстојеће обележавање Дана ослобо-
ђења Ваљева у Другом светском рату 15. септембра, уједно обеле-
жавање и Дана пробоја Солунског фронта, као и Дана српског је-
динства, слободе и националне заставе, празника установљеног 
2021. године, који се обележава заједно са Републиком Српском.

Успешан и обострано користан састанак, како СУБНОР то прак-
тикује уназад неколико година са представницима локалне самоу-
праве, у циљу заједничког деловања у очувању културе сећања на 
славну антифашистичку и ослободилачку прошлост.
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АКТИВНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

БОРЦИ НОР-а  
– УВЕК ЗАЈЕДНО

Под слоганом „Борци НОР-а, увек заједно”, у органи-
зацији СУБНОР Београда и уз подршку градоначел-
ника Београда Александра Шапића, у Београду је 21. 

октобра 2022. године одржана Шеста Конференција борачких 
организација 1941-1945.године главних градова Република 
(сада држава) некадашње СФРЈ. Тема конференције била је 
„Заједничка борба против бујања различитих облика дело-
вања фашизма”.

У раду 6. Конференције поред домаћина СУБНОР Бео-
града, учествовали су и делегације САБА Загреба, ЗЗБ НОБ 
Љубљане, ОБНОР Подгорице, СУБНОР Бања Луке и Удру-
жење „Јосип Броз Тито” из Кочана (Македонија).

Шесту Конференцију је у својству председавајућег отво-
рио председник СУБНОР Београда пуковник Бора Ерцего-
вац, који је иначе идејни творац ових Конференција, које се 
од 2015.године одржавају једном годишње у другом главном 
граду бивших Република. 

Домаћин 6. Конференције пуковник Бора Ерцеговац, први 
је поднео реферат. Поред осталога он је упознао делегате са 
организационом структуром СУБНОР Београда, резултати-
ма рада, проблемима са којима се сусрећу у раду, и другим 
питањима. Посебно је говорио о појавама фашистичког де-
ловања у Београду и Србији и напорима СУБНОР Београда 
да се супроставе тим појавама.

На самом крају рада 6. Конференције, преседавајући пу-
ковник Бора Ерцеговац предложио је текст Декларације као 
званичног саопштења 6. Конференције. Декларација је акла-
мацијом усвојена, а затим су је вође делегација потписали и 
печатом оверили.

Делегација СУБНОР-а Србије  
код команданта РВ и ПВО

ЈУБИЛЕЈ СРПСКЕ  
ВОЈНЕ АВИЈАТИКЕ

Поводом обележавања 110 година форми-
рања српске војне авијатике и Дана РВ и 
ПВО делегација СУБНОР-а Србије, 28. 

септембра, у саставу: генерал – мајор Видосав 
Ковачевић, Председник СУБНОР-а Србије, 
пуковник – пилот Зоран Јаковљевић, члан 
Председништва СУБНОР-а Србије, пуковник 
Анђелко Милићевић, Координатор СУБНОР-а 
за Југоисточну Србију и Расински Округ, члан 
Председништва СУБНОР-а Србије и пуковник 
– пилот Проф. Др Видимир Вељковић, пред-
седник Скупштине СУБНОР-а града Ниша 
боравила је у радној посети Команди РВ и ПВО.

Делегацију је примио је генерал – потпуков-
ник Душко Жарковић, Командант РВ и ПВО у 
Команди са својим сарадницима.

Уз захвалност на пријему председник СУБ-
НОР-а Србије је изразио жељу да овај велики 
јубилеј стварања и развоја РВ и ПВО ове годи-
не заједно обележе Команда РВ и ПВО, СУБ-
НОР Србије и Град Ниш као родно место фор-
мирања српске авијатике.

Командант РВ и ПВО се начелно сложио 
са предложеним и прихватио је учешће пред-
ставника РВ и ПВО на свечаности 24. децем-
бра у Нишу.

У команди РВ и ПВО

Радни састанак борачких организација главних градова
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Пољаница, некада засебна оп-
штина а данас саставни део 
територије Града Врања са 22 

насељена места, ослобођена је од фа-
шиста у Другом светском рату 26. ав-
густа 1944. године. Власе, као централ-
но место у Пољаници, дан ослобођења 
у Другом светском рату одабрало је и 
као Дан села.

У месној заједници Власе, на јуби-
ларну 78. годишњицу ослобођења, 26. 
августа, крај спомен обележја поги-
нулим борцима у Другом светском 
рату пошту су одали и положили цве-
ће многи Пољанчани, представници 
Војске Србије, Безбедносно-инфор-
мативне агенције, Полицијске упра-
ве, СУБНОР-а Града Врања, Месне за-
једнице Власе, СУБНОР-а Власа, Голе-
мог Села и Дреновца, борци и потом-
ци, представницу јавних предузећа и 
установа и млади пољанчани.

Окупљенима се обратио бригадни 
генерал, председник СУБНОР-а Града 

Врања Зоран Лубура. У свом обраћа-
њу подсетио је да се Пољанчани ни-
кад нису мирили са окупацијом и да 
су још у време Турске окупације одла-
зили у хајдучију и учествовали у оба 
српска устанка. Свој борбени дух ис-
пољили су и у Првом и у Другом свет-
ском рату.

Само десетак дана по ослобођењу 
Пољанице у пољаничком селу Мијов-
цу, од постојећих и новопридошлих 
бораца, форемиран је партизански 
одред под командом познатог бор-
ца из Врања Јована Стошића-Бокча-
на, који је ушао у слободно Врање 7. 
септембра, одмах по одласку Бугара.

Горњи Матејевац

МАНИФЕСТАЦИЈА 
„ИСКРА СЛОБОДЕ”

У Горњем Матејевцу, 28. августа у оближњем селу 
нишке градске општине Пантелеј, пригодном све-
чаношћу обележена је манифестација под називом 

„Искра слободе” у знак сећања на жртве овог дела Србије 
у Другом светском рату.

У свом обраћању већник градске општине Панте-
леј Немања Рајковић, је истакао да се „са посебним пи-
јететом данс сећамо огромних жртава из Горњег Мате-
јевца. У колективном сећању наших Матејевчана је зау-
век забележено грување „каћуша” изнад Београда и на 
Сремском фронту а које су означиле почетак краја су-
рове окупације која је трајала готово хиљаду четири сто 
осамдесет дана”.

На споменик погинулим Матејевчанима венце су по-
ложиле делегације: Команда копнене војске Србије, пред-
ставници Града Ниша, Градске општине Пантелеј, МУП-
-а Републике Србије, Руско-српског хуманитарног цен-
тра, организације пензионера, Добровољног ватрогасног 
друштва „Јединство” из Ниша, потомака бораца НОР-
-а, као и грађани.

У име СУБНОР-а Града Ниша венац на споменик 
погинулим Матејевчанима, положила је делегација у на 
челу са Анђелком Милићевићем координатором за ју-
гоисточну Србију и Расински округ.

78. година слободе  
у Пољаници

ДАН  
ОСЛОБОЂЕЊА,  
ДАН СЕЛА

Крај спомен обележја погинулим борцима

Испред споменика погинулим Матејевчанима

ДОГАЂАЈИ
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СУБНОР града Сремска Митрови-
ца и МУ СУБНОР Манђелос 31. 
августа обележили су годишњицу 

ослобођења села Манђелос од фашизма 

у Другом светском рату. Обележавање 
је окупило антифашистичке органи-
зације из Србије, Хрватске и Босне и 
Херцеговине. Међу окупљенима су били 

припадници Војске Србије, СУБНОР-а 
АП Војводине, СУБНОР града Београ-
да, СУБНОР-и Сремске Митровице, 
Лаћарка, Растине, Новог Сада, Руме, 
Апатина, Сурчина, Удружење ваздухо-
пловаца Војводине, антифашисти Ву-
ковара, Сребреника, дистрикта Брчко, 
као и бројни појединци и мештани села.

Скуп је у име домаћина поздравио 
председник СУБНОР-а града Сремска 
Митровица, Рада Корица, и председник 
СУБНОР-а Манђелос Миленко Веско-
вић. Окупљенима се обратио пуковник 
Бора Ерцеговац, заменик председника 
СУБНОР-а Србије и председник СУБ-
НОР-а Београда. Он је подсетио на чи-
њеницу да је народ Срема још пре зва-
ничног подизања устанка на разне на-
чине водио активну антифашистичку 
борбу, као и да је територијално при-
падајући НДХ био жртва бројних ма-
совних злочина.

Манђелос је одиграо значајну уло-
гу у стварању и постојању Фрушкогор-
ског народноослободилачког партизан-
ског одреда који је био прва герилска 
формација у окупираном Срему (тада 
НДХ). Село Манђелос је дало два народ-
на хероја – легендарног скојевца Бошка 
Палковљевића Пинкија и Саву Согића.

Обележен дан ослобођења Сурдулице

СЛОБОДАРСКИ ЈУГ СРБИЈЕ

Петог септембра 1944. године 
ослобођена је и Сурдулица. Са 
целог југа Србије у јединицама 

НОВЈ учествовало је око 15.000 бораца, 
а међу њима и значајан број сурдули-
чана. Нажалост у темеље слободе своје 
животе уградило је 248 сурдуличана 
погинулих у борби и још 214 жртава 
фашистичког терора.

Поводом Дана ослобођења Сурдули-
це, који је узет и за Дан општине, у лепо 

уређеном Спомен-парку у Сурдулици 
организована је комеморативна свеча-
ност, а венце су положили: министар у 
Влади Републике Србије Новица Тон-
чев, председница Општине Сурдули-
ца др. Александра Поповић, делегације 
Министарства одбране и Војске Срби-
је, делегација Полицијске управе, СУБ-
НОР Сурдулице, СУБНОР-а Града Вра-
ња и бројне делегације сродних удру-
жења, предузећа и школа. Делегацију 

СУБНОР-а Града Врања, коју је пред-
водио њен председник, бригадни гене-
рал Зоран Лубура, примила је председ-
ница Општине Сурдулице др Алексан-
дра Поповић, са сарадницима и у дужем 
пријатном разговору изразила је свој 
патриотски однос према традицијама 
свих ослободилачких ратова и истакла 
безрезервну свесрдну подршку коју оп-
штина Сурдулица пружа борачкој ор-
ганизацији.

Обележена годишњица ослобођења Манђелос

МАЛО, АЛИ ПРКОСНО 
СРЕМАЧКО СЕЛО

Село Манђелос је дало 
два народна хероја

Спомен парк у Сурдулици

ДОГАЂАЈИ
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Зајечар

ПОЧАСТ ОСЛОБОДИОЦИМА 

Поводом 7. септембра, Дана 
ослобођења Зајечара у Другом 
светском рату на Спомен ко-

стурницу, на Старом гробљу у Зајеча-

ру, положени су венци и одата пошта 
погинулима. Делегације Града Зајечара, 
Команде за развој тимочке бригаде Вој-
ске Србије, СУБНОР-а и Савеза ратних 

и мирнодопских војних инвалида, удру-
жења војних пензионера и резервних 
војних старешина, положиле су венце 
и одале почаст ослободиоцима Зајечара 
7. септембра 1944. године.

Зајечар је први пут ослобођен од Не-
маца 7. септембра 1944. године, али је 
опет окупиран па се на коначну побе-
ду чекало до 8. октобра. О ондашњим 
дешавањима присутнима је данас го-
ворио председник СУБНОР-а Зајечар 
Драгољуб Николић.

Градоначелник Врања др. Слободан 
Миленковић, у свом је говору нагласио 
да у историји сваког града постоје дога-
ђаји и датуми који су од пресудног зна-
чаја за грађане који у њему живе. „Сло-
бода се слави управо данас а 7. септем-
бар је датум који је златним словима 
уписан у историји нашег града, то је дан 
када је Врање ослобођено од окупато-
ра, то је дан који у нама изазива дубо-
ке емоције које се могу сажети кроз јед-
ну реченицу. Никада нећемо заборави-
ти нашу прошлост.” 

Испред бисти првобораца Јосифа Јањића, Стојана Васиље-
вића, Александра Станковића и жртвама фашизма, у град-
ском парку, 7. септембра 2022. године, достојно је обележе-

на 78. годишњица ослобођења Бујановца у Другом светском рату
Почаст погинулим борцима одата је минутом ћутања и пола-

гањем венаца: Општине Бујановац, Војске Србије, полиције, СУБ-
НОР-а Врања, СУБНОР-а Бујановца, Резервних војних стареши-
на и Месне заједнице. Обележавању су присуствовали и пред-
ставници средње школе „Свети Сава” и Црвеног крста Бујановца.

Присутнима се обратио секретар СУБНОР-а Бујановца и у свом 
веома кратком излагању је потсетио на тежак живот целокупног 
становништва под фашистичком окупацијом и страдање жите-
ља српске, албанске и ромске националности. Поред 122 погинула 
борца бугарски фашисти су убили и преко 600 цивилних лица, а у 
Бугарске логоре одведено је преко хиљаду младих људи овог краја.

78. годишњица ослобођења  
Врањске Бање

УВЕК НА 
ВЕТРОМЕТИНИ, 
НА СУДАРУ 
ЦИВИЛИЗАЦИЈА

Полагањем венаца крај Споменика палим 
борцима у Врањској Бањи 6. септембра, 
обележена је 78. годишњица ослобођења 

у Другом светском рату. Венце и цвеће на спо-
меник страдалима положили су градоначелник 
Врања др Слободан Миленковић са сарадницима, 
председник ГО Врањска Бања Драган Сентић са 
сарадницима, делегација 4. бригаде Копнене војске 
Србије и Министарства одбране, делегација СУБ-
НОР-а Врања и Врањске Бање на челу са Зораном 
Лубуром бригадним генералом у пензији.

У име руководства града Врања, обратио се гра-
доначелник др Слободан Миленковић, истакавши 
да је 6. септембар један од најважних датума у исто-
рији Врањске Бање. „Иако на крајњем југу Србије, 
Врањска Бања је, уз Врање, увек била на ветроме-
тини, на судару цивилизација, народа, ментали-
тета и обичаја. Богата природним ресурсима, пре 
свега најтоплијом минералном водом у Европи, а 
потом и рудама, Врањска Бања је кроз своју исто-
рију привлачила освајаче. Тако је било и у Другом 
светском рату. Али храбри и слободољубиви на-
род Врањске Бање и околине није поклекнуо пред 
суровошћу окупатора и 6. септембра 1944. Врањ-
ска Бања је ослобођена”, рекао је градоначелник. 

Бујановац

78. ГОДИНА СЛОБОДЕ

Поред споменика жртвама 
фашистичког терора

Испред Спомен костурнице 
на Старом гробљу у Зајечару

ДОГАЂАЈИ
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Ослобођење Пирота од фашистичке окупације

ПИРОТ ИМА ТРИ НАРОДНА ХЕРОЈА

Градски одбор СУБНОР-а Пирота 8. 
септембра је обележио Дана осло-
бођења Пирота од фашистичке 

окупације на спомен обележју „Пар-
тизанско гробље” где је 5. марта 1942. 
године стрељано 10 бораца народноо-
слободилачког покрета.

Поред Градског одбора СУБНОР-а 
Пирота цвеће и венце на спомен обе-
лежје су положиле делегације: Пирот-
ског управног округа, Града Пирота, По-
лицијске управе Пирот, Градског одбора 
СПС Пирот, Удружења грађана „Рође-

ни за Пирот”, Удружења РВС града Пи-
рота, Организације „Бесмртни пук” за 
град Пирот, „Слободне зоне” Пирот и 
СУБНОР-а Лесковац, Зајечар, Врање, 
Неготин и Књажевац.

Потсећање на овај значајни догађај, 
78. годишњици од ослобођења Пирота 
и околине од фашистичке окупације, 
одржао је председник СУБНОР-а гра-
да Пирота Пецо Тодоровски, који је ис-
такао да је из Пирота у НОР-у учество-
вало 16.000 бораца, од којих је 4.000 хи-
љаде рањено, а 2.000 дало живот за сло-

боду. Пирот има три народна хероја: 
Миливоја Манића „Албанту”, Благоја 
Костића „Црног Марка” и Синишу Ни-
колајевића.

У име СУБНОР-а Србије присутне је 
поздравио Анђелко Милићевић, коор-
динатор СУБНОР-а Србије за јужну, ју-
гоисточну Србију и Расински округ који 
је између осталог истакао значај него-
вања слободарских традиција.

Пригодан културно-уметнички про-
грам извело је певачко друштво „Злат-
но грло” и ученици ОШ „Свети Сава”.

Полагање венаца

СУБНОР Града Врања реализовао 
је низ активности поводом 7. сеп-
тембра – Дана ослобођења Врања 

у Другом светском рату.
У оквиру свечаног обележавања 78. 

годишњице ослобођења Врања од оку-
пације бугарских фашиста уприличе-
ни су свечани пријеми бројне делега-
ције СУБНОР-а Града Врања, на челу 
са председником бригадним генералом 
Зораном Лубуром, код: Команданта 4. 
бригаде КоВ.ВС бригадног генерала Но-
вице Петровића, градоначелника Вра-
ња др. Слободана Миленковића, и на-
челника полицијске управе Врање, го-
сподина Саше Недељковића.

На платоу испред Споменика рево-
луције, уз интонирање химне Републи-
ке Србије, одржана је централна коме-
моративна свечаност.

О историјским чињеницама осло-
бођења Врања у Другом светском рату 
говорио је Председник СУБНОР-а Вра-
ња Зоран Лубура, бригадни генерал у 
пензији.

Почаст погинулим борцима и жр-
твама жртвама Врањског краја у Дру-
гом светском рату одата је и полагањем 
венаца бројних делегација:делегације СУБНОР-а код градоначелника Врања

78. годишњица од ослобођења Врања

СЛОБОДА СЕ СЛАВИ  
УПРАВО ДАНАС
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У Трговишту је свечано 15. септембра обележена 79. го-
дишњица ослобођења града у Другом светском рату 
као и Дан општине Трговиште. Обележавању су при-

суствовали борци и потомци ослободилачких ратова Србије, 
припадници Војске Србије, председница општине Трговиште 
са сарадницима, Начелник Штаба Команде Копнене Војске 
Србије, Командант Четврте бригаде Копнене Војске Србије, 
припадници МУП-а Србије и служби безбедности, пријате-
љи из Републике Северне Македоније, Републике Хрватске, 
Републике Српске, многобројне делегације из Србије као и 

окупљени грађани. Члан Председништва СУБНОР-а Србије и 
координатор за Југоисточну Србију и Расински округ, пуковник 
у пензији Анђелко Милићевић обратио се скупу и између оста-
лог истакао да су „15. септембра 1943. године јединице НОВ 
Југославије ослободиле варошицу Трговиште. Штаб Другог 
јужноморавског партизанског одреда, под командом леген-
дарног команданта Живојина Николића – Брке, са Трећим 
ударним и Другим врањским батаљоном, после осмочасовне 
жестоке борбе, славио је победу и донео слободу. Трговиште 
памти, поштује, не заборавља и зна да чува и брани слободу.”

У организацији СУБНОР-а Срем-
ске Митровице на Рохаљ базама, 
некадашњој партизанској сло-

бодној територији које је било и зборно 
место за пребацивање партизанских 
бригада на слободну територију у 

источној Босни, али где су се налазили 
и збегови месног становништва, које се 
повлачило из Свилоша, Лежимира, Ди-
воша и других фрушкогорских села од 
усташког терора, 9. септембра, обеле-
женa је 81. годишњица од формирања 

Фрушкогорског народноослободилач-
ког партизанског одреда.

Бројне окупљене делегације анти-
фашиста из Вуковара, Бијељине, Сре-
бреника, представнике амбасаде Руске 
федерације, Војске Србије, представ-
нике СУБНОР-а Србије, СУБНОР-а 
АП Војводине, СУБНОР-а Београда, 
Новог Сада, Апатина, Шида, Руме, Бе-
чеја, Сурчина, Удружења ваздухопло-
ваца Војводине, Удружење акцијаша 
Сремске Митровице  и СПС-а Срем-
ске Митровице – поздравио је дома-
ћин Бата Корица истакавши да увек 
пркосни Срем памти дане страдања 
и херојства из времена отпора у Дру-
гом светском рату када се територија 
Срема нашла под окупацијом и стал-
ним терором Независне државе Хр-
ватске. Јово Барошевчић, председник 
СУБНОР-а АП Војводине и потпред-
седник СУБНОР-а Србије, посебно је 
похвалио неговање слободарских тра-
диција народа овога краја, истакавши 
да народ Срема има чиме да се похва-
ли и поноси. 

Обележена 81. годишњица од формирања 
Фрушкогорског НОП одреда

ПРКОСНИ СРЕМ

79.годишњица  
ослобођења Трговишта

ТРГОВИШТЕ ПОШТУЈЕ И НЕ ЗАБОРАВЉА

Полагање венаца на Рохаљ базама

Крај споменика палим борцима
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Сви знају за Рохаљ базе, а многи не знају ко су били 
Пера и Анка Рохаљ из Дивоша и зашто је баш по 
њиховом презимену добило назив чувено место 
спаса на Фрушкој гори током Другог светског рата?

„Ово је земља на земљи. Свака стопа којом корачаш део 
је историје. Борили су се, гинули и победили! Скини капу – 
улазиш у светињу! На једној си од најчаснијих капија Сре-
ма и револуције!”

Стихови Мике Антића урезани у камен на Рохаљ базама у 
најкраћем сведоче шта су оне биле и како су третиране за вре-
ме и после Другог светског рата. Спомен комплекс саграђен 
је пре пола века на локацији на којој су налазила кућа Петра 
и Анке Рохаљ у потесу Куњат у Дивошу. Зато што је то било 
место где су партизани, рањеници, људи у избеглиштву били 
сигурни да се склоне од фашиста и усташа. Та кућа на згод-
ном месту значајна је и сада, као место историје и излетиште 
које Сремци обилазе кад год је неки празнили или леп дан.

Рохаљ базе се налазе северно од села Дивош, око 5 кило-
метра од самог насеља. Име им потиче, понављамо, од прези-
мена познате партизанске породице – Рохаљ, на чијем има-
њу су се налазиле базе. Ту су за време Другог светског рата 
партизани и избеглице из околних села могли не само да се 
склоне, већ и нешто презалогаје, залече ране, одморе се и 
крену даље. Кажу, то је било адекватно место за пребацива-
ње партизанских бригада на слободну територију у источној 
Босни. Управо ту близу је 1972. године по пројекту инжењера 
Милорада Бербакова саграђен спомен комплекс Рохаљ базе. 

Петар и Анка Рохаљ били власници куће по којој су базе 
добиле име. Имали су сина Јована-Јоцу и пет ћерки. Они су 
били партизанска породица, а кућа им је била близу шуме, 
где су биле те партизанске базе. Њихова унука унука Госпо-
јинка Новаковић рођена Рохаљ, живи у Сремској Митровици.

Ова митровачка пензионерка је ћерка Јована - Јоце. Госпо-
јинка - Сејка, како су је блиски звали, истиче да је деда Пера 
био Русин, а мајка Анка Словакиња а да се о томе није при-
чало, па ја она тек са 35 година, сазнала шта је по национал-
ности. Такође истиче и како су сви њени били у партизани-
ма. „Уз мог оца Јована Јоцу, који је био 1913. годиште, Пера и 
Анка Рохаљ су имали пет ћерки. Јованка није дочекала жива 
крај рата, мислила сам да је стрељана у Бањици или негде 
другде, али сам од једне тетке са мамине стране сазнали да 
је убијена у Манђелосу. Била је у некој кући, кад су наишли 
Немци хтела је да побегне, али је убијена ту у селу је и сахра-
њена. Она има једног сина. Тетка Вука је била болничарка, а 
тетка Милена партизанског имена Биља била је курир, онда 

долази тетка Славица – она је била са течом који је био из по-
родице Радичић, најмлађа Ђурђица Ђуђа је била девојчица 
кад је био рат она је умрла последња” – наводи Госпојинка.

У Куњату где је била кућа Рохаљевих било је више кућа, 
али су базе назване Рохаљ базе! Јер се Рохаљева кућа налазила 
на важном путу. Могли су да на време виде кад иду партиза-
ни, а исто и кад непријатељи иду и да се припреме ако треба.

„Кад су ишли усташе или Немци говорили су да иде фа-
шизам. Кућа се налазила на месту које је за партизане било 
згодно, а за фашисте незгодно. Кад партизани иду из Босне 
за Војводину, дођу уморни, застану, добију да се мало окрепе, 
одморе и крећу даље. Причали су нам да они ту поједу шта се 
има, поседају крај зида и заспе од умора. После тога наста-
ве даље. Ако наилазе фашисти кроз прозор се искакало на 
другу страну. Наше девојке су стално држале води у крпу и 
прале под просторије – подмазивале га, да се не виде стопе 
по том земљаном поду” – наводи Госпојинка што је сазнала 
од својих старијих.

Рохаљ су давно стигли у ове крајеве са тромеђе Словачке, 
Украјине и Мађарске. Дошли су у потрази за бољим животом 
у Срем. Било их је три брата, једни су остали, други су отишли 
даље. Пера је овде рођен. Сва деца су му била вредна и сло-
жна па су комшије говориле: „Благо Пери има шест синова…”

Колико су били вредни види се на примеру да су, кад се 
могло, брали лековито биље по Фрушкој гори а када би га 
осушили, носили су га на продају у Ердевик неком Јеврејину. 
Од новца који су тако добили и сакупили куповали би земљу 
или шиваћу машину па су Госпојинкине тетке Вука и Биља 
ишле да уче да шију. И остале девојке Рохаљевих су знале да 
шију и то лепо, а исто умеће је наследила Госпојинка.

Кућа Пере и Анке Рохаљ је за време Другог светског рата два 
пута горела, успели су да пожар угасе, после је бомбардована 
и порушена… Кад је дошла слобода Рохаљеви су колонизи-
рали – Јован у Чалму, а његове сестре у Сремску Митровицу.

50 година од изградње  
спомен обележја Рохаљ базе

СИГУРНО 
МЕСТО ЗА 

ПАРТИЗАНЕ, 
РАЊЕНИКЕ 
И ЉУДЕ У 

ИЗБЕГЛИШТВУ
Аутор текста: Светлана Ђаковић

Рохаљ базе

Јован и Анка Рохаљ са децом
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Београд

ДАН КАДА СУ 
СТРАДАЛИ СРПСКИ 
РОДОЉУБИ

У центру Београда на Теразијама, 17. августа одржан је 
комеморативни скуп, у знак сећања на 17. август 1941. 
године, када је немачки окупатор уз подршку озлогла-

шеног управника града Драгог Јовановића у знак одмазде, на 
том месту обесио петоро људи.

Прва таква одмазда и масакр, догодио се 15. августа 1941. 
године у селу Скела код Обреновца. Том приликом стреља-
но је 14 мештана села Скела и 42 заточеника Бањичког лого-
ра. И у Београду групе скојеваца врше диверзије, саботаже 
и атентате на немачке старешине и домаће издајнике. Због 
тога, Немци уз обилату помоћ издајничке Београдске поли-
ције прво 16. августа у затвору Гестапоа муче а затим стре-
љају петорицу родољуба. Сутрадан 17. августа 1941. године, 
њихова мртва тела вешају на стубове јавне расвете у самом 
центру Београда.

Пошту су одале и положиле венце делегације Владе Срби-
је, Града Београда, Министарства одбране, СУБНОР Србије, 
СУБНОР Београда, и друга удружења и грађани Београда.

У име СУБНОР Србије и СУБНОР Београда, венац је по-
ложио пуковник Бора Ерцеговац, заменик председника СУБ-
НОР Србије и председник СУБНОР Београда.

Комеморативни скуп на Теразијама

Текериш

ХОДАЈУЋИ СТАЗАМА 
И ПОЉИМА ЈУНАКА

Државна церемонија обележавања 108. годишњице од 
битке на Церу, прве савезничке победе у Првом свет-
ском рату, обележeн је 19. августа у Текеришу, а у има 

Владе Србије скуп је предводила министарка за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић.

„Један бројчано мали народ до ногу је потукао велику силу, 
спречивши непријатељски продор преко Дрине. Били су то 
дани поноса и славе, када се цео свет дивио нашим војни-
цима, због херојства, храбрости, патриотизма и војног уме-
ћа. Ходајући стазама и пољима наших јунака, витезова који 
су своје животе дали бранећи отаџбину, оно што сви осећа-
мо данас јесу бескрајни понос и неизмерно поштовање пре-

ма њима, који су се борили за нас, за све будуће генерације” 
– рекла је министарка Дарија Кисић.

На споменик церским јунацима венце су поред мини-
старке Дарије Кисић положили и представници Министар-
ства одбране и Војске Србије, локалне самоуправе Мачван-
ског округа и оклоних градова и општина, делегације СУБ-
НОР-а из Лознице, Шапца и Крупња, као и амбасада и пред-
ставници бројних удружења и грађана који негују традицију 
ослободилачких ратова Србије.

Државна церемонија у Текеришу

Фрушка гора

СЕЋАЊЕ НА  
ОСМУ ВОЈВОЂАНСКУ 
БРИГАДУ

На легендарној „Јабуци” на Фрушкој гори 12. септембра, 
делегације СУБНОР-а АП Војводине, СУБНОР-а Су-
ботице и СУБНОР-а Лаћарка полагањем цвећа и вена-

ца обележиле су формирање Осме војвођанске бригаде која је 
12. септембра 1944. године формирана управо на овом месту.

За велике заслуге и успехе постигнуте у борби, Осма вој-
вођанска бригада одликована је: Орденом заслугa за народ са 
златном звездом и Орденом братства и јединства.

Поред мноштва одликованих бораца и руководилаца, два 
њена припадника понела су и Орден народног хероја – Ми-
лан Корица Ковач и Лазар Марковић Чађа.

Делегације су цвеће положиле и на гроб партизанке Радин-
ке Витасовић, зване Лепињица. Ова храбра жена из Лаћарка, 
рођена сестра народног хероја Тривe Витасовића-Лебарник 
подлегла је ранама након „Заседе код Нештина” 23. августа 
1943. По личној жељи сахрањена је на том месту.

Положено цвеће на „Јабуци” 
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СЕЋАЊА

Јарак

КРВАВИ МАРШ 

Полагање венаца на спомен чесму у Јарку

У сремском селу Јарак 26. септембра одржана је тра-
диционална манифестација обележавања трагичних 
догађаја названих „Крвави марш” којима се обележила 

81 година од страдања Шапчана у фашистичкој акцији одма-
зде над цивилним становништвом града Шапца. У Крвавом 
маршу, 1941. године, у Шапцу је порушено и опљачкано 780 
домова, док је убијено око 47 лица, а према немачкој евиден-
цији, учествовало је 4.410 људи.

На улазу у село Јарак, грађани Шапца подигли су чесму са 
натписом: „За љубав, за братство, за воду” у знак сећања на 
трагичне догађаје из 1941. године.

У Јарку на манифестацији је присуствовао велики број де-
легација, представници локланих самоуправа Сремске Ми-
тровице и Шапца, СУБНОР АП Војводине, СУБНОР града 
Сремске Митровице, Новог Сада, Шапца, СУБНОР-и Руме, 
Шида, Уба, Сурчина, Удружење ваздухопловаца Војводине, 
као и антифашистичке организације из региона.

Присутне је поздравио председник СУБНОР-а места Ја-
рак истакавши значај овог обележавања, као и председник 
СУБНОР-а АП Војводине Јово Барошевчић који је истакао 
да нема места новим страдањима, да српски народ мора очу-
вати своју независност и слободу упркос свим притисцима 
данас. На историјске околности и догађаје везане за Крвави 
марш подсетио је историчар, директор Музеја Срема, Ан-
дрија Поповић.

Београд - Јаинци

ЈАЈИНЦИ ЈОШ ЈЕДНО 
У НИЗУ ВЕЛИКИХ 
СТРАТИШТА 

У Јајинцима, крај Београда, највећем месту страдања у 
Другом светском рату у Србији, где је убијено скоро 
80.000 Јевреја, Срба и Рома, одржана је државна коме-

моративна свечаност. Церемонију полагања венаца 2. октобра 

2022. године, предводила је председница Владе Србије Ана 
Брнабић, а догађају су присуствовали и министри Небојша 
Стефановић, Томислав Момировић, Дарија Кисић, Нови-
ца Тончев, потпредседница Скупштине Србије Сандра Бо-
жић, начелник Генералштаба Војске Србије Милан Мојси-
ловић са представницима Министарства одбране и Војске 
Србије, представници Града Београда, Општине Вождовац и 
других градских општина, представници СУБНОР-а Србије 
на челу са председником генерал-мајором Видосавом Кова-
чевићем, врховни рабин јеврејске заједнице у Србији Исак 
Асиел, представници Националног савета Ромске националне 
мањине, изасланик патријарха Српске православне цркве, 
преживели логораши, Удружење 6.личке дивизије „Никола 
Тесла” представници дипломатског кора и породица жртава, 
представници бројних установа културе, науке, образовања и 
уметности, као и грађани Београда и других места у Србији.

Премијерка Србије Ана Брнабић у свом обраћању је ис-
такла, да у Јајинцима они који почивају на том месту траже 
од нас да на све савремене изазове одговоримо одлучно, до-
стојанствено и непоколебљиво.

Присутнима се обратио и преживели логораш Славко 
Милановић, председник Удружења логораша „Јасеновац” .

„Данас у Јајинцима, једном од највећих стратишта у Ср-
бији, одајемо помен жртвама фашизма у току Другог свет-
ског рата. До тада невиђено зло, страдање недужног станов-
ништва, десило се овде у Јајинцима, где је стрељано највише 
грађана у читавој поробљеној Србији.

Али на жалост, људи нису убијани само овде, а Београд 
је био јединствен град у окупираној Европи, по томе што је 
имао највише концентрационих логора на својој територији. 
Поред Јајинаца, систематске ликвидације вршене су и у ло-
горма на Бањици, Сајмишту у Земуну и Топовским шупама.

Јајинци су били само још једно у низу стратишта за Србе 
током Другог светског рата, а поред Срба су убијани и људи 
других нација; сви за које су фашисти сматрали да могу да 
предствљају претњу нацистичкој идеологији.

Данас када имамо слободно друштво, када је фашизам 
наша прошлост, морамо чинити све да у прошлости и оста-
не и спречимо свако оживљавање нацистичке идеологије. 
Да би спречили понављање зла, не смемо заборавити оно 
што се догодило. 

Данас више него икад трeба да чувамо сећање и на људе 
који су поразили ову злу идеологију, на припаднике Народ-
ноослободилачке војске Југославије, односно Југословенске 
народне армије и да се на достојан начин односимо према 
жртвама које су поднели у борби за слободу.”

 Полагање венаца на споменик у Јаинцима
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ДОГАЂАЈИ

Ваљево

ТРИ ПРАЗНИКА 
ТРИ ПОНОСА
У организацији СУБНОР-а Србије и СУБНОР-а града 

Ваљева одржане су свечаности поводом 15. септем-
бра дана ослобођења Ваљева у Другом светском рату, 

пробоја Солунског фронта и Дана српског јединства и на-
ционалне заставе.

„Субноровци” из целе отаџбине од Срема до Пријепоља, 
нису жалили труда да дођу у парк Петог пука и Вечне ва-
тре и одају пошту знаним и незнаним јунацима који су сво-
је животе уткали у слободу и мир и несебично их поклони-
ли свом народу.

Скупу су се обратили Рајко Милинковић председник 
СУБНОР-а Ваљево, представници градских власти, а у име 
СУБНОР-а Србије, заменик председника СУБНОР-а Срби-
је пуковник Бора Ерцеговац.

Посебно упечатљив и леп део свечаности било је уручење 
књижевне награде „Драгојло Дудић” (по први пут уприличен 
у његовом Ваљеву), борца Балканских, Првог и Другог свет-
ског рата и првог председника Народноослободилачког од-
бора – претече Народне скупштине, чија биста и данас кра-
си хол Народне Скупштине.

Јубиларни педесети књижевно - историографски Конкурс 
у организацији Фондације „Дргојло Дудић” чији је оснивач 
СУБНОР Србије и ове године је окупио велики број књи-
жевних стваралаца. 

Жири у саставу: др Милан Кољанин (председник), проф. 
др Славица Гароња, др Момчило Исић, етнолог Видосава 
Зимоњић и пуковник Ђорђе Пражић овако је рангирао дела 
која се квалитетом издвајају из множине пристиглих књи-
жевних остварења.

Додељене су следеће награде Драгојло Дудић:
– прва награда – Љиљани Танасијевић за монографију „Чу-

вари историје: од Кајмакчалана до Битоља”
– друга награда – Ранку Павловићу за изабране и нове пе-

сме „Подземне ливаде”
– трећа награда – студија Боре Ерцеговца „Логориште и Ко-

рански мост”
– трећа награда – роман Драгана Чудића „ Близанци са Зми-

јања”

Додељене похвале:
– Посебну похвалу добио је рукопис Ранка Вујадиновића за 

књигу монодрама „Удах и издах”
– похвалу за рукопис „Ђујка партизанка” Јована Бундала
– похвалу за рукопис Борише Радовановића „Историја Кра-

гујевца 1944-1991”
– похвалу за рукопис Ђорђа Симића „Повратак непожељан”
– похвалу за књигу Владимир С. Путник спев „Јауци са Па-

штрика”
Овом приликом је председнику Управног одбора Фонда-

ције господину Милошу Јевтићу, иначе Ваљевцу уручена пла-
кета СУБНОР-а Србије - највеће признање које удружење до-
дељује. У надахнутом говору Милош Јевтић говорио је лепо, 
убедљиво, чињенично, позвавши и своје Ваљевце и остатак 
Србије да се врате свом језику, писму и култури, уместо да 
неселективно прихватају све (некада турцизме, данас герма-
низме). У име лауреата конкурса, скупу се обратио пуковник 
Бора Ерцеговац, а присутни су били и др Милан Кољанин, као 
и проф. др Славица Гароња чланови Оцењивачке комисије.

Овај велики скуп увеличали су својом уметношћу, првак 
опере и универзитетски професор Оливер Њего, глумац и 
народни посланик Лепомир Ивковић и маестро Зоран Ту-
туновић из ансамбла „Станислав Бинички”.

2022. године, предводила је председница Владе Србије Ана 
Брнабић, а догађају су присуствовали и министри Небојша 
Стефановић, Томислав Момировић, Дарија Кисић, Нови-
ца Тончев, потпредседница Скупштине Србије Сандра Бо-
жић, начелник Генералштаба Војске Србије Милан Мојси-
ловић са представницима Министарства одбране и Војске 
Србије, представници Града Београда, Општине Вождовац и 
других градских општина, представници СУБНОР-а Србије 
на челу са председником генерал-мајором Видосавом Кова-
чевићем, врховни рабин јеврејске заједнице у Србији Исак 
Асиел, представници Националног савета Ромске националне 
мањине, изасланик патријарха Српске православне цркве, 
преживели логораши, Удружење 6.личке дивизије „Никола 
Тесла” представници дипломатског кора и породица жртава, 
представници бројних установа културе, науке, образовања и 
уметности, као и грађани Београда и других места у Србији.

Премијерка Србије Ана Брнабић у свом обраћању је ис-
такла, да у Јајинцима они који почивају на том месту траже 
од нас да на све савремене изазове одговоримо одлучно, до-
стојанствено и непоколебљиво.

Присутнима се обратио и преживели логораш Славко 
Милановић, председник Удружења логораша „Јасеновац” .

„Данас у Јајинцима, једном од највећих стратишта у Ср-
бији, одајемо помен жртвама фашизма у току Другог свет-
ског рата. До тада невиђено зло, страдање недужног станов-
ништва, десило се овде у Јајинцима, где је стрељано највише 
грађана у читавој поробљеној Србији.

Али на жалост, људи нису убијани само овде, а Београд 
је био јединствен град у окупираној Европи, по томе што је 
имао највише концентрационих логора на својој територији. 
Поред Јајинаца, систематске ликвидације вршене су и у ло-
горма на Бањици, Сајмишту у Земуну и Топовским шупама.

Јајинци су били само још једно у низу стратишта за Србе 
током Другог светског рата, а поред Срба су убијани и људи 
других нација; сви за које су фашисти сматрали да могу да 
предствљају претњу нацистичкој идеологији.

Данас када имамо слободно друштво, када је фашизам 
наша прошлост, морамо чинити све да у прошлости и оста-
не и спречимо свако оживљавање нацистичке идеологије. 
Да би спречили понављање зла, не смемо заборавити оно 
што се догодило. 

Данас више него икад трeба да чувамо сећање и на људе 
који су поразили ову злу идеологију, на припаднике Народ-
ноослободилачке војске Југославије, односно Југословенске 
народне армије и да се на достојан начин односимо према 
жртвама које су поднели у борби за слободу.”

 Полагање венаца на споменик у Јаинцима

Уручење плакете 
СУБНОР-а Милошу Јевтићу

Спомен парку на Петом пуку
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ДОГАЂАЈИ

Стари Бановци

ОТКРИВЕН 
СПОМЕНИК ЖРТВАМА 
И БОРЦИМА ПРВОГ 
СВЕТСКОГ РАТА

У организацији СУБНОР-а Подунавље, а под покрови-
тељством општине Стара Пазова у Старим Бановцима 
11. септембра свечано је откривен споменик страда-

лим Старобановчанима у Првом Светском рату испред Дома 
културе.

Спомен обележје посвећено борцима и жртвама аустроу-
гарске монархије свечано је открио председник општине Ста-
ра Пазова, у присуству више десетина грађана, представни-
ка СУБНОР-а Србије и Војводине, представника СУБНОР-а 
бројних општинских одбора и месних удружења из Срема. 
Својим присуством овај важан датум за Старобановчане уве-
личали су и припадници Војске Републике Србије.

Присутне је поздравио председник СУБНОР-а Подуна-
вље Благоје Јекић, као и председник СУБНОР-а Београда и 
заменик председника СУБНОР-а Србије, Бора Ерцеговац.

Полагање венаца на споменик страдалим Старобановчанима

Аранђеловац

ГОДИШЊИЦА 
ОСЛОБОЂЕЊА 
ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ

СУБНОР општине Аранђеловац свечано је обележио 
19. септембра годишњицу ослобођења града од фаши-
стичког окупатора 1944. године.

Свечаност је одржана на Партизанском гробљу, испред 
споменика погинулим борцима НОБ-а. Венце су положи-
ли представници локалне самоуправе, СУБНОР-а општи-
не, Удружење омладине општине и представници СПС-а.

Присутнима се обратио Радојица Миливојевић, члан пред-
седништва општинског СУБНОР-а и том приликом је пот-
сетио на ратна збивања у том делу Шумадије.

С обзиром на то да су скупу присуствовали бројни уче-
ници ОШ „Милан Илић Чича” о значају ослобођења града 
говорио је проф. историје Иван Ранчић. Истакао је да је на-
пад на Аранђеловац почео тачно у подне 19. септембра 1944. 
године. Партизанске јединице су брзо овладале оближњим 
планинама Букуљом и Венчацем и ушле у град. Тада су по-
челе огорчене борбе са снагама непријатеља у Аранђеловцу. 
Добро наоружани и утврђени четници и жандарми, уз помоћ 
немачких и бугарских снага, пружали су отпор више од 24 
часа, када су коначно савладани и Аранђеловац је ослобођен.

Ученици ОШ „Милан Илић Чича”

Лозница

78. ГОДИНА СЛОБОДЕ 
У ЛОЗНИЦИ

СУБНОР града Лознице је 23. септембра на пригодан 
начин обележио 78. годишњицу слободе.

На комеморацији испред спомен костурнице палих 
бораца, венце и цвеће су положили, поред борачких органи-
зација Лознице, Шапца, Ваљева, Бајине Баште, Сремске Ми-
тровице, Угљевика (Република Српска), Крупња и представ-
ници Града Лознице, Војске Србије, војни аташе амбасаде 
Русије, Удружење војних и полицијских пензионера, као и 
делегације политичких партија које у свом програму негују 
традиције ослободилачких ратова Србије. После комемора-
ције одржана је Свечана академија на којој су се присутнима 
обратили председник СУБНОР града Лознице Живота Исако-
вић, помоћник градоначелника Љубинко Ђокић, војни аташе 
амбасаде Русије Евгениј Пољаков и беседник Милорад Вуче-
лић, главни и одговорни уредник листа „Вечерње новости”.

На крају програма додељена су и признања од стране СУБ-
НОР Лозница и СУБНОР Србије појединцима, установама 
и привредним друштвима.

Kомеморацији испред спомен костурнице палих бораца
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Ужице

УЖИЧКА РЕПУБЛИКА 
НАША ДИКА

Партизанско гробље на Доварју

Полагањем венаца на Партизанском гробљу на Доварју 
и свечаном церемонијом на платоу Народног музеја 
Ужице 24. септембра, обележена су два значајна јуби-

леја, 81. годишњица првог ослобођења Ужица 1941. године 
и стварање Ужичке републике, прве слободне територије у 
поробљеној Европи, која је трајала 67 дана.

Венце на Партизанском гробљу су положиле делегације 
Војске Србије, Града Ужица, Градске општине Севојно, СУБ-
НОР-а Ужице, Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, 
Пожега, Пријепоље, Сјеница, Чајетина, Аранђеловац, Ада-
шевци, Ваљево, Севојно, Удружењa потомака „Мајор Коста 
Тодоровић”, Удружењa ветерана Ужице и Чајетина, Удруже-
њa војних пензионера Ужице, Социјалистичкe партијe Ср-
бије Ужице.

Код спомен костурнице присутнима се обратио секретар 
СУБНОР-а Ужице Војин Мрђа, који је поред осталог рекао: 
„Својим херојским подвизима и истрајном борбом у Дру-
гом светском рату, ови родољуби су допринели ослобађању 
окупиране територије и коначне победе. Храброст ових бо-
раца заслужује поштовање и вечно сећање. Сви који су по-
ложили животе у борби против фашизма, заслужују да им 
одамо почаст”.

 Културно уметничко друштво „Севојно”

Делегација СУБНОР-а Ужице положила је венац и код 
споменика Јосипа Броза Тита у дворишту Народног музеја. 
На на платоу Народног музеја, скупу се обратио председник 
СУБНОР-а Ужице Милић Вукић који је између осталог на-
гласио: „... кад у борбу иду људи припадници војске коју је 
држава створила, то је њихова дужност према отаџбини. Али 
кад добровољно у борбу иду тек стасали голобради млади-
ћи, скоро деца, знајући да у тој борби могу погинути, онда је 
то више од дуга према домовини, то је хероизам за пошто-
вање и памћење. Углавном, такви су пре и за време „Ужичке 
републике” ступали у редове партизанских чета и одреда”.

Скупу се обратио и Слободан Шиљковић, члан Градског 
већа Ужице, као и генерал Љубиша Диковић, члан Председ-
ништва СУБНОР-а Србије истакавши да „дани Ужичке репу-
блике, опет јединствене у свету, морају бити манифестација 
сећања на те див јунаке, на те хероје и на тај период, када смо 
једини могли рећи: Да ми смо слободни. А та слобода однела 
је хиљаде живота, да би ми данас могли се осећати поносно 
и пуним устима рећи: Једини смо град, који је био слободан, 
који је истерао окупатора, који је истерао Немце из овог кра-
ја. Има ли још ко да се тиме похвали? Лакше их је било про-
терати 1945. или 1944, него 1941. Надам се да ме разумете.”

Бољевац

СЕЋАЊЕ НА 
СЛОБОДАРЕ

Јединице 25.дивизије НОВЈ у садејству са 75.стрељачким 
корпусом Црвене армије, успешно су ослободиле варо-
шицу Бољевац и успоставиле органе народне власти. 

Тог 26. септембра 1944. године у Бољевцу је одржан велики 
народни збор на коме је говорио Јанко Симеоновић, један 
од организатора устанка против фашистичких завојевача и 
њихових слугу и формиран је народноослободилачки одбор 
као орган власти.

Поводом 78. годишњице од овог догађаја на спомен бисту 
народног хероја Ђорђа Симеоновића родом из села Подгорца 
(Бољевац), венце су положиле делегације СО Бољевац, СУБ-
НОР-а и СПС-а а присутнима, међу којима су били учени-
ци из ОШ „Девета српска бригада” и „Ђура Јакшић” из Су-
мраковца, „Ђорђа Симеуновића” из Подгорца и Образовног 
центра „Никола Тесла” из Бољевца, обратили су се, председ-
ница Скупштине проф, Јелена Милосављевић и Миодраг Јо-
вић, председник СУБНОР-а Бољевца. 
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Испред спомен бисте народног хероја Ђорђа Симеоновића

У име СУБНОР-а Србије, присутнима се обратио пот-
председник, академик, пук. Жељко В. Зиројевић који је ис-
такао велики значај и потребу за неговање свих слободар-
ских традиција.

Кикинда

ДАН ОСЛОБОЂЕЊА 
КИКИНДЕ 

Код споменика жртвама фашизма Кикинда

На градском тргу 6. октобра, код споменика жртвама 
фашизма 1941-1945. уприличена је свечаност коју 
је организовао градски одбор СУБНОР Кикинда уз 

присуство бројних организација и грађанства.
Положени су венци на спомен обележје од стане пред-

ставника градске управе Кикинда, градоначелника господи-
на Николе Лукача, заменице градоначелника госпође Дијане 
Киурски, председника скупштине града Кикинде господина 
Младена Богдана, ПУ Кикинда, Војске Србије, Министарства 
одбране, Руске амбасаде, вградског одбора СУБНОР Кикин-
де, СУБНОР-а АП Војводине, СУБНОР-а Савски венац, СУБ-
НОР-а Житиште, бројних борачких и политичких организа-
ција као и представника Ои Прока С Плави и представника 
Јеврејске заједнице, Удружења Српско-Руског пријатељства.

 Многобројним присутнима обратио се председник град-
ског одбора СУБНОР Кикинда Саво Орељ, који се осврнуо 
на значај обележавања овог датума и неговања сећања и еду-
кације деце на очувању традиције НОР-а. Присутнима ис-
пред СУБНОР-а АП Војводине обратио се и председник Јово 
Барошевчић. 

Вршац

78 ГОДИНА  
ВРШЦА  
У СЛОБОДИ 

Свечана Академија у Градској кући у Вршцу

Другог октобра 2022. године навршило се 78 година 
Вршца у слободи. Тим поводом традиционално, сваке 
године, у Градској кући у Вршцу, приређена је свечана 

Академија у част и спомен ослободиоцима и њиховој жртви 
за слободу. 

На Спомен костурницу ослободилаца, венце су положи-
ли: Град Вршац, Амбасада Руске федерације, Министарство 
одбране и Војска Србије, СУБНОР АП Војводине, СУБНОР 
Града Вршца, Удружење војних пензионера и инвалида, ђаци 
и професори Хемијско-медицинске школе, ђаци и професо-
ри Гимназије „Борислав Петров Браца”, Удружење свих ин-
валида, Градска библиотека Вршац, Градски одбор Српске 
напредне странке.

Драгољуб Ђорђевић, овом пригодом, освежио је и успоме-
ну на вршачки антифашистички корпус. У име Града Вршца, 
поздраве и слободарску честитку, упутио је Милован Вуји-
чић, заменик председника Скупштине Града. Јово Барошев-
чић, председник СУБНОР АП Војводине, говорио о улози и 
значају СУБНОР у актуелном тренутку и доприносу који ова, 
слободарска, антифашистичка, организација даје за слободу 
и мир. Пуковник Евгениј Антилов, изасланик Амбасаде Руске 
Федерације у Беoграду, потврдио је братство Српског и Ру-
ског народа и заједничку борбу против фашизма и нацизма.

У уметничком делу програма, наступио је драмски умет-
ник Иван Ђорђевић и група певача, „Исток 10”.

Овом приликом свечано је уручена Октобарска награда 
вршачком привредном друштву EuroCons group, као колек-
тиву и његовом оснивачу и директору Горану Ђурићу. 

Свечаност је окончана поруком дечјег хора „Стеријини 
звончићи”, под управом професорке Олгице Чех, Само да 
рата не буде!

ДОГАЂАЈИ
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…спутајте крме моћне, газите тихим ходом, опело гордо 
држим у доба језе ноћне над овом светом водом…

Ови стихови Милутина Бојића најбоље сведоче о атмо-
сфери комеморативног путовање од 19. до 25. септембра, на 
Крф, Видо, Кајмакчалан, Солун и Поликастро, које је орга-
низовало Министарство за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања.

Поред делегације Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Министарства одбране и Вој-
ске Србије, присутно је било и Удружење ратних доброво-
љаца, њихових потомака и поштоваоца 1912-1918, Удруже-
ње потомака ратника 1912-1920, СУБОС, Удружење ветера-
на Жандармерије и Удружење пензионера. СУБНОР Србије 
представљали су: пуковник пилот Зоран Јаковљевић, члан 
Председништва и секретар председника СУБНОР-а Стани-
слав Рескушић.

У ових неколико дана препуних емоција поноса и туге де-
легација СУБНОР-а Србије је учествовала у комеморација-
ма у Ипсосу Дасија - порта цркве, код споменика војници-
ма Другог пешадијског пука првог позива Моравске дивизи-
је „Књаз Михајло” познатог као „Гвоздени пук”; Гувији код 
Спомен плоче, на месту искрцавања српске војске на острво 
Крф 1916. године; код споменика војницима Дринске диви-
зије у Агиос Матеосу; код споменика Јанису Јанулису у дво-
ришту сеоске цркве у Агиос Матеосу.

Централна државна комеморација одржана је на острву 
Видо где су била уприличена три догађаја – церемонија по-
лагања венаца у Маузолеју, церемонија полагања венаца на 
Морнаричком крсту и испловљавање бродом на пучину Јон-
ског мора и полагање венаца у „Плаву гробницу”.

Поводом 106. годишњице битке не Кајмакчалану комемо-
рација је одржана крај споменика у Егзоплатанусу; а потом 
поред споменика у оквиру локалног гробља „Свети Лазар” у 
Општини Алмопија-Аридеа.

Поводом 104. годишњице пробоја Солунског фронта одр-
жана је комеморација у оквиру комплекса српског Војног 
гробља Зејтинлик. 

Комеморативно путовање завршено је Савезничком це-
ремонијом полагања венаца на Поликастру где се налазе би-
сте петорице председника Влада земаља савезница (Србије, 
Грчке, Француске, Италије и Велике Британије).

У повратку за Србију, одржана је комеморација у Удову у 
Републици Северној Македонији и положени венци у Спо-
мен-костурници Валандовским жртвама.

Ово су све само факти, који нажалост не могу да пренесу 
шта се дешавало у срцима делегација док су газили путеви-
ма часних предака, који нису нигде обрукали своју Србију.

Становници Крфа (којих је тада било пет пута мање него 
српске војске) дочекали су српске ратнике са страхом и зеб-
њом, а испратили их са благословом и песмом.

Зато се враћамо на почетак текста и последње строфе 
„Плаве гробнице”: „Стојте галије царске! У име свесне по-
ште, клизите тихим ходом, опело држим, какво не виде небо 
јоште, над овом светом водом.”

Обележена годишњица искрцавањасрпске војске на Крф

СТОЈТЕ ГАЛИЈЕ ЦАРСКЕ…

Државна делегација на Зејтинлику

Гувија, место искрцавања српске војске

Делегација СУБНОР-а на војничком гробљу Зејтинлик
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ПРОСЛАВЕ

Београд

ЖЕНЕ ЛАВЉЕГ СРЦА

У организацији Удружења ратних добровољаца, пото-
мака и поштовалаца 1912-1918, 5. октобра, свечано је 
обележено 110 година од победе у Првом балканском 

рату, 49 година од смрти Милунке Савић и 48 година од по-
лагање урне Антоније Јаворник.

У име Владе Србије венац је положио потпредседник Вла-
де и министар одбране др Небојша Стефановић; у име Ми-
нистарства за рад, борачка и социјална питања државни се-
кретар Миодраг Капор; представници Града Београда; пред-
ставници амбасаде Русије као и представник амбасаде Велике 
Британије; градске општине Звездара; припадници 72. спе-
цијалне бригаде и бројна патриотска удружења.

Својим присуством скуп су увеличале унука Милунке Са-
вић – др Слободанка Грковић, као и праунука Ивана Спа-
совић.

У име СУБНОР-а Србије, цвеће је положио секретар Ста-
нислав Рескушић.

СЛОВЕНКА СА 
„СРПСКИМ СРЦЕМ”
Странкиња са највише српских одликовања, Антонија Јавор-
ник рођена је 1893. године у Марибору. Одраста под снажним 
утицајем стрица који је био официр аустро-угарске војске, 
али који је изузетно ценио српску војску, чију је униформу на 
крају и обукао. 

На почетку Првог балканског рата 1912. године Антонија 
Јаворник пријављује се у српску војску као добровољац под 
именом Наталија Бјелајац. Наталија у Другом балканском рату 
1913. године, са пушком у руци, непоколебљива и храбра, ра-
тује у првој борбеној линији. Неустрашива заробљава батерије 
бугарских топова и тридесетак војника, и за тај подвиг добила 
је своје прво одликовање - Златног Милоша Обреновића за 
храброст. 

Када је 1914. почео Први светски рат, Наталија је већ била 
борац ветеран, са пушком у руци. У борбама на Кајмакчалану 
заробавља 30 непријатељских војника и заслужује одлико-
вање за најхрабрије међу храбрим - Карађорђеву звезду с 
мачевима. Поред Медаља за храброст и Ордена белог орла 
с мачевима, носилац је и Ордена француског витеза Легије 
части. Заслужила и добила је 12 одликовања, сва за исказану 
храброст, а исто толико пута је и рањавана. Најтеже у пробоју 
Солунског фронта, када су јој у Нишу успели да санирају рану 
на грудима, али јој је до краја живота остао метак у нози.

За време немачке окупације Југославије у Другом свет-
ском рату Гестапо хапси Наталију Бјелајац као добро познатог 
патриоту и одводи је у злогласни логор Бањица. У бањичким 
казаматима проводи девет месеци. 

Умрла је, тихо, 16. августа 1974. године у Београду, на ше-
здесетогодишњицу Церске битке. Живела је готово непри-
метно у маленој улици на ободу Маринкове баре. Комшије и 
познаници звали су је из миља Нана. Када је умрла, отпратили 
су је на вечни починак, а на споменику који су јој подигли 
остало је записано: „Наредник српске војске Наталија Бјелајац”. 
Сахрањена је на месном гробљу у Малом Мокром Лугу.

Приредио Зоран Јаковљевић

Обележавање 110 година 
победе у I Балканском рату

Плоагање венаца на гроб 
Милунке Савић
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Бечеј

ДАН ОСЛОБОЂЕЊА 
ОД ФАШИСТИЧКИХ 
СТЕГА

У организацији СУБНОР-а општине Бечеј и уз подршку 
локалне самоуправе 8. октобра обележен је Дан осло-
бођења Бечеја када се пре 78 година Бечеј ослободио 

фашистичких стега.
Обележавање је започето спортско-рекреативном мани-

фестацијом „Трке улицама града”, којa је окупилa преко 500 
основаца и средњошколаца, свечаном академијом и комемо-
рацијом крај спомен обележја на зиду Градске куће.

Комеморација је почела интонирањем државне химне, 
минутом ћутања је одата пошта свим жртвама фашистич-
ког терора, а потом се присутнима обратио у име организа-
тора СУБНОР-а општине Бечеј председник Милун Чокоро-
вић. О је се захвалио свима присутним, посебно гостима из 
Босне и Херцеговине, Хрватске из Вуковара, СУБНОР-у Ср-
бије и Војводине, као и борачким организацијама Апатина, 
Београда, Врбаса, Лаћарка, Новог Сада, Растине, Сомбора, 
Србобрана, Сремске Митровице и Темерина.

Пригодну беседу одржао је потпредседник СУБНОР-а Ср-
бије и председник Покрајинског одбора Јово Барошевчић, а у 
име Савеза антифашистичких бораца и антифашиста Репубике 
Хрватске обратио се је потпредседник Лазо Ђокић из Вуковара.

Бечеј 8. октобра

Зајечар

КОНАЧНУ ПОБЕДУ 
ЗАЈЕЧАР ЧЕКАО  
ДО 8. ОКТОБРА

Дан ослобођења града Зајечара у Другом светском рату 8. 
октобра, када је Зајечар други пут ослобођен, обележен 
је полагањем венаца на спомен обележје „Костурница”. 

Овој церемонији претходио је пријем за делегацију Амбасаде 
Руске Федерације у салону Градске управе.

У борбама за ослобођење град Зајечара своје животе је 
дало 1.266 бораца Црвене армије и 76 бораца Народноосло-
бодилачке Војске Југославије.

У знак сећања и поштовања према онима који су своје жи-
воте дали за ослобођење, грађани Зајечара подигли су спо-
мен обележје храбрим борцима Црвене армије и Народноо-
слободилачке војске.

Венце су положиле делегације Града Зајечара, Војске Срби-
је, СУБНОР-а и Удружења ратних војних инвалида, Удруже-
ња резервних војних старешина и војних пензионера и Ам-
басаде Руске Федерације у Србији.

Полагање венаца на спомен обележје „Костурница”

Прокупље

ДАН ОСЛОБОЂЕЊА 
ПРОКУПЉА У 
ДРУГОМ СВЕТСКОМ 
РАТУ

Обележавање 9. октобра, историјски значајног датума 
почело је химном „Боже правде”. На споменик палим 
борцима, венце су положили заменик градоначелника 

Прокупља Мирослав Антовић и градски већници Дејан То-
нић и Марко Костадиновић, представници војске Србије и 
Топличког управног округа, као и представници СУБНОР–а, 
председник Градског одбора и координатор за Топлички округ 
Дарко Жарић и секретар Маја Димић, Удружење резервних 
војних старешина, Окружни одбор удружења за неговање 
традиције ратова 1912 – 1918, Удружење потомака ратника од 
1912 – 1918 „Гвоздени пук” и удружење пензионера Прокупља.

Присутнима се обратио заменик градоначелника Миро-
слав Антовић, који је у свом говору истакао значај обележа-
вања једног оваквог догађаја.

Полагање венаца на споменик палим Топличанима
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Прокупље

У ЧАСТ ГВОЗДЕНОМ 
ПУКУ

Испред споменика Гвозденом пуку

У Прокупљу je 7. октобра одржана централна државна 
Манифестација обележавања 110. годишњице од мо-
билизације Другог пешадијског пука „Књаз Михаило” 

познатијег као Гвоздени пук којој је у име председника Србије 
Александра Вучића, који је и покровитељ ове манифестације, 
и највиших државних органа Србије, присуствовао председ-
ник Народне Скупштине др Владимир Орлић.

Венце на споменик Гвозденом пуку уз највише држав-
не почасти најпре је у име председника Александра Вучића, 
Скупштине и своје лично име положио председник Народне 
Скупштине Србије др Владимир Орлић, а затим и у име Вла-
диног Одбора за неговање традиције ослободилачких рато-
ва Србије државни секретар министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања Зоран Антић, делегаци-
ја Министарства одбране и Војске Србије, у име Министар-
ства културе и информисања помоћник министра Славица 
Трифуновић, Начелник Топличког управног округа Златан 
Миљковић, начелник Мачванског управног округа, градона-
челници и председници више општина и градова из Србије, 
градоначелник Прокупља Милан Аранђеловић, делегаци-
ја СУБНОР-а Србије у саставу: пуковник Анђелко Милиће-
вић, Маја Димић, Мирољуб Стојчић, бригадни генерал Зо-
ран Лубура, Стојан Младеновић и Дарко Жарић, делегације 
борачких организација и удружења за неговање традиција и 
потомака српских ратника.

„Мир и слобода су два идеала која су српске јунаке пре равно 
110. година повела у одбрану отаџбине, њихове и наше једине 
Србије оне која данас са поносом и дивљењем одаје почаст. 

Ти тек стасали младићи су челиком и својом крвљу иско-
вали наше право на живот у слободи у сопственој кући у др-
жави коју данас имамо”, рекао је Орлић подсећајући на то-
пличке јунаке који су се борили у саставу Другог пешадијског 
пука „Књаз Михаило”, познатијег као Гвоздени пук.

Величанствено окупљање пред спомеником јунацима Гво-
зденог пука учинио је још свечанијим наступ црквеног хора 
„Свети Прокопије” глумаца и певача, и нарочито присуство 
питомаца Војне академије из Београда и војника и оркестра 
Српске Гарде из Београда.

Нишка Бања

ДАН ОПШТИНЕ И 
ДАН ОСЛОБОЂЕЊА 
ОД ОКУПАТОРА

Градска општина Нишка Бања 13. октобра, је полагања-
њем венаца жртвама у Првом и Другом светском рату, 
обележила Дан Општине и Дан Ослобођења од окупа-

тора.
Овај догађај су својим присуством увеличали заменик 

градоначелника Душица Давидовић, представници СУБ-
НОР-а Србије и СУБНОР-а Града Ниша, Свештенство, по-
томци палих јунака, представници Градских општина и де-
чији хор ОШ ,,Иван Горан Ковачић”.

У име СУБНОР-а града Ниша венце на споменике палим 
борцима у Првом и Другом светском рату положиле су де-
легације: Градске општине Нишка Бања, Града Ниша, СУБ-
НОР-а Србије и СУБНОР-а Ниша, Делегација потомака који 
негују традиције, резервних војних старешина и других бо-
рачких организација, Делегација градске општине Пантелеј.

У име СУБНОР-а Србије члан Председништва и коор-
динатор за Југоисточну Србију и Расински округ, пуковник 
у пензији Анђелко Милићевић обратио се свечаном скупу:

„На данашњи дан сећамо се ових храбрих синова наше 
отаџбине који су свој живот несебично дали за нашу слобо-
ду. Они који су у борбама за ослобођење Нишке Бање, Ниша, 
као и целе наше отаџбине у Првом и Другом светском рату 
славно погинули заслужују да никада не буду заборављени. 
Ми, њихови потомци, морамо се око тога бринути, јер ако их 
заборавимо онда смо и ми заувек изгубљени. Њихова тела и 
душе узидане су у темељ наше државности и својом жртвом 
показују нам исправан пут, а то је пут непоколебљиве бор-
бе за слободу. И зато данас, славећи овај дан и сећајући се на 
нашу прошлост и славећи слободу, желимо слободу и лепу 
будућност генерацијама које тек долазе.”

Нишка Бања - споменике палим борцима

Дечији хор ОШ ,,Иван Горан Ковачић”
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Суботица

ПОЧАСТ ХЕРОЈИМА 

Полагањем венаца на споменик жртвама фашизма 10. 
октобра, обележен је Дан ослобођења Суботице у Дру-
гом светском рату и 78. годишњица од победе над 

фашизмом. На Спомен-комплексу палим црвеноармејцима 
– војницима Трећег Украјинског фронта, на Православном 
гробљу у Дудовој шуми, положени су венци и одата почаст 
палим борцима.

Венце на Споменик жртвама фашизма, на Тргу жртава 
фашизма, положиле су бројне делегације. У име грађана Су-
ботице, локалне самоуправе и Градског одбора СУБНОР-а, 
венац је положила делегација коју је предводио градоначел-
ник Суботице Стеван Бакић, а у име Владе Републике Срби-
је и Севернобачког управног округа делегација коју је пред-
водио начелник Округа, Бојан Шоралов. У име СУБНОР-а 
Србије и СУБНОР-а АП Војводине венац је положио пред-
седник покрајинског одбора СУБНОР-а Јово Барошевчић, а 
венце су положиле и делегације СУБНОР-а и локалних само-
управа Апатин и Сомбор, Јеврејске општине Суботица, као 
и делегације бројних удружења, политичких партија, стра-
нака и невладиних организација.

У свом обраћању председник СУБНОР-а АП Војводине 
Јово Барошевчић истакао је да „...данас одајемо почаст и за-
хвалност свима онима који су донели слободу. Никада се не-
ћемо одрећи бораца, хероја који су своје животе положили у 
темеље наше отаџбине. Србија је опредељена антифашизму, 
родољубљу, слободи”.

Присутнима се обратио и председник Градског одбора 
СУБНОР Суботица, Максим Бакрач.

Полагање венаца на споменик жртвама фашизма

Рача

СЛОБОДА ЈЕ 
ИЗВОРИШТЕ

Поводом 78. годишњице од ослобођења, СУБНОР Рача 
11. октобра, је у сарадњи са локалном самоуправом 
организовао полагање венаца и цвећа на спомен 

обележје и гробове погинулих слободара-бораца НОВЈ и 
Црвеноармејаца. Венце су положиле делегација Амбасаде 
Руске федерације коју је предводио Константин Вернигоров, 
други секретар, Скупштина општине Рача, СУБНОР-а Србије, 
Аранђеловца, Тополе, Раче, Крагујевца и Лапова.

У име домаћина присутнима се обратио проф Томислав 
Домановић који је истакао значај данашњег јубилеја и сећа-
ња на ослободиоце а у име Скупштине општине Рача заме-
ник председника Душан Ђоковић који је кроз реферат иста-
као значај овог датума за Рачу и околину.

Поздрављајући присутне у име СУБНОР-а Србије, пот-
председник академик пук Жељко В. Зиројевић је између оста-
лог рекао: „Данас, овде у поносној Лепеници, Карађорђевом 
родном крају, крају буна, устанака и устаника сећамо се бо-
раца против највећег зла човечанства-фашизма. Они који су 
дали своје животе за слободу оставили су нам аманет како 
да чувамо и бранимо своју отаџбину. Понос Србије су њена 
прошлост, садашњост и будућност, њена деца, знани и не-
знани јунаци. СУБНОР је био и увек ће бити део свега све-
тлог, напредног и поносног…”

Културно уметнички програм извели су чланови етно гру-
пе а сплет песама и игара из Шумадије чланови КУД „Кара-
ђорђе” из Раче и Културног центра Рача.

Рача 11. октобра

Алексинац

ДАНИ СЛОБОДЕ

Сто четврта годишњица од ослобођења Алексинца у Пр-
вом светском рату и 78. годишњица у Другом светском 
рату обележена је пригодним комеморативним скупом. 

Због близине ова два датума, односно 13. октобар у Другом, 
а 15.октобра у Првом светском рату, Одбор за обележава-
ње празника, историјских догађаја, годишњица и јубилеја у 
општини Алексинац донео је одлуку да ова два датума буду 
обележена истог дана.

Венце цвећа крај споменика погинулим у Балканским и 
Првом светском рату у порти цркве положиле су делегације 
Општине Алексинац, Удружења бораца и Удружења резерв-
них војних старешина.

Након тога, полагање цвећа је настављено код Спомен-
-костурнице испред Основне школе „Љупче Николић”, где 
су сахрањене кости бораца Озренског партизанског одре-
да, и тиме је одата пошта онима који су дали своје животе за 
ослобођење Алексинца у Другом светском рату.

Алексинац, 15. октобар
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Шид

НА ФИЛИПОВОМ 
ПУТУ

У организацији СУБНОР-а општине Шид и уз подршку 
локалне самоуправе у Моровићу обележена је 80. годи-
шњица Битке на Филиповом путу код места Моровић.

Битка на тзв. „Филиповом путу”, на правцу Јамен-Моро-
вић одиграла се 14. октобра 1942. године кад је, по договору, 
из Семберије у Срем прешао Трећи батаљон Шесте источно-
-босанске бригаде са око 350 бораца.

Делегације СУБНОР-а општине Шид, општине Шид, СУБ-
НОР АП Војводине, СУБНОР-и Руме, Инђије, Новог Сада, 
Сремске Митровице, Бијељине, Удружење српског-руског 
пријатељства из Шида, СПС-а општине Шид и потомци бо-
раца НОР-а положиле су цвеће и венце у знак захвалности 
за положене животе током Другог светског рата.

Присутне су поздравили Јовица Степанић, председник 
СУБНОР-а општине Шид, председник Скупштине општи-
не Шид, Тихомир Стаменковић и Драгица Ковачевић, пот-
председник СУБНОР-а АП Војводине. Они су истакли зна-
чај неговања Културе сећања и неговање свих позитивних 
тековина НОР-а, посебно наглашавајући потребу за очува-
њем узајамног поштовања и слободног суживота свих наро-
да на простору Војводине.

Делегације на полагању венаца на Филиповом путу

Вранић

ВРАНИЋ НИЈЕ 
ЗАБОРАВИО

Поводом 81. године од страдања 39 недужних грађана 
Вранића, од стране казнене експедиције нацистичке 
Немачке, која је тада запалила преко 50 кућа, орга-

низован је комеморативни скуп за све страдале, 15. октобра 
2022.године. 

 У знак сећања на тај злочин Удружење „20. децембар” из 
Вранића, у сарадњи са Библиотеком Града Београда и ОШ 
„Павле Поповић”, испред Спомен дома у Вранићу, органи-
зовало је комеморативни скуп коме су присуствовалe број-
нe делегације и грађани Вранића.

Након помена, присутне делегације и појединци положи-
ли су венце и цвеће. Најпре су то учинили потомци жртва 
Вранића које су четници убили 20. децембра 1943. године, а 
затим и делегација Градске општине Барајево, предвођена 
председником Слободаном Адамовићем, СУБНОР-а Србије 

и Прве пролетерске НОУ бригаде, СУБНОР-а Барајево, Удру-
жења 6. и 35. Личке дивизије из Београда, бројне делегаци-
је општинских одбора СУБНОР-а, Савеза комуниста Срби-
је, Удружења Југословена из Лајковца, Удружења потомака 
ратника Србије 1912-1920. из Крагујевца и друге делегације 
као и мештани Вранића.

Вранић 15. октобра - Прва пролетерска НОУ бригада

Кикинда

ДАН ФОРМИРАЊА 
13 ВОЈВОЂАНСКЕ 
УДАРНЕ БРИГАДЕ

Чланови Градског одбора СУБНОР-а Кикинде 15. октобра 
обележили су дан када се 1944. године у Кикинди формирала 
13 Војвођанска ударна бригада, сачињена претежно од бора-
ца са територије северног и средњег Баната.

Сећање на тај датум чланови ГO СУБНОР-а Кикинде као 
и представници ГУ Кикинда председник Скупштине гра-
да Кикинде господин Младен Богдан и начелник скупшти-
не града Кикинде господин Драгиша Михајловић, положи-
ли су венац на спомен обележје посвећено 13 Војвођанској 
ударној бригади. 

Спомен обележје 3 Војвођанске ударне бригаде
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Цикоте

КРВАВИ ОКТОБАР 
ЈАДРА

Испред спомен обележја у Цикотама

Злогласне снаге немачких фашиста предвођене наредбом 
генерала Бемеа који је још 1914. године бежао пред срп-
ском војском са Цера и Колубаре, па се поново вратио у 

Србију 1941, одлучиле су да се обрачунају са мештанима Јадра 
па су се 19. октобра 1941. године зверски устремили на село 
Цикоте, односно засеоке Раковицу, Кулич и Кривојицу. За 
само три сата ови зликовци село су спржили а становништво 
(њих око 450) зверски су измасакрирали, побили и главе им 
бајонетима одсецали. Нису штедели ни новорођену децу 
(бебе старе 4 и 10 дана, децу од 1-15 година, старце, жене).

У центру Цикота, захваљујући ангажовању Министар-
ства за рад, запошљавање, борачка и социјална питањаза, 
локалне самоуправе Лознице, Месне заједнице Цикоте, СПЦ 
и СУБНОР-а подигнут је споменик на коме су уписана име-
на свих страдалих.

Поводом 81 године од злочина на спомен обележје поло-
жени су венци и одата пошта страдалима. Венце су положиле 
делегације, Министарства за рад, борачка и социјална питања 
које је предводио Зоран Антић, државни секретар, СУБНОР-
-а Србије и Лознице, Општине Лознице, МЗ Цикоте, СПС 
Лознице и потомци породица убијених и извршено је опело.   

Присутнима су се обратили представник општине Ло-
знице господин Југовић а испред СУБНОР-а Србије пот-
председник академик пук. Жељко В. Зиројевићкоји је изме-
ђу осталог рекао: „Клањамо се сенима свих палих за слобо-
ду, за Отаџбину, сенима страдалих безумника и злочинаца, 
фашистичких завојевача. Данас, онима који призивају зло, 
повампирење фашизма одлучно са овог светилишта, ми по-
томци слободара поручујемо да неће проћи и да ћемо им ми 
бити непремостива брана.”

За допринос око подизања спомен обележја уручена су 
признања СУБНОР-а Србије. Повеља државном секретару 
Зорану Антићу а захвалнице проти Васићу и председнику 
Месне заједнице Цикоте, Драгану Томићу.

У име добитника захвалио се Зоран Антић и истакао да 
никада не смемо и не можемо заборавити овај и сличне зло-
чине по Србији који се са правом могу називати геноцидом 
и да морамо млађе нараштаје доводити на оваква места да 
никада не забораве шта се десило њиховим прецима.

Културно уметнички програм извела је група „Лозничанке”.

78. годишњица ослобођења Београда

ВЕЧНА СЛАВА 
ОСЛОБОДИОЦИМА 
БЕОГРАДА

Државном церемонијом на Спомен гробљу ослободила-
ца Београда, 20. октобра, је обележена 78. годишњица 
ослобођења Београда у Другом светском рату.

Церемонију је предводила министарка за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања Дарија Кисић. Венце су 
положили и министар спољних послова Никола Селаковић, 
председник Скупштине града Београда Никола Никодијевић, 
представници дипломатског кора међу којима и амбасадор 
Русије у Србији Александар Боцан Харченко, представници 
СУБНОР-а Србије, заменик председника Боро Ерцеговац 
и члан Председништва Раде Обрадовић, СУБНОР Београ-
да, Клуб генерала и адмирала, Удружење 6. Личке дивизије 
„Никола Тесла” и многа друга удружења која негују тради-
ције ослободилачких ратова Србије. Венце су положили и на 
споменик „Вечна ватра” и Споменик црвеноармејцу, а након 
тога уписали су се у Спомен-књигу.

„Нека је вечна слава и хвала бесмртним ослободиоцима 
слободарског Београда 1944. године. Живео Београд! Живела 
слобода! Живела Србија!”, написао је министар Селаковић.

Годишњица ослобођења Београда обележена је и на Ава-
ли, код Споменика страдалим совјетским пилотима, где су 
венце положили државни секретар у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Миодраг Капор, 
представници Војске Србије, Града Београда, Општине Во-
ждовац, дипломатског кора и удружења за неговање тради-
ција ослободилачких ратова.

Меморијалним дефилеом „Победа слобода”, који чини По-
часни вод питомаца Војне академије Министарства одбране, 
уз присуство представника града Београда, започела је ма-
нифестација „Дани слободе 2022”.

У дефилеу су учествовали чланови Градског већа Града 
Београда, Градске управе Града Београда, представници Ре-
публике и Војске Србије, ратни ветерани, представници СУБ-
НОР-а и Секције бораца Прве пролетерске НОУ брогаде, гра-
ђани и поштоваоци тековина народноослободилачке борбе. 

На Тргу републике одржан је сценско-музички перфор-
манс под називом „Песма слободи”, а чувене партизанске 
песме изводили су познати певачи, док су у плесном спекта-
клу наступили балетски плесачи. Концерт партизанских пе-
сама праћен драмским, плесним и видео-секвенцама пред-
стављао је омаж ослободиоцима Београда и борцима у Дру-
гом светском рату.

Гробље ослободилаца Београда
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78. годишњица ослобођења Београда 
и Савског венца

ОСЛОБОЂЕЊЕ 
БЕОГРАДА НОВИ 
БОРБЕНИ ПОЛЕТ

Свечаност у општини Савски венац

У препуној сали Градске општине Савски венац свеча-
но је обележен Дан ослобођења Београда и општине 
Савски венац у Другом светском рату. СУБНОР Сав-

ски венац, у сарадњи са Градском општином Савски венац, 
традиционално је организовао скуп бораца, потомака и по-
штовалаца Народноослободилачке борбе. 

На свечаности су били присутни борци НОР-а, председ-
ник Скупштине Градске општине Савски венац Страхиња 
Кукић, председник СУБНОР-а Србије генерал-мајор Видо-
сав Ковачевић и пуковник пилот Зоран Јаковљевић, пред-
ставници Војске Србије и Војне гимназије, Управе за тради-
цију, стандард и ветеране – сектор за људске ресурсе Мини-
старства одбране, делегације антифашистичких и борачких 
организација: Лазо Ђокић, потпредседник САБА Републике 
Хрватске и председник Удруге Вуковарско-сремске жупани-
је, Мирко Станић, потпредседник СОБНОР-а Црне Горе и 
председник СУБНОР-а Бијелог Поља, Петар Раић, председ-
ник ЗУАБА Загребачке жупаније и Града Загреба, председ-
ник САБНОР-а у Кантону Сарајево Мирсад Ћатић, делега-
ције СУБНОР-а Кикинде, Житишта и Банатског Вишњићева, 
представници ОО СУБНОР-а и ратних јединица, делегаци-
је Удружења бораца Шесте личке пролетерске дивизије „Ни-
кола Тесла”, Крајишника, 8.кордунашке, Удружење логораша 
Јасеновац, Удружења „20. децембар” из Вранића, Удружења 
Шпанских бораца 1936-39., Друштва за истину о НОБ-у и Ју-
гославији, Савеза потомака ратника Србије 1912-1920, Цен-
тра за социјални рад општине Савски венац, као и директо-
ри и представници школа, установа, организација и удруже-
ња који поштују НОБ и борачку организацију.

Испред општинске организације СУБНОР-а Савски ве-
нац присутне је поздравила Олга Стоиљковић Трифуновић 
која је истакла да је ослобођење главног града имало морал-
но-политички значај и изазвало нов борбени полет за ко-
начно ослобођење земље. У пригодном реферату, из извода 
ратних дневника, цитирала је наређења и заповести Шта-

ба Првог пролетерског корпуса за напад на Београд као и за 
коначно ослобођење отаџбине од фашистичког окупатора.

Приређен је и пригодан културно-уметнички програм у 
коме су учествовале ученице Војне гимназије, Виктор – Вања 
Блам и Ана Симоновић из Руског дома, ученици ОШ „ Ра-
дојка Лакић” и ОШ „Војвода Мишић” који су награђени на 
литерарном и ликовном конкурсу.

Председник СУБНОР-а Србије генерал Видосав Коваче-
вић уручио је „Медаљу борца” Јакици Поповић, борцу НОБ-а 
и признање „Велико хвала” председнику Градске општине 
Савски венац Милошу Видовићу. У име председника ГО Сав-
ски венац признање је примио Страхиња Кукић, председник 
Скупштине ГО Савски венац.

Арад

ЛОГОР У АРАДСКОЈ 
ТВРЂАВИ

У име Владе Републике Србије и Одбора за неговање 
традиција ослободилачких ратова Србије, државни 
секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања Миодраг Капор, предводио је комемо-
ративне свечаности у граду Араду.

Државном церемонијом код спомен плоче на уласку у 
Арадску тврђаву, уз државне и војне почасти, положени су 
венци и одата пошта у спомен на 4.317 страдалих српских 
интернираца у периоду од 1914. до 1918. године.

Церемонији су присуствовали и представници Мини-
старства одбране и Војске Србије, генерални конзул Амба-
саде Србије у Темишвару, представници и студенти Крими-
налистичко-полицијског универзитета из Београда, пред-
ставници Републике Румуније, представници Савеза Срба у 
Румунији, делегација СУБНОР-а Србије коју су сачињавале 
чланице Председништва, Весна Бојић Ровчанин и Видосава 
Рудић Прцовић и ђаци гимназије Удру. 

Делегација Републике Србије, коју је предводио држав-
ни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Зоран Антић, положила је венац и одала 
почаст код споменика страдалим југословенским пилотима 
у Другом светском рату, који се налази на централном град-
ском гробљу у Темишвару – „Гробљу хероја”.

Арад октобра 2022.
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СТВАРАЛАШТВО

Крагујевац

ДУЛЕНЕ  
– ИЗВОРИШТЕ  
НАШЕ БОРБЕ

Дуленско саветовање, 16. септембар 1941. године, је те-
мељ устаничких ватри. Заборављено, склањано. Исто-
рија му није много посвећивала место ни улогу која му 

припада све до пре 20-так година када СУБНОР Крагујевца 
и Шумадије узима 16. септембар за свој дан. 

Поводом 81. годишњице легендарног саветовања у Дулену 
Градски одбор СУБНОР-а Крагујевца и Шумадије организо-
вао је пригодну изложбу посвећену овом јубилеју под нази-
вом: „Саветовање у Дулену-претеча НОР-у” чији су аутори 
Мики Лазаревић и Милош Игњатовић.

Отварајући ову изложбу, потпредседник СУБНОР-а Срби-
је Жељко В. Зиројевић поздрављајући присутне између оста-
лог је рекао: „Данас се са поносом сећамо свих оних који су 
тих септембарских дана били у строју Крагујеваког парти-
занског одреда и положили прву партизанску заклетву. Из 
Дулена су се устаничке ватре распламсале широм Србије и 
Југославије. Команданти и комесари развили су црвени бар-
јак слободе, патриотизма и антифашистичке борбе коју да-
нас са поносом носи СУБНОР Србије, достојан наследник 
наших слободара…”

Отварање изложбе

КЊИГА „АГРЕСИЈА 
САД И НАТО НА 
ЈУГОСЛАВИЈУ”

Агресија НАТО 1999. године је израз политике ширења 
на Исток која се наставља до данашњих дана и почетак 
милитаризације Европе.

Ово је, поред осталог, речено на представљању књиге 
„Агресија САД и НАТО на Југославију”, познатог канадског 
економисте, научника и педагога, носиоца Ордена Златне 
медаље Србије, Мишела Чосудовског, у сали хотела Москва 
у Београду.

Аутор овог двојезичног српско-енглеског издања проф. 
Чосудовски, окарактерисао је агресију као илегални и кри-
минални чин а његове носиоце одговорне за цивилне жртве, 
убиство деце, разарање цивилне инфраструктуре и, како је 
рекао, за нуклеарни напад ниског интензитета.

О књизи и поводом књиге говорили су проф. генерал у 
пензији, Бранко Крга, генерал у пензији Лука Кастратовић, 
председник ИО Клуба генерала и адмирала Србије и Жива-
дин Јовановић, у име Београдског форума за свет равноправ-
них као издавача.

Представљању књиге „Агресија САД и НАТО на Југославију”

КЊИГА „КРВАВА 
ГРАНИЦА” 

Монографија „Крвава граница”, аутентично сведочење 
о борбама на Кошарама потпуковника у пензији 
Драгутина Димчевског заменика команданта 53.гра-

ничног батаљона, промовисана је 29. октобра 2022. године на 
штанду Министарства одбране на Сајму књига у Београду. 

Књига је заснована на изводима радне бележнице Дим-
чевског из 1998. и 1999. писана сећања бораца (војника и ста-
решина), документи 53. граничног батаљона и књиге „Јуна-
ци отаџбине”. Димчевски је током покушаја копнене агре-
сије провео 67 дана у рову заједно са својим војницима (од 
9. априла до 14. јуна), након чега је прекомандован на место 
команданта 57. граничног батаљона у Прешеву.

О књизи, која оживљава подвиге и јунашта војника, пре 
свега припадника 53. граничног батаљона, говорили су и 
професор др Митар Ковач, генерал мајор у пензији и Саша 
Радојевић, заставник прве класе, један од учесника борби 
на граници.

Књига хронолошки приказује битку на караули Коша-
ре, догађаје на граници према Албанији 1998. и 1999.године 
и све официре, подофицире и војнике који су бранили гра-
ницу тих година.

Промоција монографије „Крвава граница”

ба Првог пролетерског корпуса за напад на Београд као и за 
коначно ослобођење отаџбине од фашистичког окупатора.

Приређен је и пригодан културно-уметнички програм у 
коме су учествовале ученице Војне гимназије, Виктор – Вања 
Блам и Ана Симоновић из Руског дома, ученици ОШ „ Ра-
дојка Лакић” и ОШ „Војвода Мишић” који су награђени на 
литерарном и ликовном конкурсу.

Председник СУБНОР-а Србије генерал Видосав Коваче-
вић уручио је „Медаљу борца” Јакици Поповић, борцу НОБ-а 
и признање „Велико хвала” председнику Градске општине 
Савски венац Милошу Видовићу. У име председника ГО Сав-
ски венац признање је примио Страхиња Кукић, председник 
Скупштине ГО Савски венац.

Арад

ЛОГОР У АРАДСКОЈ 
ТВРЂАВИ

У име Владе Републике Србије и Одбора за неговање 
традиција ослободилачких ратова Србије, државни 
секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања Миодраг Капор, предводио је комемо-
ративне свечаности у граду Араду.

Државном церемонијом код спомен плоче на уласку у 
Арадску тврђаву, уз државне и војне почасти, положени су 
венци и одата пошта у спомен на 4.317 страдалих српских 
интернираца у периоду од 1914. до 1918. године.

Церемонији су присуствовали и представници Мини-
старства одбране и Војске Србије, генерални конзул Амба-
саде Србије у Темишвару, представници и студенти Крими-
налистичко-полицијског универзитета из Београда, пред-
ставници Републике Румуније, представници Савеза Срба у 
Румунији, делегација СУБНОР-а Србије коју су сачињавале 
чланице Председништва, Весна Бојић Ровчанин и Видосава 
Рудић Прцовић и ђаци гимназије Удру. 

Делегација Републике Србије, коју је предводио држав-
ни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Зоран Антић, положила је венац и одала 
почаст код споменика страдалим југословенским пилотима 
у Другом светском рату, који се налази на централном град-
ском гробљу у Темишвару – „Гробљу хероја”.

Арад октобра 2022.
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ДОГАЂАЈИ

Крагујевац

ВЕЛИКИ ШКОЛСКИ 
ЧАС

Као и сваке године, 21. октобар је дан сећања, на јесењи 
дан 1941. године када су немачки фашисти и њихове 
слуге стрељали на хиљаде Крагујевчана међу којима 

и 300 ученика Прве мушке гимназије и њихових професора 
од којих су неки попут народног хероја Милоја Павловића 
са гнушање одбили поклоњени живот, живи у срцима сло-
бодољубивих људи.

Крај спомен обележја стрељаним професорима и ђацима 
„Птица сломљених крила” и хумки где почивају, положени 
су венци и одата пошта. Венце су положили, председница 
Владе Србије Ана Брнабић, Град Крагујевац, ученици Прве 
мушке гимназије, дипломатског кора, градова побратима, 
СУБНОР-а Србије, Шумадије и Крагујевца, многа удруже-
ња и чланови породица стрељаних.

Уз опело стрељанима које су извели свештеници Епархи-
је шумадијске, пред више хиљада присутних изведена је по-
ема „Земља” писца Енеса Халиловића кроз коју се провлачи 
једна заједничка нит као прича о обичним људима и тешким 
временима. Ова крагујевачка трагедија према Халиловиће-
вом виђењу догодила се онима који немају имена и презиме-
на а који представљају све жртва па су због тога јунаци ове 
поеме безимених.

Шумарице 21. октобра

Куманово

110. ГОДИШЊИЦА 
КУМАНОВСКЕ БИТКЕ

Поводом обележавања јубиларне 110. годишњице Ку-
мановске битке, више стотина Врањанаца, чланова 
СУБНОР-а, удружења потомака ратника, градске 

управе Града Врања, и ученика Врњске гимназије, 23. окто-
бра, присуствовало је комеморативној државној свечаности 
на брду Зебрњак у Републици Северној Македонији. 

Бројне делегације из Републике Србије и Северне Маке-
доније одале су почаст полагањем венаца и цвећа, државне 
делегације Србије и Македоније, Војске Републике Србије, 
Српске заједнице у Македонији, Српске странке у Македо-
нији и друге. У име Владе Републике Србије венац је поло-
жио државни секретар Министарства за рад запошљавање, 
борачка и социјална питање, господин Миодраг Капор, са 
сарадницима. У име Града Врања заменица градоначелника 
Зорица Јовић, са сарадницима. У име СУБНОР-а Србије ве-

нац је положила трочлана делегација: члан Републичког од-
бора бригадни генерал Зоран Лубура, председник Скупшти-
не СУБНОР-а Србије професор Мирољуб Стојчић и члан Ре-
публичког одбора Стојан Младеновић.

Свечаном скупу су присуствовале и, као гости СУБНОР-а 
Врања, цвеће на Зебрњаку положиле делегације: СУБНОР-а 
Аранђеловца, са председником Радомиром Радосављевићем 
и Удружења пензионера „Цар Лазар” из Крушевца, са пред-
седником Љубишом Крстићем.

На брду Зебрњак

Прокупље

У ЧАСТ СРПСКИХ 
ЈУНАКА И 
СЛОБОДАРА

У селу Поточић, недалеко од Прокупља, 31. октобра 
одржана је свечаност поводом двогодишњице од от-
кривања и освештења Спомен-чесме и Споменика 

мештанима који су положили живот на олтар отаџбине у 
ратовима од 1912. до 1999. године. Свечаности су прису-
ствовали члан Председништва СУБНОР-а Србије Анђелко 
Милићевић, заменик градоначелника Прокупља Мирослав 
Антовић, генерал-мајор у пензији Мирко Старчевић, гене-
рал-мајор Стојан Марковић, некадашњи командант Нишког 
корпуса, представници локалне самоуправе, мештани МЗ 
поточић и други гости.

После полагања венаца на споменик од црвеног мермера 
на који су уклесана имена грађана Поточића, минута ћута-
ња за све погинуле у ратовима у 20. веку, ктитор Ратомир Ти-
мотијевић Тим уручио је посебна признања. Плакета за до-
принос афирмацији Спомен-чесме посвећене учесницима у 
ратовима од 1912. до 1999. године сећања на херојску борбу 
српског народа за слободу и очување слободе додељена је ко-
манданту Копнене војске ВС генерал-потпуковнику Мило-
саву Симовићу, председнику СУБНОР-а Србије генерал-ма-
јору у пензији Видосаву Ковачевићу, главном и одговорном 
уреднику ,,Војног ветерана” пуковнику у пензији Звонимиру 
Пешићу, градоначелнику Прокупља Милану Аранђеловићу, 
команданту Прокупачког гарнизона ВС потпуковнику Борку 
Бућковићу, протојереју Младену Симићу и вајару Чедомиру 
Ристићу, аутору спомен-комплеса у Поточићу.

,,СУБНОР Србије стоји на три стуба, обухватајући бал-
канске ратове, Први и Други светски рат и оне вођене деве-
десетих година. Нашим херојима, нашим Обилићима, нека 
је вечна слава” – у свом браћању истакао је пуковним Ми-
лићевић.
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Свети владика Николај Велимировић, тада јеромо-
нах, је на Видовдан, у катедрали Светог Павла у 
Лондону, 1916. године одржао говор за памћење, од 

ког се и дан данас леди крв у жилама. Послан од стране 
Краља Петра Првог Карађорђевића да шири истину о 
рату у Србији и да покуша да пронађе помоћ већ напаће-
ној отаџбини, Николај је искрцавши се са брода отишао 
право у чувени Хајд парк где је говорница са које се свако 
слободно могао обратити присутнима. Чудни свештеник 
у црној ризи попео се на говорницу и извадио из недара, 
за Енглезе непознат инструмент, свиралу, и почео да сви-
ра лепу српску народну музику. То је трајало данима док 
га није запазио  један Англикански свештеник и задржао 
се у дугом разговору са њим.. Тако су се отворила врата 
кроз која је Николај ушао у свет моћних, у свет господара 
рата и мира, господара живота и смрти. Први неангли-
кански свештеник, који је говорио у катедрали Светог 
Павла у Великој Британији, а говорио је овако: „Господо 
и пријатељи! Дошао сaм из Србије, из eвропске поноћи. 
Тамо нигде ни зрачка светлости. Сва је светлост побегла 
са земље на небо и једино нам одозго светли.

Па ипак, ми нејаки у свему, сада овако, јаки смо у нади 
и вери, у скоро свануће дана. 

Господо и пријатељи! Цео дан јуче провео сам разгле-
дајући овај величанствени храм, који је понос Енглеске 
и Хришћанства. Ја сам видео да је он саграђен од најску-
поценијег материјала, донесеног из разних крајева им-
перије у којој сунце не залази. Видео сам да је саграђен 
од гранита и мермера које су испирали таласи стотине 
мора и океана. И да је украшен златом и драгим камењем, 
донетим из најскупоценијих рудника Европе и Азије. И 
уверио сам се да се овај храм с правом убраја у једно од 
архитектонских чуда света.

Но, господо и пријатељи! 
Ја долазим из једне мале земље на Балкану у којој има 

један храм, и већи, и лепши, и вреднији, и светији од овог 
храма. Тај храм се налази у српском граду Нишу и зове 
се Ћеле кула. Тај храм је сазидан од лобања и костију мог 
народа. Народа који пет векова стоји као стамена брана 
азијатском мору, на јужној капији Европе. А кад би све 
лобање и кости биле узидане, могао би се подићи храм 
триста метара висок, толико широк и дугачак, и сваки 
Србин би данас, могао подићи руку и показати: Ово је 
глава мога деде, мога оца, мога брата, мога комшије, мога 
пријатеља, кума. Пет векова Србија лобањама и костима 
својим брани Европу да би она живела срећно. Ми смо 
тупили нашим костима турске сабље и обарали дивље 
хорде, које су срљале као планински вихор на Европу. 

Ми смо, као стрпљиви робови, ми смо се клали са не-
пријатељима њеним, бранећи улаз у то чистилиште. И 
другом речју, док је Европа постајала Европом, ми смо 
били ограда њена, жива и непробојна ограда, дивље трње 
око питоме руже. На Видовдан 1389. године српски кнез 
Лазар, са својом храбром војском, стао је на Косову Пољу 
на браник хришћанске Европе, и дао живот за одбрану 
хришћанске културе. 

У то време Срба је било колико и вас Енглеза. Данас их 
је десет пута мање. Где су? Где су!? Изгинули су бранећи 
Европу! Сада је време да Европа Србији врати тај дуг !!!”

После овог говора, у целој катедрали завладао је мук...
ни реч ни аплауз...само сузе и сцене најбогатијих енгле-
ских дама и господе који су почели да скидају свој ску-
поцени накит и да предају нашем Николају.

Али Владика није стао ту. Знао је где су центри моћи и 
из Лондона се упутио бродом право за Њујорк, где је др-
жећи предавања по црквама скупљао помоћ за своју Ср-
бијицу, организовао добровољце и ширио истину о Вели-
ком рату разбијајући стереотипе којима је Аустроугарска 
пропаганда нештедимице засипала цео свет.

Тако је грмео наш Николај, двоструки доктор наука 
(из Теологије и Философије). Лелићки изданак Повлена и 
Маљена, чије беседе и дан данас куцају у нашим славен-
ским душама и срцима и чекају, као завет, да их српски 
народ макар данас испуни; „да се  множи, сложи и обожи”.
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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


