
САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ
Година XXII 1. јануар 2023. ЦЕНА 150 РСДБрој 247/248

9 772787 111002

110 ГОДИНА  
СРПСКЕ АВИЈАТИКЕ

110 ГОДИНА  
СРПСКЕ АВИЈАТИКЕ



2 | БОРАЦ | Новембар / Децембар 2022

Негујући културу сећања, свечано и  достојанстве-
но, у присуству великог броја борачких и патри-
отских организација, народа Ниша и југоисточне 

Србије, у Нишу је 24. децембра, полагањем венаца на 
Споменик палим ваздухопловцима и налетом авијаци-
је Војске Србије, обележено 110 година од формирања 
Српске војне авијације. 

Организатор манифестације је СУБНОР Србије, на 
челу са пуковником Анђелком Милићевић, координа-
тором СУБНОР-а за југоисточну Србију и чланом пред-
седништва СУБНОР-а Србије, уз помоћ Града Ниша, Ко-
манде Копнене војске и Команде РВ и ПВО.

На споменик ваздухопловцима са кипом Икара, на 
тргу Мије Станимировића у Нишу, откривеним 2002. го-
дине поводом 90 година оснивања српског ваздухоплов-
ства, венеце су положили, у име града Ниша градоначел-
ница Драгана Сотировски са сарадницима, представници 
Нишавског управног округа, Војске Србије, командант 
Ратног ваздухопловства Војске Србије са сарадницима, 
председници градских општина Ниша Палилула и Цр-
вени Крст, представници СУБНОР-а Србије, као и мно-
гобројна борачка и ветеранска удружења. 

„Српска историја је обимна књига препуна важних, 
занимљивих, али и трагичних догађаја, које прожима 
идеја слободарства, херојства и патриотизма. Историј-
ски изазови рађају јунаке и наше историјске прекрет-
нице су доказ да наш народ поседује више храбрости 
него што можемо да замислимо. Када је пре 110 година 

војвода Радомир Путник потписао наредбу о оснива-
њу ваздухопловне команде српске војске на челу са ко-
мандантом мајором Костом Милетићем, за њено седи-
ште одређен је Ниш, аеродромска база, Трупалске шуме. 
Србија је била у првих пет земаља која је своје ваздухо-
пловство употребљавала у ратним дејствима. Србија се 
данас залаже за мир и стабилност у региону. Мир је наш 
пут, идеја водиља“- поручила је градоначелница Ниша 
Драгана Сотировски.

„После распада СФРЈ, бомбардовања 1999.године, кад 
су ваздухопловни капацитети Војске Србије највише 
страдали, аеродроми, авиони и складишта, може се да-
нас, после 20 година, констатовати да је Србија учинила 
велике напоре и максимално подигла борбену готовост 
војске. Купљена су нова средства ратне технике, уложено 
је у обуку људи. Обележавања догађаја из историје, као 
што је овај, служе да покажемо младим људима да имају 
на кога да се угледају и да се поносе“– истакао је председ-
ник СУБНОР-а Србије генерал-мајор Видосав Ковачевић.

Након полагања венаца на споменик „Икар“, мани-
фестација се наставила у сали Дома војске србије - Ниш, 
где је одржана свечана академија, велики историјски час 
уз учешће војног оркестра копнене војске Ниш, глумца 
Александра Михаиловића првака драме народног позо-
ришта Ниш, музичког уметника маст. муз. умет. Марка 
Милисављвећа, групе „ Грација“ и КУД-а „ Абрашевић“. 
Програм је водио Милан Цветановић.

Вечна слава погинулим пилотима и ваздухопловцима!

СВЕТ БЕЗ РАТА 
МИР И СЛОБОДА У СВЕТУ

У Нишу обележена 110. годишњица формирања српске војне авијације

Полагање венаца на споменик „Икар” у Нишу
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Још једна година је за нама. По многима веома успешна, али 
ипак је време да се сагледају постигнути резултати, прославе 
мале и велике победе, лепи тренутци и догађаји из протекле нам 

године. На крају календарске године, увек се своде рачуни, осврће 
се на (не)учињено, подсећа (бар на кратко) на оно што је суштински битно и настоји се, 
да се извуку најбоље поуке из туђег и властитог рада, за наредни период. 

И ми, редакција часописа Борац, овим издањем часописа чинимо већину тога. Веру-
јемо у могућност остварења постављених циљева, ма како они били високо постављени. 
За квалитет се вреди потрудити и покушати дати мало више од просечних достигнића. 

Редакцију „Борца” саветовали су, да бисмо требали овако, а можда и онако, нешто да 
урадимо или променимо, али ми смо као прави тим слушали и једне друге и покушали 
да докажемо још једном, да тимски дух доноси квалитет. Трудили смо се да свако ново 
издање буде боље од претходног.

Тако смо у овом двоброју одвојили простор за догађаје који су обележили значајне ак-
тивности СУБНОР-а Србије, у оквиру неговања традиција ослободилачких ратова Србије, 
одржаних скупова, прослава, конференција, промоција, округлих столова, састанака и тд. 

Нови број часописа „Борац” садржи много занимљивих и корисних чланака, које смо 
представили. Само у „Борцу” читаћете ексклузивно интервју са Дан Виго Бергтуном 
председником Светске федерације ветерана, затим у оквиру рубрике „Актуелно” обра-
ћање председника СУБНОР-а Србије, на обележавању 80 година од формирања брига-
да и дивизија НОВЈ, о херојским бригадама из 1999. године, о херојима који не умиру, о 
животу једног Ере, о стварању српске авијатике, као и осврт на садржаје коју смо има-
ли на нашем порталу.

Да ли је почетак нове године време да се вратимо у реалност и да видимо да ли нам се 
догађаји, активности, које смо зацртали у току претходне године остварују или су се већ 
остварили? Почетак је увек почетак. Сугерише на добру причу. Не зна се тачно што нас 
чека, али надамо се најбољем.

Из тог разлога у наредном периоду и СУБНОР Србије наставља са својим планира-
ним активностима. Између осталог, учествоваће и активно у имплементацији Закона о 
правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породи-
ца, а такође ће бити конструктиван партнер у свим активностима Владе Србије и Ми-
нистарстава, уз одредницу да је СУБНОР јединствена антифашистичка, патриотска, не-
страначка, борачка и инвалидска као и хуманитарна организација, који настоји да обе-
лежи и одржи културу сећања на српску народноослободилачку прошлост и историјско 
наслеђе, на адекватан и друштвено прихватљив начин.

„Борац” као гласило СУБНОР-а Србије у свим тим активностима и догађајима имаће 
активну улогу, јер „Борац” прати и сублимира догађаје из свакодневнице рада СУБНОР-а, 
градских и општинских организација, колективних чланова СУБНОР-а, као и остале до-
гађаје у организацији Владе и Министарстава Републике Србије. 

Развој друштвених медија је без сумње утицао на све традиционалне врсте медија. У 
таквим условима, нормално је да се преиспита дизајн и садржај који ће се обрађивати у 
наредном периоду. Разлог за то је врло једноставан, савремени читалац жели више ин-
терактивних садржаја и прича. Баш зато ће часопис „Борац”, у наредној години, садржа-
ти и нове рубрике које читаоце више занимају.

Тајна успеха у животу није да човек ради оно што воли, већ да воли оно што ради. Ми 
у редакција „Борца” волимо оно што радимo! Зато смо и прилично сигурни у себе и ула-
зимо спремни у 2023. годину!

Још једном наглашавамо да је часопис „Борац” један од ретких у српској периодици, 
који је профилисан врло свестран, готово енциклопедијски, и наставиће да буде онакав 
како је и утемељен, са постављеним високим стандардима у квалитету, у садржајном, 
естетском и сваком другом погледу. 

Редакција часописа свим читаоцима жели СРЕЋНУ НОВУ 2023. ГОДИНУ
Audentes fortuna iuvat. – „Срећа прати храбре”.

И ДАЉЕ, И У 2023, 
СМЕЛИ, ХРАБРИ  
И ОДВАЖНИ

Пише: 
Зоран ЈАКОВЉЕВИЋ, 
пуковник пилот
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АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Саветовање у Београду

СТРУЧНА ПОДРШКА 
ОПШТИНСКИМ 
ОДБОРИМА

Извршни одбор СУБНОР-а Србије, у оквиру својих 
планских активности, организује саветовања чији је 
циљ стручна подршка општинским одборима СУБ-

НОР-а у пружању помоћи борцима и војним инвалидима 
и јачање заједничке сарадње са надлежним институцијама 
које се баве правима и проблемима социјалне сигурности 
бораца и војних инвалида. Саветовање у Београду, одржано 

је 08. новембра у згради СУБНОР-а, у сарадњи и заједно са 
Градским одбором Београда. Избор тема за ово саветовање 
дала је мр. Душанка Лукић-Хавелка, потпредседница СУБ-
НОР-а Србије и председница Комисије за борачко инвалидску 
заштиту. Основна тема саветовања била је стање и проблеми 
бораца и војних инвалида у социјално здравственој заштити 
и примена законских права и стручних упутстава.

Саветовање је водио и дао поздравну реч пуковник Бора 
Ерцеговац, председник Градског одбора СУБНОР-а Београд. 
Драган Вулевић, вишегодишњи саветник у Министарсву за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања говорио је 
о односу деце према остарелим родитељима, а затим је из-
лагао проф. др Христо Анђелски, члан Комисије за борачко 
инвалидску заштиту, о проблемима здравствене заштите бо-
раца и војних инвалида. 

Председник и секретар Светске 
федерације ветерана у СУБНОР-у 
Србије

УВАЖАВАЊЕ 
РАЗЛИЧИТОСТИ

У организацији СУБНОР-а Србије у Београду, од 6. до 8. 
децембра боравила је делегација Светске федерације 
ветерана (WVF), председник господин Дан Виго Берг-

тун из Норвешке и секретар Андреас Рамнеруп из Шведске.
Светска федерација ветерана тренутно окупља преко 172 

ветеранске организације из 142 земље, и представља око 60 
милиона ветерана широм света. Федерација има статус кон-
султанта при Уједињеним Нацијама од 1951. године, а 1987. 
године додељен јој је и статус „УН мировни промотер”. фе-
дерација је била је номинована за Нобелову награду 8 пута.

Светска федерација је основана у Београду 1949. године, 
а 1951. друга Генерална скупштина је одржана у Београду. 
Повод за долазак делегације у СУБНОР Србије је одржава-
ње Генералне скупштине WVF и Конгреса, под мотом „Ува-
жавање различитости”, од 6. до 10. марта 2023. године у Бео-
граду. У разговорима са делегацијом из WVF учествовао је 
и државни секретар из Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Зоран Антић. 

Заједнички закључак је, да се не може бити истомишље-
ник по свим актуелним темама, али да ветерани морају бити 
они који „гасе ватру” у ком год делу света да букне. Поред 
официјелног дела посете делегација је упозната и са Градом 
Београдом.

Саветовање у пружању подршке 
борцима и војним инвалидима

Састанак са делегацијом 
Светске федерације ветерана

Са државним секретаром 
код председника СУБНОР-а
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АКТИВНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Седница председништва

БРОЈНИ ОСТВАРЕНИ 
И ПЛАНИРАНИ 
ЦИЉЕВИ

Председништво СУБНОР-а Србије, 15. децембра на 
10. седници, расправљало је и одлучивало о многим 
важним питањима везаним за рад организације.

Оно што је највише заокупило пажњу чланова јесу имо-
винско правни односи СУБНОР-а са другим удружењима 
која користе просторије на Савском тргу бр. 9. 

Председништво је информисано о посети челних људи 
Светске федерације ветерана СУБНОР-у Србије, председ-
ника Дан Вига Бергтуна и секретара Андерса Рамнерупа, са 
којима је дефинисана агенда Конгреса и Скупштине Свет-
ске федерације, планирана да се одржи у Београду од 6. до 
10. марта 2023. године. С тим у вези формиран је организа-
циони одбор за припрему Конгреса у саставу: генерал Љу-
биша Диковић – председник, пуковник – пилот Зоран Јако-
вљевић – заменик, а за чланове су изабрани Ратомир Сли-
јепчевић, Томислав Миленковић, Ђуро Шкаљац, Милош Ти-
шма и Јасмина Андрић.

Председништво је информисано о планираном обележа-
вању 80-те годишњице од формирања херојских бригада и 
дивизија у Другом светском рату. Обележавање догађаја је 
планирано за 22. децембар, а целу логистику обезбедило је 
Министарство одбране. На седници је предлoжено да се том 
приликом уруче признања СУБНОР-а Србије „Медаље бор-
ца”, највеће друштвено признање Плакета СУБНОР-а Срби-
је и признање „Велико хвала” заслужним појединцима. Гене-
рал-мајор Видосав Ковачевић повукао се са места председ-
ника Скупштине СБ „Бањица”, а на то место је предложен 
члан председништва Томислав Миленковић. За заменика је 
предложен Жељко Зиројевић, а за чланове: Зоран Јаковље-
вић, Ратомир Слијепчевић, Драгољуб Ђорђевић и Анђелко 
Милићевић. Осталих 5 чланова бира руководство СБ „Ба-
њица”. Њихове кандидатуре биће верификоване на следећој 
седници Скупштине у Сокобањи.

Константовано је, да су припреме за прославу 110 година 
српске војне авијатике у Нишу у пуном јеку. Већина задата-
ка је већ извршена. Покровитељ свечаности је председник 
Републике Александар Вучић, а позвани су многи званич-
ници Републике Србије. 

Председник Скупштине града 
Крагујевца посетио ГО СУБНОР-а 
Крагујевац

ЈАЧАЊЕ ДАЉЕ 
САРАДЊЕ

Резултати рада, успешна сарадња и заједничко деловање 
за добробит града, округа и државе су изузетан показа-
тељ односа Скупштине града Крагујевца, речи су пред-

седника Скупштине Мирослава Петрашиновића, који је 21. 
новембра посетио ГО СУБНОР-а Крагујевац.

Примајући госта, потпредседник СУБНОР-а Србије и 
председни ГО СУБНОР-а Крагујевца, академик пук. Жељко 
В. Зиројевић са сарадницима је истакао изузетну сарадњу са 
органима локалне самоуправе, са Скупштином града у него-
вању традиција ослободилачких ратова Србије, антифаши-

Градски одбор СУБНОР-а Крагујевац

Никола Селаковић Министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања

НОВИ МИНИСТАР 
ПРЕУЗЕО РЕСОР

Нова Влада Републике Србије положила је заклетву 
пред посланицима Народне скупштине Републике 
Србије 26. октобра 2022. године, чиме је почео да 

јој тече мандат.
Влада има 25 ресора и 28 министара, а Министарство 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у на-
редном периоду водиће Никола Селаковић. 

Никола Селаковић је рођен 1983. године у Ужицу. За-
вршио је Шесту београдску гимназију и основне и мастер 
студије на Правном факултету Универзитета у Београду 
и Високе студије одбране и безбедности.

Члан је и оснивач Српске напредне странке, у којој је 
обављао функције координатора Правног савета, члана 
Председништва од 2012. године и потпредседника Глав-
ног одбора у периоду од 2014. до 2016. године. Обављао је 
дужност министра правде и државне управе у Влади Ре-
публике Србије у периоду од 2012. до 2014. године, а по-
том министра правде у периоду од 2014. до 2016. године.

Одлуком председника Републике Србије 31. маја 2017. 
године постављен је на функцију генералног секретара 
Председника, коју је обављао до 27. октобра 2020. годи-
не. Дужност министра спољних послова Републике Срби-
је обављао је у периоду од 2020. до 2022. године.

Примопредаја дужности 
Николе Селаковић и 
Дарије Кисић

зму као и колективном сећању и памћењу на све оне који су 
животе дали за част, славу, образ и достојанство Отаџбине.

На састанку је било речи о даљим активностима и још 
чвршћем развијању сарадње која је у протеклом периоду 
била врло динамична, као и корацима на јачању исте у на-
редном периоду.
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Свечаним скупом у Дому Војске 
Србије, 22. децембра обележено 
је 80 година од формирања бри-

гада и дивизија – елитних јединица На-
родноослободилачке војске Југославије 
(НОВЈ), чији су борци на својим плећи-
ма, уз невиђено јунаштво и храброст и 
уз огромне жртве сврстали српски на-
род и остале народе Југославије у строј 
победника у Другом светском рату и 
донели Слободу као највећу цивилиза-
цијску вредност коју и данас уживамо.

Скупу су присуствовали високи 
официри Војске Србије, као и коман-
данти херојских јединица, које су носи-
оци Ордена народног хероја за храброст 
и неустрашивост коју су испољили при-
ликом одбране од НАТО агресије. Тако-
ђе су били присутни и представници ко-
лективних чланова СУБНОР-а Србије 
као и многобројно чланство СУБНОР-
-а из свих крајева Србије.

Свечаност је отворио и обратио се 
присутнима председник СУБНОР-а Ср-
бије генерал – мајор Видосав Ковачевић, 
подневши реферат о формирању парти-
занских бригада и дивизија НОВЈ 1942. 
године. Председник СУБНОР-а Србије 
је изразио задовољство великим бројем 
присутних чланова СУБНОР-а из целе 
Србије, као и гостију. Тиме се показује 
снага и јединство организације. Овим 
скупом на одређен начин се изражава 
и подршка српском становништву на 
Косову и Метохији, који се и после 20 
година боре за остваривање основних 
људских права.

У другој години Другог светског 
рата, на простору југословенског рати-

шта формира се 35 бригада и 8 дивизи-
ја, које ступају у борбу против окупато-
ра у време када је цела Европа окупира-
на и поробљена од стране нацистичке 
Немачке и њених сателита и помагача.

 На свечаности су уручена признања 
„Велико хвал”, „Медаље борца” и Пла-
кете СУБНОР-а Србије. „Медаља бор-
ца” додељена је начелнику Генералшта-
ба Војске Србије генералу Милану Мој-
силовићу. „Медаље борца”, највише бо-
рачко признање СУБНОР-а Србије, до-
дељене су за изузетан допринос у одбра-
ни отаџбине од НАТО агресије на Саве-
зну Републику Југославију 1999. године, 
ратним командантима херојских бри-
гада: 126. бригада ВОЈИН – пуковник 

Милош Поповић; 250. ракетна брига-
да ПВО – пуковник Драган Станковић; 
63. падобранска бригада – генерал-ма-
јор Илија Тодоров; 125. моторизована 
бригада – генерал-потпуковник Драган 
Живановић; 549. моторизована бригада 
– генерал-мајор Божидар Делић, пост-
хумно – медаљa je уручена његовој ћер-
ки Светлани Делић; 124. полицијска ин-
тервентна бригада – генерал полиције 
Жарко Браковић; 37. моторизована бри-
гада – генерал Љубиша Диковић.

У име лауреата обратио се генерал 
Љубиша Диковић који је нагласио да 
признање које је примио припада свим 
борцима против НАТО агресије, а по-
себно онима који су положили животе 
на олтару отаџбине.

Највеће друштвено признање, које 
додељује СУБНОР Србије – Плаке-
та, добили су: министар одбране Ми-
лош Вучевић; председник УО књижев-
не фондације „Драгојло Дудић” – бард 
српског и југословенског новинарства 
Милош Јевтић; председник жирија Фон-
дације др Милан Кољанин и књижев-
ница и публициста Љиљана Булатовић. 
Господин Јевтић захваливши се на при-
знању објаснио је мисију књижевног 
конкурса Фондације, чији је циљ да се 
сачува сећање на све ослободилачке ра-
тове које је Србија икада водила.

Посебно признање СУБНОР-а Срби-
је, „Велико Хвала” уручено је припад-
ницима Војске Србије и Министарства 
одбране, за помоћ у реализацији својих 
активности и сарадњу са СУБНОР-ом 
Србије: пуковнику Драгану Милкови-
ћу начелнику Управе за традицију, стан-

У Београду обележено 80 година од формирања бригада и дивизија НОВЈ

80 ГОДИНА СЛАВЕ И ПОНОСА

Додела признања СУБНОР-а 

Дом Војске Србије 22. децембра
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дард и ветеране МО; пуковнику Миха-
илу Зоговићу начелнику Управе за од-
нос са јавношћу; потпуковнику Биља-
ни Пашић директорки медија центра 
„Одбрана”; Драгани Марковић главној 
уреднице магазина „ОДБРАНА”; потпу-
ковнику Невенки Дармановић дирек-
торки Војног музеја; др Јованкаи Шара-
новић директорки Института за страте-
гијска истраживања Универзитета од-
бране; потпуковнику Николи Живко-
вићу уметничком начелнику ансамбла 
Министарства одбране „Станислав Би-
нички”; потпуковнику Далибору Мија-
иловићу директору војне штампарије; 
ВФЦ „Застава филм” пуковнику Горан 
Иконићу и војној службеници Биљани 
Шљиванчанин.

Уметнички ансамбл Војске Србије 
„Станислав Бинички” извео је богат 
културноуметнички програм са леген-
дарним партизанским песмама, а цео 
програм надахнуто је модерирао Ми-
лорад Ћирић.Представници Министарства одбране и Војске Србије

На седници председништва 
СУБНОР-а Србије предлoже-
но је да се 22. децембра, на 
прослави 80 година од фор-

мирања партизанских бригада и диви-
зијана, уруче „Медаље борца”, командан-
тима бригада одликованих „Оредном 
народног хероја” за заслуге у борби про-
тив НАТО агресије 1999. године. 

„Медаља Борца” као највише борач-
ко признање установљена је још дав-
не 1948. године приликом формирања 
СУБНОР-а Србије и дефинисана је Ста-
тутом СУБНОР-а Србије.

Медаља се додељује на основу кри-
теријума који су прописани од стране 
Председништва СУБНОР-а Србије и на 
предлог општинских, градских, окру-
жних и покрајинских одбора, а додељу-
је се на основу одлуке Председништва 
СУБНОР-а Србије.

До сада је „Медаља Борца” додељи-
вана искључиво борцима НОР-а. На 
Скупштини СУБНОР-а Србије 2000. го-
дине, промењен је назив организациј 
и на тај начин су обухваћене традици-
је свих ослободилачких ратова Србије, 
закључно са борбом и отпором против 
НАТО агресије 1999. године. Истовре-
мено је донета одлука о промени визу-
елног изгледа „Медаље Борца” (побед-
ничка круна из Првог светског рата – 

Уручене „Медаље борца”, командантима бригада одликованих  
„Оредном народног хероја”

НЕМА НАЗАД, ИЗА ЈЕ СРБИЈА!
садашњи званични грб Републике Ср-
бије, а са друге стране победничка зве-
зда петокрака из Другог светског рата).

Нова „Медаља Борца” први пут је до-
дељена 4. јула 2021. године, живим бор-
цима НОР-а поводом обележавања 80. 
година Устанка у Србији. Медаља је до-
дељена и председнику Републике Србије, 
Александру Вучићу, као и генерал-пуков-
нику Владимиру Лазаревић, команданту 
Приштинског корпуса Војске Југослави-
је за време Рата на Косову и Метохији и 
НАТО бомбардовања СРЈ, а касније и ко-
мандант Треће армије Војске Југославије.

126. бригада ВОЈИН 
Након распада СФРЈ, од постојећа 

три пука ВОЈИН, 12. октобра 1992. годи-
не, формирана је 126. бригада ВОЈИН. 
Током борбених дејстава 1999. године, 
јединица је свих 78 дана успешно оба-
вља своје наменске задатке. За испољену 
изузетну храброст и остварене резулта-
те у одбрани отаџбине током борбених 
дејстава 1999. године, одликована је Ор-
деном народног хероја. За 78 дана рата 

по јединицама бригаде НАТО је дејство-
вао око 100 пута, а бригада је промени-
ла преко 160 положаја на планинским 
врховима СРЈ.

Ни у једном тренутку у току агресије 
НАТО на СРЈ 1999. године, радари бри-
гаде нису били ван строја. Током НАТО 
агресије, већи број радарских уређаја и 
система бригаде је погођен, трајно или 
привремено онеспособљен, али се вели-
ким залагањем, стручни кадар система 
ВОЈиН трудио да се што већи број ра-
дарских система оспособи за рад и вра-
ти у јединице чим је пре било могуће. На 
дан када је агресија окончана, поново је 
постављен један од централних радара 
на Фрушку гору.

Иако је штета на крају рата на сред-
ствима радарске технике била значајна 
и велика, јединице ВОЈИН су неколико 
година након рата систем ВОЈИН по-
ново оспособиле. 126. бригада ВОЈИН, 
остварила је 2984,57 часова рада у току 
рата, а формирана је и мрежа визуелних 
осматрачких станица ВОСт. У току рата 
радарски је откривено 28859 формација 
(изнад СРЈ 6657 од којих 6658 „X” – не-
пријатељске), а мрежа ВОСт је откри-
ла 6726 формација и предала податке 
центру ВОЈИН. Ова мрежа давала је и 
податке о дејству наше ПВО према сна-
гама НАТО.
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Током 78 дана рата, из састава 126. 
бригаде ВОЈИН погинула су само 2 офи-
цира. Они су страдали 06.04.1999. годи-
не у кабини радара АН/ТПС-63 на пла-
нини Маљен, када је противрадарска 
ракета погодила њихов радар. На ме-
сту погибије младих официра, подиг-
нут је споменик. Поред њих, тада је ра-
њено још 4 припадника јединице, а је-
дан је повређен. 

Командант 126. бригада ВОЈИН 
1999. године – пуковник Милош Поповић.

250. ракетна бригада за ПВД
Одлуком државног руководства од 

24. новембра 1962. године формиран 
је 250. ракетни пук ПВО, а увођењем 
у употребу ракетног система „НЕВА”, 
1980. године јединица је преформирана 
у ракетну бригаду. У оквиру трансфор-

мације Војске Србије, 26. априла 2007. 
године у састав бригаде, улазе и једи-
нице наоружане системом „КУБ”. Ра-
кетна бригада ПВД је намењена за про-
тивваздухопловну одбрану ширих ре-
јона градова и јединица Војске Србије 
од извиђања и дејстава противника из 
ваздушног простора. У саставу 250. рбр 
ПВД налази се пет ракетних дивизиона 
ПВД. Ракетни дивизиони су наоружани 
ракетним системом С-125М1Т „НЕВА”, 
ракетним системом 2К12 „КУБ”, прено-
сним ракетним системима ПВО „стре-
ла 2М”, кинеским системом ФК-3 и си-
стемом панцир С1.

250. ракетна бригада је 1999. година 
учествовала у одбрани од НАТО агреси-
је. За постигнуте резултате и допринос у 
одбрани земље, бригада је 2000. године 
одликована највећим ратним призна-
њем – Орденом народног хероја. 2004. 
године патријарх српски Павле доделио 
је бригади грамату, а 2015. је одликована 
је златном Медаљом за заслуге. 250. Ра-
кетна бригада била је активна цело вре-
ме током 78 дана агресије НАТО снага 

на СРЈ 1999. године, 24 часа дневно. Деј-
ствовала је 111 пута, са 88 ватрених ло-
кација, и премештала своју опрему до-
датних стотинка пута како би избегла 
дејство НАТО снага.

Дана 27. марта 1999, трећа батери-
ја, успешно је дејствовала и први пут у 
историји ратовања оборила амерички 
невидљиви авион F-117 Nighthawk, ко-
ристећи систем НЕВА, С125-М1. 

Дана 2. маја исте године, авион аме-
ричког ратног ваздухопловства, F-16CJ 
Fighting Falcon, оборила је 250. рбр у 
близини Новог Сада. 

Команда 250. ракетне бригаде ПВД 
смештена је у касарни „Бањица” у Бео-
граду, док су јединице размештене на 9 
локација широм Србије.

Начелник штаба 250. ракетне бри-
гаде 1999. године – пуковник Драган 
Станковић. 

63. падобранска бригада
Први падобрански батаљон, чије 

традиције негују падобранци 63. падо-
бранске бригаде, основан је уз помоћ са-
везничких снага 14. октобра 1944. годи-
не у војној бази крај Барија, у Италији. 
1967. године у Нишу је формирана 63. 
падобранска бригада. Јединицу су сачи-
њавале падобранске чете, а извиђачка и 
диверзантска обука преузимају примат.

Појава падобрана типа крило кра-
јем седамдесетих и почетком осамде-
сетих година, омогућавали су специ-
јалне десанте и спуштање веће групе 
падобранаца са великих висина на те-
рене малих димензија са препрекама 
у околини. Тако је 63. падобранска из 
једне ваздушно-десантне јединице из-
расла у специјалну падобранску бри-
гаду. Захваљујући успешном изврша-
вању бројних мирнодопских и ратних 
задатака и врхунској оспособљености, 
63. падобранска бригада је заузела пре-
стижно место међу специјалним једи-
ницама Војске Србије.

За показану храброст и учињена хе-
ројска дела током борбених задатака, 
63. падобранска бригада је 1999. годи-
не одликована Орденом народног херо-
ја. У току тромесечног рата 1999. годи-
не бригада је била ангажована на више 
различитих праваца и локација. Све за-
датке је обавила професионално и од-
говорно, успевајући да при том сачува 
људе и ратну технику, упркос жестоким 
борбама и ударима из ваздуха.

Командант 63. падобранске брига-
де 1999. године – генерал-мајор Или-
ја Тодоров.

126. бригада ВОЈИН

250. ракетна бригада за ПВД
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125. моторизована бригада
Бригада је формирана 23. септембра 

1981. године у Косовској Митровици. 
За време рата на Косову и Метохији и 
НАТО агресије на СРЈ 1999. године, бри-
гада је била у саставу Приштинског кор-
пуса. Током НАТО агресије, погинуло је 
92 припадника 125. моторизоване бри-
гаде, 386 је рањено а 6 се води као не-
стало. Дана 16.06.1999. године ова једи-
ница је добила Орден народног хероја, 
а њених 412 припадника је одликовано.

Бригада је расформирана 2005. годи-
не. У време НАТО агресије 125. мото-
ризована бригада извела је победнич-
ку битку на Кошарама, чиме је стекла 
државни и међународни углед и значај 
у одбрани СРЈ. Својом снагом и ватре-
ним могућностима бригада је спречава-
ла дејство терористичке ОВК, штитила 
објекте од виталног значаја и брани-
ла становништво од напада терориста. 

Битка на Кошарама трајала од 
9. априла до 14. јуна, 1999.године, зна-
чајна је, јер је спречила продор агресора 
потпомогнутог са око 27 земаља. Бри-
гада није дозволила расецање главних 
снага Приштинског корпуса. Упорно је 
држала положаје и рејоне у саставу гра-
нице, чиме је обезбедила да се и снаге 
по дубини консолидују, и да се обезбеди 
време снагама на Паштрику, 549.мото-
ризованој бригади, за своја дејства то-
ком офанзиве. То су биле тешке борбе и 
бојеви у одбрани, јер бригада није бра-
нила само караулу, већ и гранични пре-
лаз ширине око 20 километара.

Командант 125 моторизоване брига-
де 1999. године – генерал-потпуковник 
Драган Живановић.

549. моторизована бригада
У Призрену је 1968. године форми-

рана 549. група за развој територијал-
ног пешадијског пука. Група је 1975. го-
дине прерасла у 549. пешадијски пук, а 
у време немира на Косову 1981. године, 
пук је постао 549. пешадијска бригада. 

Своје коначно име бригада је доби-
ла 1990. године, када је постала 549. мо-
торизована бригада. При формирању 
Војске Југославије 1992. године, била је 
у саставу Приштинског корпуса Треће 
армије. Бригада је 16. јуна 1999. године 

одликована Орденом народног хероја. 
По потписивању Војно-техничког спо-
разума у Куманову и одласка Војске Ју-
гославије са Косова и Метохије у јуну 
1999. године, 549. моторизована бри-
гада је из матичне зоне одговорности 
премештена у Јабланички округ. 

Фото: Даримир Банда, Магазин „Одбрана”

125. моторизована бригада

549. моторизована бригада

63. падобранска бригада

Приликом формирања Треће бри-
гаде Војске Србије, 4. јуна 2007. годи-
не, 549. моторизована бригада је увр-
штена у њен састав. Наследник тра-
диције 549. бригаде је Трећи центар за 
обуку у Лесковцу. Марта 1999. године, 
бригада је разбила терористичке снаге 
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ОВК у призренским селима Јешково и 
Кабаш. Такође, учествовала је и у бици 
на Паштрику, против здружених снага 
Ослободилачке војске Косова, Оружа-
них снага Албаније, НАТО и Специјал-
не ваздушне службе. 

Крајем маја 1999, после силних напа-
да терориста преко карауле Горожуп и 
врха Паштрика, када тим копненим на-
падима подршку дају стратешки бом-
бардери НАТО, терористи су отпоче-
ли и са брзом паљбом из минобацача, 
пешадијским нападом и наступањем. 
Водник Бошевски са својим водом трпи 
нападе, једва задржавајући положаје, и 
у неко време везом зове ИКМ бригаде, 
тражећи одобрење за повлачење 200 до 
300м назад. Јавља му се командант бри-
гаде Божидар Делић и каже: Нема на-
зад, иза је Србија!

Бригада је 19. јула 1998. године де-
блокирала и ослободила Ораховац, који 
је два дана раније блокиран од стране 
Ослободилачке војске Косова.

Командант 549. механизоване бри-
гаде 1999. године – генерал-мајор Бо-
жидар Делић. 

124. интервентна бригада ПЈП
Механизована бригада са седиштем 

у Приштини и нових 6. „Б” одреда По-
себних јединица полиције (ПЈП) актив-
ног састава, формира се 1998. године.

Јуна 1999. године обједињавањем 21. 
и 22. одреда Посебних јединица мили-
ције (ПЈМ) формира се 122. интервен-
та бригада ПЈП са седиштем у Београ-
ду, а обједињавањем 24. одреда и Ме-
ханизоване бригаде, формира се 124. 
интервентна бригада ПЈП са седиштем 
у Приштини.

124. интервентна бригада ПЈП

37. моториозована бригада

У сукобу на Косову 1998. и 1999. го-
дине, ПЈП учествује у многобројним 
против-терористицким акцијама.

Након завршеног рата на Косову и 
Метохији 1999. године, 124. Интервент-
на бригада ПЈП одликована је Орденом 
народног хероја. ПЈП су ангажоване на 
извршавању веома различитих безбед-
носних задатака: задатке у оквиру оба-
вљања редовних полицијских послова, 
задатке одржавања јавног реда и мира и 
сузбијање грађанских нереда и борбене 
задатке у оквиру хапшења опасних кри-
миналаца, сузбијања оружаних побуна, 
тероризма и извршавања борбених за-
датака у рату.

Командант 124. бригаде ПЈП – 1999. 
године генерал полиције Жарко Бра-
ковић. 

37. моториозована бригада
Након завршеног рата на Косову и 

Метохији 199. године, 37. моторизована 
бригада Војске Југославије, одликоване 
је Орденом Народног хероја за допри-
нос одбрани земље од НАТО агресије.

У миру, ова бригада налазила се у са-
ставу Друге армије. Непосредно пре по-
четка агресије на СРЈ, ГШ ВЈ препотчи-
нио је бригаду команди Треће армије, 
односно Приштинском корпусу. 

Током одбране од НАТО агресије, 
страдало је 60 припадника бригаде.

Никоме није успело да укроти зло-
гласну Дреницу, а то је 1999. године учи-
нила 37. моторизована бригада из Ра-
шке. Али њена дејства у Дреници остала 
су у сенци и мало су позната јавности. 
Ова херојска јединица добила је зону 
одговорности на Другом појасу одбра-
не, која се поклапала са регионом зло-
гласне Дренице. Командни састав на 
свим нивоима командовања били су 
су резервни фицири. У првих десетак 
дана агресије вештим командовањем и 
добром оспособљеношћу, хероји ове је-
динице успели су да разбију најјача те-
рористичка упоришта Оперативне зоне 
„Дреница”, у којој су се смењивали ко-
манданти ОВК Хашим Тачи, Селман Су-
лејмани и последњи, Сами Љуштаку.

Командант 37. моторизоване брига-
де 1999. године – генерал Љубиша Ди-
ковић.
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„Поштовани борци, господо генерали, 
официри, подофицири и војни службе-
ници, поштовани чланови породица и 
потомци погинулих бораца, чланови 
наших колективних удржења, чланови 
Председништва, председници и члано-
ви општинских, градских, окружних и 
покрајинских одбора СУБНОР-а Срби-
је, другарице и другови, даме и господо, 
драги пријатељи,

Поздрављам Вас у име СУБНОР Ср-
бије и радујем се што сте данас својим 
присуством увеличали данашњи Свеча-
ни скуп који организујемо у част обеле-
жавања 80 година формирања партизан-
ских бригада и дивизија, елитних једи-
ница НОВЈ чији су борци на својим пле-
ћима, уз невиђено јунаштво и храброст 
и уз велика страдања, сврстали српски 
народ као и остале народе Југославије у 

строј победника у Другом светском рату 
и тако дам донели СЛОБОДУ као најве-
ћу цивилизацијску вредност коју и да-
нас уживамо.

Наиме у времену у којем живимо све-
доци смо покушаја ревизије историје, 
склони забораву, а ревизионисти су гла-
снији што је мање живих учесника тог 
славног периода у историји српског на-
рода.

Ми који чувамо културу сећања на 
ту славну народноослободилачку про-
шлост то не смемо и нећемо дозволити 
и зато данас са понос истичемо да је у 
другој години Другог светског рата, на 
простору југословенског ратишта фор-
мирано 35 бригада и 8 дивизија, елитних 
јединица НОВЈ које су ступиле у борбу 
против окупатора у време када је цела 
Европа окупирана и поробљена од стра-

не нацистичке Немачке и њених сатели-
та и помагача.

...Док су 15. априла краљ и влада са 
никшићког аеродрома авионом побе-
гли у иностранство, Немци су зароби-
ли југословенску Врховну команду, чији 
су опуномоћеници 17. априла у Београ-
ду потписали безусловну капитулацију 
Југословенске војске, која је ступила на 
снагу 18. априла у 12 сати.

Укупно је заробљено око 375.000 при-
падника Војске Краљевине Југославије, а 
међу њима и 202 генерала, прослављени 
команданти бригада и дивизија у пробо-
ју Солунског фронта у Првом светском 
рату и сви одведени у логоре у Немачку, 
Аустрију и Италију.

Кључно питање је, ко је после овако 
неславног завршетка Краљевине Југо-
славије и њене војске остао у земљи да 
се бори против окупатора.

Остао је голорук народ, одлучан да 
се бори против нацизма и фашизма као 
највећег зла које се појавило у 20. веку, 
прихватајући пароле: „Боље рат него 
пакт, Боље гроб него роб” које су јавно 
већ истакнуте 27.марта.

Српском народу, а и осталим наро-
дима Југославије требао је вођа да ове 
истинске и вековне идеје неко препозна 
и да их поведе у борбу против окупатора.

Ту на историјску сцену ступа КПЈ 
као најорганизованија политичка снага 
у том периоду општег расула, неједин-
ства, издаје, и капитулације Војске Кра-
љевине Југославије.

Још док је трајао Априлски рат, По-
литбиро ЦК КПЈ је на својој седници 10 
априла 1941. године у Загребу заузео 
став о пружању отпора фашистичким 
агресорима, за руковођење припрема-
ма за оружану борбу при ЦК КПЈ фор-
миран је Војни комитет са Јосипом Бро-
зом Титом на челу.

За руковођење оружаном борбом 
Политбиро ЦККПЈ је 27. јуна форми-
рао Главни штаб Народно-ослободилач-
ких партизанских одреда Југославије и 
за команданта именовао генералног се-
кретара КПЈ Јосипа Броза Тита.

Од тада па преко чувених саветовања 
у Дуленима, у Столицама и одлуком од 4. 
јула о подизању устанка у Југосавији от-
почиње формирање партизанских одре-
да широм Југославије у току 1941. годи-

Обраћање председника СУБНОР-А Србије на обележавању 80 година од 
формирања бригада и дивизија 

ЕЛИТНЕ ЈЕДИНИЦЕ НОВЈ 
СВРСТАЛЕ СУ СРПСКИ НАРОД  

У СТРОЈ ПОБЕДНИКА

Председник СУБНОР-а Србије  
генерал–мајор Видосав Ковачевић

Заставе бригада и дивизија из 1942. године
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На почетку желим да Вас поздра-
вим у име СУБНОР-а Србије и 
да Вас замолим да нам, као увод, 

представите историјат Светске федера-
ције ветерана.

- Федерација је званично основана 
1950. године у Паризу, под покровитељ-
ством UNESCO-a, организације Уједи-
њених нација чији је задатак брига о 
свим људима на свету. На самом почет-
ку установљен је и мото федерације који 
гласи „Нико не може речитије говори-
ти о миру од оних који су учествовали 
у рату”. И ми се тог реда држимо у свим 
нашим хуманитарним и другим актив-
ностима. Морамо увек и свуда говори-
ти гласно о миру као највећој вредно-
сти људске расе. То је наш приоритет-
ни задатак.

Колико дуго сте Ви на челу Феде-
рације?
– У организацији сам од 2001. годи-

не, 2009. године биран сам за председ-
ника Европског дела федерације и зада-
так ми је био брига и помоћ ветерани-
ма Источне Европе и бивших Совјет-
ских Република, а председник Светске 
федерације ветерана постао сам 2015. 
године.

не, а у одлуци о њиховом формира-
њу, између осталог стоји, „Партизан-
ски одреди зову се народноослободи-
лачким и због тога што нису борбене 
формације било које политичке пар-
тије или групе – у конкретном случа-
ју ни Комунистичке партије, већ су то 
борбени одреди народа Југославије у 
којима треба да се боре сви родољуби 
способни за оружану борбу против 
окупатора, без обзира на политичка 
уверења.

Од 1941. до краја 1944. године укуп-
но је формирано преко 278 партизан-
ских одреда.

Првог марта 1942. године формира-
на је у Чајничу 2. пролетерска бригада, 
а до краја исте године форирано је још 
35 нових бригада и 8 дивизија, којих се 
данас управо присећамо и подсећамо.

Највећи број ових бригада и диви-
зија је формирано ван Србије али је 
историјска чињеница да су у њиховим 
саставима претежно били Срби, као и 
целокупни командни кадар ових брга-
да и дивизија.

Не улазећи даље у историјски след 
догађаја јачања и организовања НОВЈ 
значајно је истаћи да је крај рата Југо-
словенска Војска дочекала са 6 арми-
ја и 1 тенковском армијом, 6 корпуса, 
59 дивизија од чега две ваздухоплов-
не, 269 бригада, 9 пукова од чега 6 ва-
здухопловних и 3 народноослободи-
лачка одреда.

Укупно је Југословенска Армија 15. 
маја 1945. године имала око 800.000 бо-
раца и руководилаца, под командом 63 
генерала са маршалом Титом на челу.

...У тој четворогодишњој надљуд-
ској борби српски народ је тешко стра-
дао али је на крају рата стао у строј по-
бедника исто тако како су наши пре-
ци били у строју победника у Првом 
светском рату.

Жртве које је српски народ под-
нео, не само у борби, него и у бројним 
концентрационим логорима у Другом 
светском рату обавезују нас, њихове 
потомке као и све антифашисте да не 
дозволимо прекрајање историје, које 
је нажалост поприлично узело маха 
у нашој Србији, да не говоримо о ре-
гиону, па и у Европи. СУБНОР Ср-
бије то чини уназад годинама упркос 
разним ометачима и ревизионисти-
ма и зато смо препознати у региону 
и у Европи и добили част да ове го-
дине организујемо Европску Конфе-
ренцију антифашиста, уз подршку др-
жаве Србије, а у марту идуће године 
смо домаћини Конгреса светске фе-
дерације ветерана што је за нас вели-
ко признање али и за државу Србију 
која стоји иза нас.”

СМРТ ФАШИЗМУ СЛОБОДА НА-
РОДУ… ЖИВЕЛА СРБИЈА…

Први човеком Светске федерације ветерана  
говори за „Борац”

УВАЖАВАЊЕ 
РАЗЛИЧИТОСТИ

СУБНОР Србије је у децембру угостио председника и 
генералног секретара Светске федерације ветерана (WVF) 
Дан Вига Бергтуна и Андерса Рамнерупа. Ову прилику смо 
искористили да поразговарамо са првим човеком Светске 

федерације ветерана 

Клики је стварни политички утицај 
ветеранских организација у земља-
ма у којима делују?
– У већини земаља водеће политич-

ке структуре доживљавају ветеране као 
„трн у нози” с обзиром да су они увек и 
свуда морални коректив политика које 
одређене земље воде. Ниједна власт не 
жели да буде критикована, посебно не 
од оних људи и структура које су до-
носиле мир и безбедност тим држава-
ма. Такође, нерадо дају финансијску и 
другу помоћ неопходну за рад орга-
низација.

Зашто сте, у овом политичком тре-
нутку, одабрали Београд као дома-
ћина Конгреса и Скупштине свет-
ске федерације?
– Мислим да је веома важно да се са 

Србије скине стигма која јој је неправед-
но наметнута деведестих година. Жели-
мо да Србија у породици народа, и као 
један од оснивача Федерације, не буде 
и даље третирана и перципирана као 
„црна овца”. Ја као Норвежанин и лич-
но имам пуно поштовање према бившој 
Југославији и Србији, који су у Другом 
светском рату значајно помогли мојој 
отаџбини Норвешкој.

Дан Виго Бергтун у СУБНОР-у Србије
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Ако се осврнемо на оснивачки акт 
Уједињних Нација по којем све др-
жаве чланице имају право на суве-
ренитет и територијални интегри-
тет, како у том светлу гледате на пре-
цедент признавања државности та-
козваном Косову који је историјски 
најважнији део територије Републи-
ке Србије?
– Сматрам да свака држава има пра-

во на став и своја мишљења и деловања 
и да то треба поштовати. Ми као свет-
ски ветерани не можемо играти поли-
тичку улогу и никада, понављам никада 
не смемо да се мешамо у политику. На 
нама је да водимо рачуна о ветеранима 
и то је наше поље деловања.

Да, али Уједињене Нације, које би 
требало да су најмоћнија светска 
оргаизација, пренебрегавају пра-
во наше државе које признају сви-
ма другима..? Повеља је јасна у ста-
ву да је територијални интегритет 
у тренутку стварања УН даље не-
промењив?

– Ја разумем ваше оправдане ставо-
ве, али морам да нагласим да Светска 
федерација ветерана нема алата који-
ма би активно партиципирала у доно-
шењу политичких одлука, нарочито не 
на тако високом нивоу. Ми једностав-
но нисмо у могућности да делујемо у 
тој области!

Какав је Ваш став према историј-
ском ревизионизму који релативи-
зује и доводи у питање резултате 
Другог светског рата?
– Мој приступ том проблему је да мо-

рамо бити веома будни и свесни чиње-
нице да је фашизам међу нама сво ово 
време и након завршетка Другог свет-
ског рата. Морамо пронаћи начине како 
се против тога борити. Зато бих веома 
похвалио ФИР (Европска федерација 
антифашиста и покрета отпора), који 
стално настоји да предузима акције које 
би довеле до освешћивања људи о томе 
какво је зло нацизам и фашизам и како 
сви морамо бити ангажовани да нам се 
такво зло никада више не понови.

Шта мислите о рату између Руси-
је и Украјине? Да ли је то сукоб из-
међу те две државе или је у питању 
сукоб НАТО-а и Русије тј. Истока и 
Запада, а који се само води на тери-
торији Украјине?
– Веома је мучно говорити о томе...

ја само желим да изразим своју забри-
нутост и покажем људску емпатију и 
бригу, нарочито према ветеранима и 
цивилним жртвама рата. Моје лично 
мишљење је да је овај фронт створен од 
стране највиших структура политичке 
моћи у свету.

Које су, по Вашем мишљењу, глав-
не идеје водиље које би могле дове-
сти до стварања и очувања трајног 
и стабилног мира у свету?

– Политика коју видимо у свету, по-
себно у оквирима Европске Уније је 
та да цео свет мора бити униполарно 
и униформно уређен и да се у тај узак 
оквир морају угурати сви народи света.

Апсолутно нисам сагласан са том 
политиком и мислим да је то погрешан 
смер деловања. Сви смо ми различити и 
морамо се научити да поштујемо друга-
чија мишљења, и зато сматрам да је овај 
Конгрес толико важан јер је његов мото 
„УВАЖАВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ”!

После Првог светског рата основа-
на је Лига народа за мир; после Дру-
гог светског рата Уједињене Наци-
је. Колико је реално да у политици 
мале земље буду равноправан парт-
нер великим?
– Моје је мишљење да се морамо до-

следно борити за поштовање једни дру-
гих. Ако гледамо у будућност бојим се да 
ћемо увек негде имати ратове, али сва-
како сматрам да без обзира на величину 
земаља свачији став мора бити уважен.

У жељи да завлада трајни мир уме-
сто претњи нуклеарним ратом, шта 
бисте поручили нашим читаоцима?
– Као некадашњи војник, видевши 

страхоте рата, са ужасом сам тада ми-
слио да су људска бића створена да би 
ратовала. Мој отац је био професор 
историје и увек је говорио да на нашој 
планети никада неће бити трајног мира 
док се не појави за све заједнички не-
пријатељ. И зато морамо у срцима него-
вати жељу заједништва међу људима без 
обзира ко су и одакле су. А данас, најве-
ћи заједнички непријатељ је пропаганда 
и пропагандни рат, на чије лажи људи, 
нажалост, лако наседају. Насупрот томе 
морамо ширити идеје о пријатељству и 
братству међу народима и државама.

Редакција часописа „Борац”
Разговор водио Станислав Рескушић

Додела признања председнику СУБНОР-а Србије

Дан Виго Бергтун са председником СУБНОР-а Србије

У ВЕЋИНИ ЗЕМАЉА ВОДЕЋЕ 
ПОЛИТИЧКЕ СТРУКТУРЕ 
ДОЖИВЉАВАЈУ ВЕТЕРАНЕ КАО 
„ТРН У НОЗИ“ С ОБЗИРОМ ДА СУ 
ОНИ УВЕК И СВУДА МОРАЛНИ 
КОРЕКТИВ ПОЛИТИКА КОЈЕ 
ОДРЕЂЕНЕ ЗЕМЉЕ ВОДЕ
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Представници борачких удружења у МО

ТРАСИРАТИ ПРАВЦЕ, 
И ДЕФИНИСАТИ 
САРАДЊУ

Потпредседник Владе и министар одбране Милош Ву-
чевић и начелник Генералштаба Војске Србије генерал 
Милан Мојсиловић одржали су 10. новембра, у свеча-

ној сали Дома Гарде на Топчидеру, састанак са представни-
цима удружења са којима Војска Србије остварује сарадњу.

Представници удружења информисани су о актуелној 
политичкој и безбедносној ситуацији у земљи и региону, и 
о најзначајнијим активностима и правцима даљег развоја 
система одбране.

Министар Вучевић поздравио је присутне у име председ-
ника Републике и Владе Републике Србије. У свом обраћа-
њу министар је говорио о политичкој и безбедносној ситуа-
цији у земљи и региону. Он је посебно подвукао потребу за 
јединством када је реч о виталним државним интересима.

Начелник Генералштаба генерал Милан Мојсиловић је ис-
такао да министарство одбране и Војска Србије, велику па-
жњу поклањају сарадњи са свим организацијама чији су про-
грамски циљеви и пројектне активности усмерени ка очува-
њу слободарских, патриотских вредности, војних традиција 
и војничког позива, као и на развоју и афирмацији дисци-
плина које своју примену имају у војсци.

Дом Гарде, састанак са борачиким удружењима

Борци на пријему у министарству 
за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања

МИНИСТАР 
СЕЛАКОВИЋ СА 
ПРЕДСТАВНИЦИМА 
УДРУЖЕЊА 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања Никола Селаковић одржао је састанак 
28. новембра, са 115 представника удружења која 

остварују циљеве у области борачко-инвалидске заштите.
На састанку је вођен конструктиван дијалог, а представни-

ци удружења су изнели различите проблеме са којима се су-
срећу. Разматрани су и могући начини решавања тих пробле-

ма. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања ће и у наредном периоду наставити да разматра све 
упућене захтеве и иницијативе која удружења буду достави-
ла, а у циљу унапређења положаја борачко-инвалидске попу-
лације – истакао је министар Никола Селаковић на састанку.

Представници удружења код министра Селаковића

Дом Гарде на Топчидеру

ПРИЈЕМ ПОВОДОМ 
ПРАЗНИКА

Потпредседник Владе и министар одбране Милош Ву-
чевић и начелник Генералштаба Војске Србије генерал 
Милан Мојсиловић приредили су пријем поводом 

новогодишњих и божићних празника у Дому Гарде на Топ-
чидеру.

Пријему су присуствовали изасланик председника Репу-
блике Србије Милорад Вељовић, председник Народне скуп-
штине Владимир Орлић, министри у Влади, народни посла-
ници, представници Министарства одбране и Војске Срби-
је, локалне самоуправе, државних институција, верских за-
једница, дипломатског и војно-дипломатског кора, ветера-
ни и представници борачких удружења, као и многобројни 
гости из јавног и културног живота. Честитајући предстоје-
ће празнике, у име генерала Мојсиловића и своје име мини-
стар Вучевић захвалио је гостима и свима са којима Мини-
старство одбране и Војска Србије сарађују и заједнички раде. 
Вучевић је истакао, да је поносан на све припаднике система 
одбране и на њихов рад, као и на чињеницу да су претходне 
владе, као и данашња, у складу са смерницама председника 
Републике, учиниле озбиљан напредак ка јачању војске, ње-
них одбрамбених капацитета и враћању никада изгубљеног, 
али некада спутаног у страну, угледа који је имала. На крају 
обраћања министар је пожелео пре свега мир народу на Ко-
сову и Метохији, и поручио да верује у разум код свих актера. 

Пријем у у Дому Гарде на Топчидеру
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СТВАРАЛАШТВО

Алексинац

ПРОМОЦИЈА 
КАПИТАЛНОГ ДЕЛА

Дом омладине у Алексинцу у уторак првог новембра 
био је мали за све посетиоце који су желели да при-
суствују промоцији Монографије „Страдање народа 

Алексиначког Поморавља у Другом светском рату од 1941. 
до 1945. године”.

Након дугог рада и истраживања четири аутора, једно ка-
питално дело угледало је светлост дана. Аутори ове моногра-
фије су Мића Милојевић, Зоран Стевановић, Милан Мило-
јевић и Милан Петровић, а у њој је обрађено неколико тема. 
Иначе, издавање ове монографије финансирало је по пројек-
ту Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Републике Србије.

Монографија обухвата 2266 имена, рачунајући сва села која 
припадају алексиначкој општини Из ове монографије љуби-
тељи историје могу сазнати каква је била административна 
подела Алексиначког поморавља за време окупације, затим 
које су оружане формације деловале на овом терену и њихове 
борбе, а на крају је и попис жртава током рата по насељима.

Промоција монографије у Алексинцу

Округли научни сто у Нишу

СТО ДЕСЕТ ГОДИНА 
СТВАРАЊА И 
РАЗВОЈА СРПСКЕ 
ВОЈНЕ АВИЈАЦИЈЕ

Поводом обележавања 110-годишњице стварања и ра-
звоја српске војне авијације, у Нишу, у организацији 
Градског одбора СУБНОР-а Ниш, приређен је округли 

научни сто.
Скуп је отворио председник ГО СУБНОР-а Ниш пуков-

ник у пензији Душан Новаковић. Након тога, научном ску-
пу обратила се заменица градоначелнице Ниша Душица Да-
видовић која је, између осталог, истакла да је Ниш своју бо-
гату историјску улогу овековечио и 24. децембра 1912. го-
дине у коме је, у оближњем месту Трупале, створена српска 
војна авијација.

У организацији Градског одбора, публикован је и Зборник 
тематских радова, уз пригодни сажетак усменог саопштења 
аутора, који је јавно представљен на округлом научном сто-

лу. Уредник Зборника изабраних радова је проф. др Видимир 
Вељковић. Зборник садржи дванаест написаних радова. Ау-
тори радова су истакнути национални историчари, публи-
цисти, архивисти, кустоси, дугогодишњи учесници у ствара-
њу војног ваздухопловства и ПВО: проф. др Милоје Пршић, 
проф. др Зоран Пешић, проф. др Зоран Миладиновић, проф. 
др Миодраг Гордић, доц. др Иван Петровић, проф. др Види-
мир Вељковић, мс Немања Глишић, историчари – публици-
сти Милорад Ђошић, Александар Огњевић, Бобан Јанковић, 
Зоран Јаковљевић, Драгољуб Илић и Горан Савић. Рецензент 
генерал-потпуковник Радољуб Масић, говорећи о квалите-
ту изабраних научних и стручних радова, нагласио је, да је 
12 аутора, у оквиру дванаест тема, изложило, свако на свој 
начин, са становишта историјских догађања, анализу ства-
рања и развоја српске војне авијације.

Аутори су у истраживању обухватили разнородне про-
блемске теме којима је највећим делом приказан развојни 
пут српског Ратног ваздухопловства и ПВО. Сагледана је 
улога појединих досадашњих историографских истражива-
ња о војнополитичким условима настанку српске авијације 
пре и почека балканских и Првог светског рата, дат је при-
каз српске авијатике од 1912. до 1918. године, представље-
но је сећање на Михаила Петровића, прве жртве српске вој-
не авијације. Историјски прецизно и документовано, чиње-
нично је објашњена ваздушна битка за Београд у Априлском 
рату 1941. године, коришћењем аутеничког сведочанства ли-
ста „Ново време” представљено је савезничко бомбардова-
ње Ниша 1943. године, дат приказ послератног развоја (1945-
1992) као и перспективе изградње и развоја Ратног ваздухо-
пловства и ПВО у наредном периоду.

Представљени су изразито драгоцени документи о од-
брани Треће армије од НАТО авијације 1999. године, o Рат-
ном ваздухопловству и ПВО као стратегијској детерминан-
ти у оружаним сукобима, Ваздухопловству и противвазду-
шној одбрани Војске Републике Српске у одбрамбено-отаџ-
бинском рату, хероизму пилота бранилаца српског неба, ру-
ско и совјетском утицају на српско и југословенско ваздухо-
пловство, и доприносу спортског ваздухопловства развоју 
српске авијације.

Зборник је на објективан и непристрасан начин указао 
на важне догађаје из историје српског РВ и ПВО. Указао је 
на читаву једну велику област националне прошлости и као 
такав представља значајан корак у подстицању нових и да-
љих сродних истраживања.

Округли научни сто у Нишу

  

ма. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања ће и у наредном периоду наставити да разматра све 
упућене захтеве и иницијативе која удружења буду достави-
ла, а у циљу унапређења положаја борачко-инвалидске попу-
лације – истакао је министар Никола Селаковић на састанку.

Представници удружења код министра Селаковића

Дом Гарде на Топчидеру

ПРИЈЕМ ПОВОДОМ 
ПРАЗНИКА

Потпредседник Владе и министар одбране Милош Ву-
чевић и начелник Генералштаба Војске Србије генерал 
Милан Мојсиловић приредили су пријем поводом 

новогодишњих и божићних празника у Дому Гарде на Топ-
чидеру.

Пријему су присуствовали изасланик председника Репу-
блике Србије Милорад Вељовић, председник Народне скуп-
штине Владимир Орлић, министри у Влади, народни посла-
ници, представници Министарства одбране и Војске Срби-
је, локалне самоуправе, државних институција, верских за-
једница, дипломатског и војно-дипломатског кора, ветера-
ни и представници борачких удружења, као и многобројни 
гости из јавног и културног живота. Честитајући предстоје-
ће празнике, у име генерала Мојсиловића и своје име мини-
стар Вучевић захвалио је гостима и свима са којима Мини-
старство одбране и Војска Србије сарађују и заједнички раде. 
Вучевић је истакао, да је поносан на све припаднике система 
одбране и на њихов рад, као и на чињеницу да су претходне 
владе, као и данашња, у складу са смерницама председника 
Републике, учиниле озбиљан напредак ка јачању војске, ње-
них одбрамбених капацитета и враћању никада изгубљеног, 
али некада спутаног у страну, угледа који је имала. На крају 
обраћања министар је пожелео пре свега мир народу на Ко-
сову и Метохији, и поручио да верује у разум код свих актера. 

Пријем у у Дому Гарде на Топчидеру
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СТВАРАЛАШТВО

Промоција књиге

„КРВАВА ГРАНИЦА” 
ПРЕД НИШКОМ 
ПУБЛИКОМ

КУД „Абрашевић”, на промоцији књиге у Нишу

Сала Дома војске у Нишу - представљање књиге „Крвава граница”

У организацији СУБНОР-а Града Врања, као издавача, у 
сарадњи са СУБНОР-ом Града Ниша у препуној сали 
Дома војске у Нишу 30. новембра, представљена је 

књига „Крвава граница” аутора потпуковника Драгутина 
Димчевског. Поред бројних високих званица, Града Ниша, 
Војске Србије, Полицијске управе Ниша, Цркве, образовних 
и културних установа, патриотских удружења и клубова, 
представљању књиге су присуствовали и борци из већине 
градова и општина југа Србије. 

У име издавача присутнима се обратио председник Град-
ског одбора СУБНОР-а Врања бригадни генерал Зоран Лу-
бура који је исказао задовољство свих чланова Савеза удру-
жења бораца народноослободилачких ратова што је Удруже-
њу указана част да буде издавач ове вредне књиге. Рецензент 
књиге, генерал-мајор Мирко Старчевић казао је да је књи-
га сведочанство о тешким данима борбе за одбрану слобо-
де. Владан Аврамовић, заставник и саборац Димчевског на 
Кошарама, је нагласио да о потпуковнику Драгутину Дим-
чевском, аутору ове књиге, може само да каже једну речени-
цу – „о великим људима говоре њихова дела”. Небојша Џа-
мић, војник на служењу војног рока и саборац Димчевског 
са Кошара, је говорио о својим сећањима и утисцима из тог 
периода истичући критичне догађаје и дешавања а посебно 

страдање својих сабораца. Аутор Драгутин Димчевски је, у 
препуној сали Дома војске, казао да је књига заснована на из-
водима из његове радне бележнице и да се заснива на дога-
ђајима прибележеним 1998. и 1999, не само онима које је он 
лично доживео, већ и на сећањима бораца, војника и старе-
шина, на документима 53. граничног батаљона којим је ко-
мандовао, као и на сведочанствима из књиге Јунаци отаџбине. 

Медијатор представљања књиге био је пуковник Анђел-
ко Милићевић који је врло вешто водио престављање књи-
ге, пажљиво припремио уметнички део програма и наступ 
омладинаца КУД „Абрашевић”, Етно група „Грација”, сред-
ње музичке школе и академског хора Студентског Култур-
ног Центра из Ниша.

У организацији СУБНОР-а града Врања, као издавача, 
15. новембра, у сали Дома војске у Врању такође је пред-
стављена књига „Крвава граница” аутора Драгутина Дим-
чевског, а СУБНОР града Врања био организатор целокуп-
не промоције. 

Промоција књиге

„ДОБРОВОЉАЦ  
ЗА АУШВИЦ:  
ПРЕКО ГРАНИЦЕ 
ХРАБРОСТИ”

У Амфитеатру Народне би-
блиотеке Србије у Београ-
ду, 13. децембра одржанба 

је промоцији књиге Витолда Пи-
лецког „Добровољац за Аушвиц: 
преко границе храбрости”.

Превод на српски језик ориги-
налног извештаја пољског офи-
цира Витолда Пилецког писаног 
1945. године о 950 дана добро-
вољног личног страдања, од пла-
нираног хапшења у уличној ра-
цији у Варшави, преко транспор-
та и потоњег заточеништва у ло-
гору смрти Аушвиц у времену од 
19.09.1940. до 27.04.1943. године, 
уз приказ седмодневног успешно изведеног бекства из логора.

Витолд Пилецко, је једина позната особа на свету која је 
добровољно одлучила да се нађе у концентрационом логору 
Аушвиц како би у њему самом спровео обавештајни задатак 
највишег ранга за слободарски свет који се тада широм пла-
нете тукао против надирућег фашизма у Европи и изван ње.

Српско издање ове књиге има два предговора. Своју реч 
су дали пуковник у пензији Љубинко Ђурковић, као и срп-
ски слависта са Катедре за пољски језик и књижевност Да-
либор Соколовић.

Издавач књиге је Удружење „Mark IX”, 2022. године, а СУБ-
НОР Србије је Пријатељ издања.

 

 

Књига Витолда Пилецког 
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ИЗ АРХИВА

У рану зору, на православни Ускрс, 
шестог априла 1941. године, са не-
беских висина сручио се бес наци-

стичког вође Адолфа Хитлера на отворе-
ни град Београд. Била је то одмазда због 
рушење срамног Тројног пакта, који је 
намесничка влада Краљевине Југославије 
Цветковић-Мачек, путем пера тадашњег 
министра иностраних послова Цинца-
ра Марковића закључила са силама фа-
шистичке осовине Берлин- Рим -Токио, 
претходног, 25. марта у Бечу. Након напа-

да из ваздуха, уследио је и копнени напад. Трупе Трећег рајха 
прегазиле су Краљевину Југославију. Рат је трајао дванаест 
дана. Војска се распала, официри и генерали одведени су у 
заробљеништво. Југославија је распарачана и подељена изме-
ђу немачких, италијанских, бугарских и мађарских фашиста. 
Краљевина се распала. Настало је опште расуло и безнађе. 
Родољуби Србије нису се мирили са прихватањем свршеног 
чина и владајућег уверења да је немачка фашистичка војна 
сила непобедива.

Један од њих је и непоколебљиви учитељ Жарко Зрења-
нин, кога бомбардовање затиче, на организационом делова-
њу управо у Беграду!

У том часу, он је члан ЦК КПЈ и политички секретар ПК 
КПЈ за Војводину. Образован, храбар, несебичан и одлучан, 
васпитан на јунаштву Обилћа, прекаљен у борби за права 
угњетих у Краљевини Југославији, зна шта му ваља чинити.

У време мартовских догађаја, руководи антифашистичким 
демострацијама у Панчеву и Вршцу. Даноноћно и неуморно, 

Жарко Зрењанин, рођен је 11. септембра у селу 
Избиште код Вршца. Основну школу завршио 
је у Вршцу. Гимназију похађа у Вршцу, Белој Цр-

кви и Сегедину. Учитељску школу завршио је у Сомбору. 
1923. године. Због, за власт неприхватљивих идеја, после 
дипломирања, од 1923 до 1926. године, ради као учитељу 
селу Канатларци код Прилепа. Село је насељено претежно 
турским становништвом и за ту прилику научио је турски 
језик (говорио је и писао немачки, мађарски, румунски и 
турски). Због напредних идеја, хапшен је неколико пута и 
ослобађан након протеста родитеља Жаркових ученика. 
Због тога бива премеште у родно Избиште.

Поред редовног посла учитеља, у околним местима, не-
уморно ради на организовању читаоница, библиотека, кул-
турно уметничких и ватрогасних друштава, на описмења-
вању неписмених ван школе. Оснива Народни универзи-
тет и за предаваче доводи угледне професоре Београдског 
универзитета. Пише за просветне и педагошке часописе. 
Више година је председник Учитељског друштва белоцр-
кванског среза. Члан је КПЈ од 1927. године, када оснива и 
прву партијску ћелију у Избишту. У својој кући организовао 
је малу илегалну, штампарију у којој фебруара 1933. штам-
па први број листа ”Лењинист” (изашло три броја) у коме 
у ауторском тексту најављује опасност од фашизма по ци-
вилизацију и упозорава на нужност борбе против тог зла. 

Године 1934. односно 1935. године на делу је диктатура 
краља Александра, суров и репресиван режим, када су по-
литички противници хапшени, пребијани, убијани и ма-
сакрирани у затворима. Штампарију је открила полиција 

и тада је Зрењанин осуђен од Суда за заштиту државе на 
три године робије, коју је издржао у Сремској Митрови-
ци и Лепоглави, уз Мошу Пијаде и Ивана Милутиновића. 
Зрењанин се и ту борио за права политичких осуђеника, 
покрећући штрајкове глађу и друге видове протеста.

Из Затвора је пуштен априла 1936. и дочекан од вели-
ког броја грађана Вршца, Уљме, Избишта и околних села, 
у време кад се то није смело. Долазак у Вршац му је забра-
њен, а за место боравка одређено село Избиште, како би 
га лакше држали под контролом.

До избијања рата 1941. године хапшен је пет пута и му-
чен у затворима у Петровграду, београдској Главњачи и на 
Ади Циганлији.

Пприредио: 
Драгољуб 
ЂОРЂЕВИЋ

ХЕРОЈ КОЈИ НЕ УМИРЕ!
на територији Војводине са родољубима, организује оружа-
ни отпор окупатору. У условима прогона и потере, уцењен 
на пет стотина хиљада динара, прозван од нациста Црвени 
генерал, са претњом да сваког часа буде ухапшен или уби-
јен, креће се у потпуној конспирацији илегалца, од Вршца 
до Беле Цркве, Ковина, Панчева, Новог Сада, Кикинде, Беч-
керека, Суботице, Сомбора,.. и на корак од својих прогони-
теља, храбри људе и уверава да се за слободу ваља борити и 
да победа мора доћи. 

„Борба ће бити, дуга тешка и крвава. Многи од нас ће по-
гинути, али се морамо борити за слободу, због генерације које 
долазе”. Тако је говорио Жарко Зрењанин на илегалним скупо-
вима широм Војводине, обнављајући организацију КПЈ, која 

Мали час историје у Избишту
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је претрпела тешке губитке у пролеће, лето и јесен 1941. поги-
бијом, стрељањем и вешањем родољуба од стране окупацио-
них снага и фолксдојчера, у местима широм Баната и Бачке.

Јуна месеца исте године из Бечкерека (данашњи Зрења-
нин) упућује Проглас којим позива народ у Војводини на 
оружану борбу против фашистичког окупатора. Иниција-
тор је стварања партизанских одреда и њихових оружаних 
акција у јулу 1941. године. Разрађује тактику борбе у скла-
ду са условима на терену и односа снага у Банату и Бачкој. 
Првог фебруара 1942. године, сматрао је да је противофан-
зива Црвене армије на источном фронту знак да КПЈ мора 
бити спремна за догађаје који ће настати поразом Вермах-
та, па са позиције политичког секретара ПК КПЈ за Војводи-

ну, упозорава организације Бачке и Барање да се припрема-
ју за преузимање власти, што је у то време јединствен слу-
чај у Југославији. У том смислу упућује Циркуларно писмо 
окружним и месним комитетима и среским руководствима, 
да сваког часа може да наступи ”револуционарна криза” мо-
менат за оружани устанак и преузимање власти. Гестапо и 
припадници специјалне полиције чинили су велике напоре 
и организовали бројне снаге да ухвате ”Црвеног генерала”. 
Проказан и издат, страдао је у епском окршају са припадни-
цима дивизије Принц Еуген састављене од банатских и вр-
шачких фолксдојчера.

У Павлишу, селу на домак Вршца, на кратко, почетком 
новембра 1942. године, борави илегално стациониран, за-
једно са Страхињом Стефановићем, секретаром ОК КПЈ за 
Јужни Банат, у кући патриоте Славка Никина и где му сти-
же очекивани позив од врховног команданта партизанских 
јединица Јосипа Броза Тита, да као делегат Војводине, уче-
ствује у раду Првог заседања АВНОЈ-а, заказаног за 26. и 27. 
новембар 1942. године у Бихаћу. Ту се одлучује о друштве-
ном устројству будуће државе, Републике Југославије. Зре-
њаниново учешће је веома битно и због његовог става, подр-
жаног на заседању у Шмарној Гори (Тацно-Словенија) 1940. 
године, од Јосипа Броза и КПЈ, да Војводина мора остати у 
саставу Србије и Југославије, како је то одлучено одлуком 
Велике Скупштине, новембра месеца 1918. године у Новом 
Саду, о прикључењу Баната, Бачке и Барање Краљевини Ср-
бији, а претходно и Срема. Позив му уручује курир потпуне 
конспирације, Лепосава Кнежевић. Путем ње, обраћа се пи-
смом, својој предратној сарадници, професорки Зорки Рок-
нић. (Крагић) за помоћ, да му обезбеди одело, документа и 
новац за пут….

„Банална издаја”! Тако је шеф специјалне полиције Јурај 
Шпилер 1948. године на свом суђењу у Зрењанину, године, 
описао сазнање где се налази ”Црвени генерал”. Франц Рајт, 
непосредни командант операције, у својим извештајима на-
води између осталог …”излечена од комунизма, она се за ту 
прилику одлучила да изда..”

У мрклој ноћи, 4. новембра 1942 године, у 2 сата и 30 ми-
нута, седам стотина припадника Дивизије Принц Еуген, оп-
кољава село. Кварт у коме се налази кућа, опкољавају поли-
цајци, а саму кућу, без обуће и нечујни, Шпилерови специјал-
ци. Готово осам стотина нациста, против Жарка и Страхиње 
Стефановића…. „Комусти су узвратили ватром у покушају 
да се пробију у атар села, Борба је дуго трајала, а онда је на-
стало затишје. У седам сати у јутро, дао сам да се кућа гра-
натира…”приводи крају свој извештај генерал Франц Рајт, 
командант полицијских снага за Банат.

Безживотна тела Жарка и Страхиње, немци су пренели 
у ондашњи Бечкерек где су их три дана изложили на град-
ском тргу, присилно приводећи грађанство у мимоход, са 
циљем опасне опомене ономе, ко се супростави нацистич-
ком поретку.

Ученик и саборац Жарка Зрењанина је и млади скојевац 
Васко Попа и сам неко време утамничен у злогласном Шпи-
леровом логору у Бечкереку, посветио је песму свом ”црве-
ном учитељу”

”Онај ко нема шта да понуди у садашњости и ко не може 
да понуди бољу будућност, увек ће фалсификатима истори-
је нудити бољу прошлост.”

 

„БОРБА ЋЕ БИТИ, ДУГА ТЕШКА И КРВАВА. МНОГИ 
ОД НАС ЋЕ ПОГИНУТИ, АЛИ СЕ МОРАМО БОРИТИ ЗА 
СЛОБОДУ, ЗБОГ ГЕНЕРАЦИЈЕ КОЈЕ ДОЛАЗЕ”. ТАКО 
ЈЕ ГОВОРИО ЖАРКО ЗРЕЊАНИН НА ИЛЕГАЛНИМ 
СКУПОВИМА ШИРОМ ВОЈВОДИНЕ, ОБНАВЉАЈУЋИ 
ОРГАНИЗАЦИЈУ КПЈ, КОЈА ЈЕ ПРЕТРПЕЛА ТЕШКЕ 
ГУБИТКЕ У ПРОЛЕЋЕ, ЛЕТО И ЈЕСЕН 1941. ПОГИБИЈОМ, 
СТРЕЉАЊЕМ И ВЕШАЊЕМ РОДОЉУБА...
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Павлиш код Вршца

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ 
НАГРАДА ЂАЦИМА

Уручене награде и признања

Поводом јубилеја 120 година од рођења, 11.септембра 
1902. у Избишту и 80 година од епске погибије Жарка 
Зрењанина Уче, потоњег Народног хероја Југославије, 

4. новембра 1942, у Павлишу, код Вршца, СУБНОР Града 
Вршца, расписао је Литерарни конкурс за ученике Основне 
Школе Жарко Зрењанин Уча из Избишта, на тему: „ Жарко 
Зрењанин Уча - учитељ слободе”, док је за ученике Основне 
школе Ђура Јакшић из Павлиша, расписан конкурс на тему: 
„Учина последња станица”.

Од приспелих, одабрано је 10 најбољих радова ученика 
школе из Избишта и 7 радова ученика из Павлиша. Радове 
је оценио и награде прогласио стручни жири СУБНОР Гра-
да Вршца.

Свечано уручење награда и признања, приређено је у Град-
ском музеју у Вршцу, дана 23.децмбра 2022, у миљеу Легата 
чувеног, светски познатог, српског сликара, вршчанина, Па-
вла Паје Јовановића.

У знак признања и захвалности Основној школи „Жарко 
Зрњанин Уча” из Избишта и Основној школи „Ђура Јакшић” 
из Павлиша, СУБНОР Града Вршца, уручио је Златну пове-
љу, за очувањe традиције антифашизма, историјске истине о 
борби народа Србије за слободу и дослдно васпитавање ђака 
у духу родољубља и слободарства.

Ново гробље у Београду

ОБЕЛЕЖЕН ДАН 
ПРИМИРЈА У ПРВОМ 
СВЕТСКОМ РАТУ

У Србији и свету се обележава Дан примирја, у знак сећа-
ња на 11. новембар 1918. године, када су силе Антанте пот-
писале примирје са Немачком и тиме окончале Први свет-
ски рат. Централну државну церемонију полагања венаца на 
спомен-костурницу бранилаца Београда у Првом светском 
рату на Новом гробљу у Београду предводио министар Ни-
кола Селаковић који је поручио да се победом у Великом рату 
српски народ сврстао у велике народе на светској позорници.

Венце на Спомен – костурницу бранилаца Београда у 
Првом светском рату положили су и делегације Министар-

ства одбране и Војске Србије, представници Града Београ-
да, представници удружења опредељених за неговање тра-
диција ослободилачких ратова Србије, борачких удружења 
и дипломатског кора.

Полагањем венаца Дан примирја обележен је и на гробљу 
Комонвелта. Амбасада Велике Британије у Србији обележи-
ла је Дан примирја у Првом светском рату, а церемонију је 
предводила британска амбасадорка Шон Меклауд.

Aмбасада Руске Федерације у Београду, обележила је Дан 
примирја полагањем венаца на Спомен-костурницу руским 
војницима страдалим у Првом светском рату.

Поводом Дана примирја у Првом светском рату положе-
ни су венци и одата почаст страдалим Французима на Фран-
цуском гробљу у Београду, а венце су, између осталих, поло-
жили и амбасадор Француске у Србији Пјер Кошар и мини-
стар спољних послова Ивица Дачић.

Дан примирја у Првом светском рату обележен је у Про-
купљу пред спомеником Гвозденом пуку; у Алексинцу крај 
Спомен костурницее страдалим војницима и цивилним ли-
цима у Првом светском рату на Старом гробљу; у Врању краj 
Споменика жртвама бугарског окупатора од 1915–1918; у 
Бољевцу крај спомен обележја на Карађорђевом тргу посве-
ћеном борцима ослободилачких ратова Србије из Бољевца 
и околине; у Нишу на Српском војничком гробљу и гробљу 
војницима Комонвелта; у Крагујевцу крај споменика палим 
Шумадинцима.

 
Полагања венаца на спомен-костурницу 
бранилаца Београда у Првом светском рату

У Прокупљу обележен Дан примирја у Првом светском рату
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Делегација Србије у Македонији  
на обележавању Дана примирја

ЧУВАЈМО УСПОМЕНУ 
НА СЛОБОДАРСКЕ 
ТРАДИЦИЈЕ НАШИХ 
НАРОДА

Српско војничко гробље у Битољу

Поводом 11. новембра, Дана 
примирја у Првом светском 
рату државна делегација Ре-

публике Србије присуствовала је 
обележавању државних комемора-
тивних свечаности у славу и част 
свих који су положили своје живо-
те за слободу Србије на територији 
Републике Северне Македоније.

Државну церемонију, поводом 
обележавања 104. годишњице Дана 
примирја у Првом светском рату, на Српском војничком гро-
бљу у Битољу у Републици Северној Македонији предводила 
је Помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања Биљана Барошевић, у име Владе Републике 
Србијe, заједно са Њ.Е. амбасадорком Републике Србије Не-
веном Јовановић и изаслаником Министарства одбране Ре-
публике Србије потпуковником Вујицом Вукобратовим. Це-
ремонији су присуствовали и венце положили и представ-
ници Министарства одбране и Војске Србије, посланице и 
посланици Собрања Републике Северне Македоније, пред-
ставници Владе и Министарства одбране Републике Северне 
Македоније, градоначелник Битоља Тони Коњановски, гра-
доначелник општине Новаци, представници дипломатског 
и војног кора у Републици Северној Македонији, представ-
ници удружења, организација и партија Срба у Републици 
Северној Македонији и представници удружења за негова-
ње традиција ослободилачких ратова Србије у којој је била и 
делегација СУБНОР-а Србије Месне заједнице Лаћарак коју 
су чинили Перо Ђурић и Дејан Уметић. 

Том приликом, Биљана Барошевић је истакла да на овом 
месту почивају најбољи међу нама, као вечни симбол пожр-
твованости, храбрости, родољубља, лучоноше слободе и не-
покорности пред јачима и моћнијима.

Она се такође захвалила Републици Северној Македонији 
и граду Битољу, на подршци у достојанственом обележавању 
сећања на наше славне претке, које нису штедели своје жи-
воте, како би своме народу, али и другим народима, донели 
дуго очекивану слободу. „Чувајмо успомену на слободарске 
традиције наших народа, како би и ми били њихови достој-
ни наследници”, закључила је Барошевић.

Истог дана положени су венци и одата почаст на српским 
војничким гробљима у селима Бач, Живојно, Добровени и 
Скочивир у подножју планине Кајмакчалан. При повратку у 
домовину 12. новембра државна делегација је обишла и Спо-
мен-костурницу Каласларе код Велеса. 

Руски дом у Београду

ОБЕЛЕЖЕНО 
ОСЛОБОЂЕЊЕ 
КОСОВА И 
МЕТОХИЈЕ У ПРВОМ 
БАЛКАНСКОМ РАТУ

У организацији Удружења ратних добровољаца 1912-
1918, њихових потомака и поштовалаца, у Руском дому 
8. новембра, је одржана свечаност поводом 110. година 

од ослобођења Косова и Метохије у Првом балканском рату. 
Свечаности су присуствовали бројни командири и ветерани 
који су бранили Косово током НАТО агресије 1999. године, 
полазници Војне академије и Војне гимназије.

Спомен медаље „Ђенерал Божидар Јанковић-освећено 
Косово” уручене су министру за рад, запошљавање, борач-
ка и социјална питања Николи Селаковићу, Њ.Е. амбасадо-
ру Руске федерације Александру Боцан Харченку, председ-
нику СУБНОР-а Србије генерал-мајору Видосаву Ковачеви-
ћу, генерал-потпуковнику Обраду Стефановићу, оснивачу и 
команданту Посебних јединица полиције, генералу Небој-
ши Павковићу, генералу Љубиши Диковићу, генерал-мајору 
Милораду Ступару, бригадном генералу Стојану Коњиков-
цу, епископу Крушевачком господину Давиду као и многим 
учесницима борби за Косово, херојским јединицама и по-
јединцима. Постхумно је медаља додељена генералу Божи-
дару Делићу, коју је примила његова ћерка Светлана Делић.

Ову свечану академију увеличао је хор као и гудачки квар-
тет који су извели пригодан уметнички програм.

Уручење Спомен медаље 
„Ђенерал Божидар 
Јанковић-освећено Косово”

ЧУВАЈМО 
УСПОМЕНУ НА 
СЛОБОДАРСКЕ 
ТРАДИЦИЈЕ НАШИХ 
НАРОДА, КАКО БИ И 
МИ БИЛИ ЊИХОВИ 
ДОСТОЈНИ 
НАСЛЕДНИЦИ
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У Бездану обележена годишњица 
Батинске битке

БОРЦИ БАТИНСКЕ 
БИТКЕ СЕ НЕ 
ЗАБОРАВЉАЈУ

У Бездану испред Музеја Батинске битке, 11. новембра 
обележена je годишњица 78. годишњице од почетка 
Батинске битке. Почаст су одале делагација Града Сом-

бора на челу са градоначелником Антониом Ратковићем, 
делегација Амбасаде Руске Федерације, делегација СУБНОР-а 
коју су чинили Петар Грабеж, СУБНОР-а АП Војводине на 
челу са председником Јовом Барошевчићем, делегација Првог 
центра за обуку Војске Србије као и представници СУБНОР-а 
из земље и региона и удружења грађана.

„78 година после, ми славимо истину и победу извојевану 
у Батинској бици, а то је истина о слободи која није дата, већ 
која је освајана педаљ по педаљ, не само у Батинској, већ и у 
другим славним биткама током Другог светског рата које су 
трајале пуне четири године.” поручио је градоначелник Ан-
тонио Ратковић.

Батинска битка била је једна од првих победоносних фрон-
товских битака коју су у завршници Другог светског рата, 
заједно, водиле југословенска и совјетска војска. Успешан 
завршетак те битке значио је отварање путева за даље на-
предовање према Будимпешти и Бечу све до коначне, вели-
ке победе 9. маја. За нешто више од две недеље, колико је Ба-
тинска битка трајала, у небески строј бесмртника уписано је 
2.175 имена – 788 југословенских и 1.387 совјетских бораца.

Поводом обележавања 78. годишњице Батинске битке у 
Спомен музеју Батинске битке званично је отворена изложба 
„12. Војвођанска ударна бригада”, а у оквиру свечаног програ-
ма наступио је Мешовити хор Сомборског певачког друштва.

Ужице

81. ГОДИШЊИЦA 
ЕКСПЛОЗИЈЕ У 
ТРЕЗОРИМА

У организацији града Ужица и Народног музеја Ужице 
обележeна je 81. годишњица експлозије у Фабрици 
оружја и муниције 22. новембра 1941. године. Према 

подацима погинуло је око 120 лица, од којих је познато 111 
имена: 62 цивила и 49 радника Фабрике оружја и муниције. 
Свештеници ужичке цркве служили су парастос а присутне 
делегације положиле су венце и цвеће. Делегацију Градског 
одбора СУБНОР-а Ужице предводио је члан Председништва 
СУБНОР-а Србије и координатор Златиборског округа гене-
рал Љубиша Диковић.

У подземним просторијама изграђеним непосредно пред 
почетак Другог светског рата за потребе трезора Народне 
банке Краљевине Југославије, након првог ослобођења Ужи-
це 24. септембра 1941. године, простор је адаптиран за потре-
бе фабрике оружја и муниције. Oко 15 сати 22. новембра до-
годила се снажна експлозија у тунелу која се је ланчано ши-
рила и у таласима трајала све до идућег дана. То приликом у 
тунелу, изгинула је читава смена радника.

Венце су поред делегације града Ужица, положиле деле-
гације Градске општине Севојно, Првог партизана Ужице, 
СУБНОР-а Ужице , Удружења потомака ратника у ратови-
ма 1804- 1918 ”Мајор Коста Тодоровић”, Удружења ветерана 
и ратних инвалида ратова од 1990. до 1999. године Ужице, 
Удружења бораца Севојна и потомака.

По речима члана Градског већа Ратка Трмчића овај датум 
Ужичане подсећа на страдање радника партизанске фабри-
ке оружја која је на јединој слободној територији у ратом за-
хваћеној Европи, производила оружје и муницију за народ-
ноослободилачки покрет и на страдање цивила који су се за-
текли у склоништу:

Ова велика трагедија обележена је са два спомен обележ-
ја, на месту трагедије.

Један споменик је постављен на крају десног подземног ту-
нела где је радило муницијско одељење Партизанске фабри-
ке оружја и муниције. Посвећен је радницима овог одељења 
погинулим у експлозији 22. новембра 1941. године. 

Други споменик је постављен у парковски простор Му-
зеја, између два подземна тунела а посвећен је грађанима и 
радницима погинулим у експлозији у „трезорима” 22. но-
вембра 1941. године. 

Полагање венаца на споменик крајпуташ

Полагање венаца на споменик крајпуташ

78 ГОДИНА ПОСЛЕ, МИ СЛАВИМО ИСТИНУ И 
ПОБЕДУ ИЗВОЈЕВАНУ У БАТИНСКОЈ БИЦИ, А 
ТО ЈЕ ИСТИНА О СЛОБОДИ КОЈА НИЈЕ ДАТА, 
ВЕЋ КОЈА ЈЕ ОСВАЈАНА ПЕДАЉ ПО ПЕДАЉ, 
НЕ САМО У БАТИНСКОЈ, ВЕЋ И У ДРУГИМ 
СЛАВНИМ БИТКАМА ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ 
РАТА КОЈЕ СУ ТРАЈАЛЕ ПУНЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ.
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Крагујевац

У СЛАВУ 
ГОЛОБРАДИХ 
КАПЛАРА

Полагање венаца на споменик крајпуташ

После тешких и великих борби српска војска је била 
у повлачењу. Београд је био у рукама аустроугара и 
свет се помирио са тим да ће Србија капитулирати. За 

одсудну борбу биле су неопходне све расположиве снаге па су 
због тога младићи који су се школовали у Скопљу пре времена 
унапређени у чин каплара и упућени на фронт ка Колубари и 
Сувобору. Они су представљали освежење и подигли морал 
српској војсци а генералу Живојину Мишићу омогућили да 
из дефанзиве крене у одлучну битку и извојује победу.

Поводом боравка и проласка 1300 каплара кроз Крагује-
вац и даљег одласка према Горњем Милановцу и Ваљеву 18. 
новембра 1914. године на споменик крајпуташ који је по-
свећен овим младићима, положени су венци и одата им по-
шта. Венце су положиле делегације локалне самоуправе, Вој-
ске Србије, Удружења потомака старих ратника (1912-1920.
год.) „Војвода Радомир Путник” и ГО СУБНОР Крагујевца.

Овим херојским чином и жртвовањем један број њих је 
задужио Србију и својим научним деловањем. Некадашњи 
каплари постали су највећи интелектуалци као инжињери, 
књижевници, сликари, дипломате, професори, попут Тади-
је Пејовића, Александра Дерока, Миладина Пећинара… који 
су пронели славу Србије широм савета.

Ваљево

ВАМА КОЈИ СТЕ ЈОШ 
УВЕК НА ДУЖНОСТИ

У организацији Удружења ветерана посебних јединица 
полиције, колективног члана СУБНОР-а Србије, 3. де-
цембра у Ваљеву, окупили су се ратници – ветерани 

који су бранили Косово и Метохију, како би одали почаст 
погинулим друговима.

Један од њих, Срећко Марјановић рођен 1973. године, ина-
че припадник резервног састава полиције, који није био у 
обавези да стане на браник отаџбине, јавио се сам и дао свој 
млади живот, знајући шта даје и зашта га даје.

Он и други сродници свих погинулих јунака, заслужују 
велико признање и помоћ у сваком смислу, јер ни реке нису 
у својим недрима понеле толико воде колико је суза испла-
кано за новим Обилићима.

Испред полицијске управе у Ваљеву постављена је мер-
мерна табла припадницима полиције ваљевског краја стра-
далих 1998, 1999. године. Мирослав Трифуновић, Ненад Ве-
селиновић, Срећко Марјановић, Радиша Мирковић, Љуби-
вој Живковић, Драгивој Гајић, Душан Трифуновић, Милан 
Павловић – уклесано у мермер, да се никад не заборави - да 
се пре тај мермер окруни и претвори у прах него да се ова 
имена забораве.

Цвеће и венце на месном гробљу у Паунама, на гробу стра-
далог Срећка положили су представници Удружења ветера-
на посебних јединица полиције, Удружење 549. херојске мо-
торизоване бригаде, Удружење 72. специјалне бригаде, нај-
старије борачко удружење – Удружење добровољаца, пото-
мака и поштовалаца ратова 1912-1918, СУБНОР Србије, као 
и представници Полицијске управе у Ваљеву.

СУБНОР Србије представљали су председник СУБНОР-а 
Ваљево Рајко Милинковић, секретар Витомир Митровић и 
изасланик Председника Станислав Рескушић.

Почаст погинулим припадницима полиције ваљевског краја

Београд

ДАН ВОЈНИХ 
ВЕТЕРАНА

Поводом обележавања Дана војних ветерана, уз војне 
почасти 2. децембра, делегације Министарства одбра-
не и Војске Србије, СУБНОР-а Србије, Клуба генерала 

и адмирала Србије, Удружења Ветерана војно обавештајне 
службе Србије, Удружења пензионисаних подофицира Ср-
бије, Савеза удружења потомак ратника Србије 1912 – 1920, 
и чланови осталих ветеранских удружења, у оквиру Новог 
гробља у Београду, положиле су венце крај Спомен-костур-
нице војника страдалих у српско-турским ратовима и српско-
-бугарском рату, Спомен-костурнице бранилаца Београда у 
Првом светском рату и Споменика ослободиоцима Београда 
у Другом светском рату. Крај Споменика ослободиоцима 
Београда у Другом светском рату венац, у име СУБНОР-а 
Србије, положио је члан Председништва, пуковник пилот 
Зоран Јаковљевић.

Начелник Управе за традицију, стандард и ветеране Ми-
нистарства одбране, пуковник Драган Милковић предводио 
је делегацију Министарства одбране и Војске Србије која је уз 
војне почасти положила венце крај Споменика народном хе-
роју Милану Тепићу и Споменика јунацима са Кошара. У име 
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СУБНОР-а Србије венце су положили Олга Стоиљковић и Рај-
ко Никезић из општинског одбора СУБНОР-а Савски Венац.

Дан војних ветерана, 4. децембар, установљен је у Репу-
блици Србији 2015. године и од тада се обележава сваке го-
дине, а у знак сећања на датум када је 1912. године потписано 
примирје у Првом балканском рату између савезника: Кра-
љевине Србије, Краљевине Црне Горе, Краљевине Бугарске, 
са једне, и Османске царевине, са друге стране, као пораже-
не. Тада је око 400.000 бораца Војске Краљевине Србије сте-
кло звање ”стари ратник”, односно ветеран, а о задовољењу 
њихових потреба бригу је преузело Министарство војно у 
оквиру Владе Краљевине Србије, за коју су били од живот-
ног значаја као борци у ратовима који су уследили и у који-
ма су учествовали.

Поводом Дана војних ветерана у Дому Гарде на Топчидеру, 
одржана је Свечана академија. Свечаности су присуствовали 
начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мој-
силовић, саветник председника Републике Милорад Вељо-
вић и државни секретар Министарства одбране Миле Јелић.

На свечаности премијерно је приказан музички спот „Вила 
са Кошара” који је посвећен херојима са Кошара и свим бор-
цима који су храбро бранили отаџбину 1999. године.

ЧЕСТИТКЕ

ЧЕСТИТКА 
ПРЕДСЕДНИКА 
РЕПУБЛИКЕ 
ПОВОДОМ 
ДАНА ВОЈНИХ 
ВЕТЕРАНА

Председник Републике Србије Александар 
Вучић упутио је честитку поводом Дана 
војних ветерана, у којој се каже:

„Свим војним ветеранима честитам 4. децем-
бар – Дан војних ветерана.

Дан војних ветерана установљен је у знак се-
ћања на дан потписивања примирја у Првом бал-
канском рату. Настављајући традицију старих 
ратника Војске Краљевине Србије, избором овог 
датума за Дан војних ветерана обезбедио се кон-
тинуитет са ветеранима из времена 1912. године, 
када је Краљевина Србија, као модерна држава, 
ангажовала део свог становништва у рату и све 
материјалне и финансијске резерве уз стварање 
Балканског савеза са својим суседима. Захвал-
ни смо свим генерацијама наших ратника који 
су преко ноћи остављали куће и имања како би 
обукли своје часне униформе и бранили оно што 
нам је и данас најсветије. Цела наша историја 
била је дуг и мукотрпан пут до слободе и борба 
за њено очување. Наши војници, без обзира на 
век у којем су живели и бранили огњишта, хо-
дили су стазама до победе, како би Србија могла 
поново да се уздигне, поносна и слободна, каква 
је увек и била. Ви сте понос ове земље и народа, 
узор генерацијама које поштују храброст, патри-
отизам, као и достојанство са којим се носи уни-
форма и грб Србије.

На том трагу настављамо да се боримо за Ср-
бију, сада на другачији начин, како бисте видели 
да ваше жртве и напори нису били узалудни и 
како бисте знали да сва наша деца имају будућ-
ност у слободној, сувереној земљи, која се брзо 
развија и напредује.

Захваљујући вама који сте ту и онима ко-
јих, нажалост, више нема, ми смо данас слобод-
ни људи и баш зато је наша дужност не само да 
оживимо успомену и одамо почаст храбрим бор-
цима и јунацима, учесницима свих ратова и бор-
бених дејстава за ослобођење Србије, већ да на 
свим пољима живота и рада искажемо бригу за 
војне ветеране.

Честитам вам јубилеј, уз обећање да Срби-
ја никада неће посустати у борби за боље сутра, 
вечно памтећи и клањајући се жртвама које сте 
поднели”.

Београд,
4. децембар 2022.

Полагање венца крај Споменика ослободиоцима 
Београда у Другом светском рату

Полагање венца крај Споменика народном хероју Милану Тепићу

Полагање венца крај Споменика јунацима са Кошара
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БОРЦИ – ПАРТИЗАНИ

Златибор

ИЗ ЖИВОТА  
ЈЕДНОГ ЕРЕ

Витак попут столетних златиборских борова Милутин 
Ера Марјановић и у 100 години плени бистрином ума. 
На питање како је имати сто лета одговара „верујте да 

не знам и о томе не размишљам, само знам да у животу нисам 
знао за реч мрзети”.

Рођен је у селу Доброселиц 12. новембра 1923. године, 
основну школу завршио је у Бањи код Прибоја, нижу Гим-
назију у Пријепољу, а вишу Гимназију са матуром у Крагу-
јевцу 1943. године. Стицајем невероватних околности избе-
гао је стрељање ђака у Шумарицама. Учесник је НОР-а, два 
пута рањаван и учесник пробоја Сремског фронта. Завршио 
је Економски факултет 1950. године у Београду. После рата 
до пензионисања запажен је привредник у области спољне 
трговине, директор Занат-експорта, Завода за унапређење и 
развој привреде среза ужичког, Бродоимпекса, Фабег-а, Дрво-
импекса, помоћник директора завода за јавно здравље „Батут” 
и директор „Сталне изложбе” СФРЈ у Монтреалу у Канади.

Сумирајући свој веома буран и богат животни пут, Милу-
тин Марјановић у стотој години живота присетио се још јед-

не занимљивости. Он је, сада већ далеке али тешке 1991-1995 
и даље, као председник месне заједнице Кумодраж 2 и пот-
председник Савеза бораца Вождовца сарађивао са Војском 
Југославије, тачније са ВП 1552 која се налазила на Вождовцу. 
У знак захвалности ова војна јединица доделила му је једин-
ствено признање у виду чауре од тенковске гранате на којој 
пише „Господину Милутину Марјановићу у знак захвално-
сти за изузетну сарадњу, а поводом Дана Војске Југославије. 
Овим је извршено учлањивање у активни састав јединице.

Милутин Марјановић, један од малобројних живих све-
дока дешавања у Крагујевцу октобра 1941.године. Само чудо 
ме је спасило – речи су којима Милутин Марјановић описује 
оно што му се десило у Крагујевцу, 21. октобра 1941. године. 
Тада је имао 17 година и заиста је пуком срећом, као ђак ше-
стог разреда Крагујевачке гимназије, избегао стрељање над 
цивилима које су предузели немачки окупатори.

Марјановић данас има 99 година, живи у Београду и на 
Златибору.

Топчидер

НАЧЕЛНИК ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ  
И БОРЦИ НОР-а

Дан војних ветерана обележен све-
чаном академијом у Дому Гарде 
у Топчидеру, спојио је питомце, 

кадете, војнике и њихове професоре 
поново након много година.

Прекаљени Партизански борац 
славне Десете далматинске бригаде 
Проф.др Младенко Цолић није скидао 
осмех са лица – Армија му је остала у 
души. Други светски рат му је одабрао 

Са начелником Генералштаба  
генералом Миланом Мојсиловићем

Милутин Ера Марјановић у својој стотој години

животни и професионални пут. Након 
рата као перспективан, млад кадар са 
ратним искуством добио је одговор-
ну дужност да младе нараштаје буду-
ћих официра и подофицира учи и по-
дучава војноисторијским чињеницама 
које ће им дати смер у професији коју 
су одабрали.

Драгослав Димитријевић – Бели, 
партизански борац 21.српске бригаде 

пошао је у рат против Немаца и окупа-
тора свих врста и боја који су тог апри-
ла 1941. јурнули на распарчавање Југо-
славије. За њега се као и за многе југо-
словенске партизане рат завршио ка-
сније у Трсту. Објавио је преко педесет 
наслова о немачкој казненој експедици-
ји, Kосмајским партизанима, страдању 
сестара Радовић… Добитник награде 
СУБНОР-а Србије Фондације „Драгој-
ло Дудић”. 

Дирљиво је било уручење књи-
ге „Ратне операције на тлу Југослави-
је 1941–1945.”- Проф. др Цолића гене-
ралу Мојсиловићу, а посебно билтена 
у сусрет пуних 80 година од Битке на 
Сутјесци и Неретви.

Војска Србије је оваквим поштова-
њем ветерана и победника Другог Свет-
ског рата – Титових партизана, од до-
чека до разговора са начелником Гене-
ралштаба генералом Миланом Мојси-
ловићем показала да се не одриче дуге 
и веома успешне југословенске војне 
традицији у којој је Србија била срце 
те земље.
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СЕЋАЊА

Прешево

78. ГОДИШЊИЦА 
ОСЛОБОЂЕЊА 
ПРЕШЕВА

Општински одбор СУБНОР-а Прешева је 15. новем-
бра, уз велику подршку Окружног одбора и Градског 
одбора СУБНОР-а Врање, организовао обележавање 

78. годишњице ослобођења Прешева од фашизма у Другом 
светском рату.

Крај споменика и спомен-костурнице у центру Прешева 
скупу се обратио председник скупштине СУБНОР-а Србије и 
председник Окружног Одбора СУБНОР-а Пчињског управ-
ног округа професор Мирољуб Стојчић, који је у име председ-
ника СУБНОР-а Србије поздравио скуп и честитао празник.

Венце и цвеће на споменик палим борцима положиле су 
делегације, Војске Србије, Полиције Прешево, БИА, Општин-
ског одбора СУБНОР-а Прешево, Окружног и Градског од-
бора СУБНОР-а Врање. У име града Врања венац је положио 
председник Скупштине Града Врање др. Дејан Тричковић.

О историјском датуму и значају догађаја, говорио је пред-
седник Општинског одбора СУБНОР-а Прешева Бранислав 
Трајковић.

Поред спомен бисте Абдуле Крашнице и Душана Или-
ћа, полагањем букета цвећа, одата је почаст првоборцима 
овог краја.

Шид

ДАН ОСЛОБОЂЕЊА 
ОПШТИНЕ ШИД

Полагањем венаца 6. децембра обележена је 78.годишњи-
ца ослобођења Шида у Другом светском рату. Венце су на 
спомен-обележју на градском гробљу положили председник 
општине Шид, Зоран Семеновић и председник СО Шид, Ти-
хомир Стаменковић са сарадницима. Церемонији полагања 
венаца присуствовали су представници Општинског одбо-
ра СУБНОР-а, СУБНОР-а АП Војводине, Покрета соција-
листа, ПУПС-а, СПС-а, Удружења српско-руског пријатељ-
ства, представници амбасаде Русије у Србији, представници 
општина Трнава, Шековићи и Параћин као и грађани Шида.

Венци су положени и на спомен-плочу палим борцима и 
жртвама фашистичког терора на згради Културно образов-
ног центра у Шиду, а у ранијим данима и на споменике па-
лим борцима НОР-а у жртвама фашизма и у свим местима 
која припадају општини Шид.

По завршетку церемоније полагања венаца, у сали Кул-
турно образовног центра у Шиду емитован је документар-
но-играни филм „Јаме у сећању”, аутора Милана Срдића. 

Обележавање годишњице ослобођења завршено је у ме-
сту Вашица.

Ужице

ДАН ОСЛОБОЂЕЊА 
УЖИЦА У ДРУГОМ 
СВЕТСКОМ РАТУ

У организацији ужичког СУБНОР-а   16. децембра, обе-
лежена је   78. годишњица ослобођења Ужица у Другом 
светском рату.   Свечаност поводом значајног датума 

из историје града почела је симболично у 17 часова до када 
су 16. децембра 1944. трајале борбе партизанских јединица 
са немачким окупатором који је   протеран из Ужица. 

Председник ужичког одбора СУБНОР-а Милић Вукић 
поздрављајући присутне рекао је да се с поносом сећамо на 
дане када су партизанске јединице после дугих и тешких бор-
би ослободиле Ужице и када је дошао крај фашизму.

У борбама у току друге половине 1944. године на терито-
рији Ужичког округа погинула су 802 борца Народноосло-
бодилачке војске и то из  Ариљског среза 68, Златиборског 
128, Моравичког 14, Пожешког 277, Рачанског 88, Ужичког 
и града Ужица 164 и Црногорског 63 борца. У борбама је по-
гинуо и 41 борац Црвене армије.

Крај споменика и 
спомен-костурнице 
у центру Прешева

Спомен-плоча палих бораца и 
жртава фашистичког терора

78 година од ослобођења Ужица



26 | БОРАЦ | Новембар / Децембар 2022.

СЕЋАЊА

Рума

104 ГОДИНЕ ОД 
ПРИСАЈЕДИЊЕЊА 
СРЕМА СРБИЈИ

После пропасти Аустроугарске монархије октобра 1918. 
године, Срем постаје део новостворене Државе Слове-
наца, Хрвата и Срба. Дана 24. новембра 1918. године, у 

Руми је одржан Велики народни збор који је усвојио резолу-
цију о стварању јединствене државе Срба, Хрвата и Словенаца 
и о непосредном присаједињењу Срема Краљевини Србији. 

У спомен на овај значајан датум како за Руму тако и за 
читаву територију Срема општина Рума прославља Дан оп-
штине и градску славу Св. Стефана Дечанског. 

Представници локалне самоуправе на челу са председни-
цом Општине Рума Александром Ћирић; СУБНОР Месне 
заједнице Лаћарак и СРС су положили венце на споменик 
Жарка Миладиновића испред Поште у Руми. 

У препуној Великој дворани КЦ „Брана Црнчевић” одр-
жана Свечана академија, на којој су поред историјског осврта 
на славну прошлост и значајне датуме сумирани и резулта-
ти рада локалне самоуправе у претходној години. У холу КЦ 
„Брана Црнчевић” је постављена и изложба Завичајног музе-
ја Рума „Велики рат, ослобођење и присаједињење”.

Свечана академија за Дан општине

Јошаница

ХЕРОЈИ ОЗРЕНСКИХ 
ВАТРИ

Поводом годишњице погибије бораца Озренског НОП 
одреда, 26/27 новембара у селу Јошаници у органи-
зацији СУБНОР-а Сокобање, организована је коме-

моративна свечаност и положени су венци на споменик. 
Венце су положиле делегације локалне самоуправе Сокобање, 
СУБНОР-а Србије, Алексинца, Соко Бање, ОРВС и СПС Соко 
Бање. О догађају из новембра 1941-е, говорио је председник 
СУБНОР-а Сокобање др Славољуб Јовановић истакавши 
значај сећања на све пале за слободу.

У име СУБНОР-а Србије, обратио се потпредседник, ака-
демик, пук. Жељко В. Зиројевић истакавши да сећање на хе-
роје попут Алексе Маркишића, Драговића, Вушовића и све 
оне који су живот дали за слободу не бледи већ сија пуним 
сјајем а СУБНОР је организација која спречава заборав и 
чува успомене на све јунаке којима је Отаџбина била изнад 
живота и који су се преселили у легенде.

У склопу активности јачања организација СУБНОР-а пот-
председник Зиројевић је заједно са координатором за Тимоч-
ку регију, др. Славољубом Јовановићем у Књажевцу имао са-
станак са представницима СУБНОР-а и локалне самоуправе 
Књажевца. Истакнуто је да на подручју Тимочке регије СУБ-
НОР најуспешније сарађује са општинама Бољевац и Соко-
бања. Такође је договорено да се на споменик у Јошаници 
упишу и имена свих 33 Рома које су немачки фашисти стре-
љали заједно са заробљеним партизанима.

Испред споменика у Јошаници

Ваљево

ПОЧАСТ 
СТРЕЉАНИМ 
РОДОЉУБИМА

Комеморативни скуп поводом 81. године када је Немачки 
фашистички окупатор стрељао 267 родољуба на Петом 
Пуку у Ваљеву, одржан је 27. новембра 2022. године.

Комеморацији су присуствовали фамилија и родбина па-
лих жртава, представници Војске Србије, града Ваљева, де-
легације СУБНОР-а: Ваљева, Чачка, Ужица, Севојна, Поже-
ге, Косјерића, Љига и Мионице. 

На скупу присутнима се обратио председник градског од-
бора СУБНОР-а Ваљева Рајко Милинковић, и подсетио на 
догађај од пре 81. године. „Ми смо пали за оно што сте ви за-
увек стекли, да буктињу преноси свака нова смена ми не ћу-
тимо ни сада, ми смо своју реч рекли, рекли за сва времена”.

Ови стихови песника и револуционара, Јована Поповића 
уклесани су на споменику подигнутом где почивају стреља-
ни родољуби из Ваљева, Ужица, Чачка, Севојна, Пожеге, Гор-
њег Милановца, Лајковца, Бајине Баште, Мионице, Аранђе-
ловца, Косјерића, Љига и Таковског краја.

На Петом Пуку у Ваљеву
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ДОГАЂАЈИ

Ниш

ПРЕДСТАВНИЦИ 
ПАТРИОТСКИХ 
УДРУЖЕЊА НИША У 
КОМАНДИ КОПНЕНЕ 
ВОЈСКЕ

Поводом завршетка календарске године, на предлог 
пуковника у пензији Анђелка Милићевића, члана 
Председништва СУБНОР-а Србије и координатора 

СУБНОР-а Србије за југоисточну Србију, представници ни-
шких патриотских удружења 13. децембра, обишли су Спомен 
собу Копнене војске.

У Команди Копнене војске, чланове удружења примио је 
командант Копнене војске, генерал-потпуковник Милосав 
Симовић са сарадницима-пуковницима Владицом Вучкови-
ћем и Драганом Љубићем. Током обиласка Спомен собе, пред-
ставници удружења су одали пошту страдалим војницима, 
полицајцима и цивилима у ослободилачким ратовима Србије.

Након обиласка Спомен собе Копнене војске, одржан је 
састанак. Том приликом се присутнима обратио командант 
Копнене војске: „Војска Србије је правни наследник Војске 
Србије и Црне Горе, а она Војске Југославије, а она ЈНА, а она 
Југословенске Армије, а она Народно Ослободилачке Војске 
Југославије, а она Југословенске Војске, а она Војске Краље-
вине Србије, а она Војске Кнежевине Србије, а она следбе-
ник Карађорђевих и Милошевих устаничких војски. После 
Другог светског рата Југословенска Армија и ЈНА са бројним 
стањем људи и борбене технике којом је располагала, била 
је једна од највећих европских војски на победничкој и ан-
тифашистичкој страни. Свим руководствима, свих нишких 
удружења ослободилачких ратова, хвала што сте се данас по-
клонили сенима наших предака у Спомен соби.” 

Иницијатор окупљања, пуковник Милићевић се у име 
свих председника нишких патриотских удружења захвалио 
команданту Копнене војске на издвојеном времену. „Срет-
ни смо што је Команда Копнене војске у Нишу, на челу са ко-
мандантом генерал-потпуковником Милосавом Симовићем, 
који увек има разумевање за било који вид помоћи, а посебно 
када обележавамо значајне датуме из наше славне историје.” 

Београд

ВОЈВОДА КОЈИ 
ЈЕ КОМАНДОВАО 
„ЗА МНОМ” А НЕ 
„НАПРЕД”!

Уз присуство државног секретара Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ан-
тића, представника Војске Србије, војних изасланика 

амбасада Русије и Француске, патриотских удружења, све-
штенства Српске Православне Цркве код Споменика Војводи 
Вуку на Топличином венцу у Београду 29. новембра, одржан 
је помен војводи поводом 106 година од погибије.

Војин Поповић потпуковник Војске Краљевине Србије, 
познатији као војвода Вук први је српски добровољац. Одва-
жан ратник који је највећу пажњу посвећивао обуци својих 
војника, како би у окршајима са Турцима, Бугарима, Аустро-
угарима имали што мање губитке.

Иако строг старешина био је омиљен међу својим бор-
цима па и шире. Одважан командант који је командовао „за 
мном” а не „напред”. Савременици су га описали као јуна-
ка који је вредео више него дивизија. Онога дана када је по-
гинуо, свима се чинило да је са њим умрла и Србија. Коли-
ко су га његови војници волели, говори и писмо једног вој-
ника упућено породици: „И смрт ће сама моја бити немоћна 
да ми стиша бол за таквим дивом какав је био Војвода Вук”.

Он је са својим људима учествовао свугде где је било нај-
теже, где се знало да се жива глава извући не може. Тако је и 
он јуначки страдао са само 36 година остављајући завет ка-
кав треба да буде српски војник. Његова јединица је послед-
ња прешла Албанију, а прва је поново загазила на српску зе-
мљу почетком пробоја на Солунском фронту. Све делегације 
положиле су цвеће и ловорове венце, а у име СУБНОР-а Ср-
бије цвеће је положио секретар Станислав Рескушић.

Нишка патриотска удружења 
у Спомен соби Копнене војске

Полагање венаца на споменик Војводи Вуку
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Кадињача

УЖИЦЕ ПАМТИ 
ХЕРОЈЕ КАДИЊАЧЕ

Обраћање генерала Љубиша Диковић скупу

Државном церемонијом, парастосом, полагањем венаца 
и одавањем поште погинулима на Кадињачи, Одбор 
Владе за неговање традиција ослободилачких ратова 

Србије, СУБНОР Србије и Град Ужице 29. новембра, обеле-
жили су 81. годишњицу битке на Кадињачи.

На спомен обележје венце и цвеће положиле су делегаци-
је Владе Србије, Министарства одбране, СУБНОР-а Србије, 
Града Ужица, борачких организација општина из Златибор-
ског округа, бројних удружења грађана који негују традици-
ју ослободилачких ратова, као и потомци хероја Кадињаче.

„Ужице памти 29. новембар 1941. године и са дужним по-
штовањем одаје пошту борцима Радничког батаљона Ужичког 
партизанског одреда који су, на данашњи дан, пре 81 годину, 
на брду Кадињача, положили своје животе бранећи одступ-
ницу Врховном штабу НОПОЈ-а, партизанским одредима и 
партизанској болници. Хероји Кадињаче, металци, пекари, 
ткачи, обућари, дали су своје животе да би се неки други жи-
воти наставили. Суочили су се са највећим искушењем и нису 
побегли. Остали су на Кадињачи и храбро, до краја се бори-
ли против непријатеља”, истакла је обраћајући се присутни-
ма градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић.

У име СУБНОР-а Србије државној церемонији присуство-
вали су чланови председништва СУБНОР-а Србије, гене-
рал Љубиша Диковић и пуковник- пилот Зоран Јаковљевић.

Обраћајући се скупу генерал Љубиша Диковић, између 
осталог је рекао: „Битка на Кадињачи има посебно значење, 
као једна од славних и трагичних са колективним подвигом 
њених бранилаца у антифашистичкој борби нашег народа. 
Идеолошки безбојна, јер једина њена боја јесте слобода. Ју-
наци Кадињаче ваше дело је бесмртно, хвала вам за пример 
који нам дадосте и показасте како се брани родна груда. Дра-
ги Ужичани бранимо слободу у слободи, поносимо се Ужич-
ком републиком. Изговарајмо те две речи уздигнуте главе и 
са сјајем у очима, а сваком ко се дрзне да макар и вербално 
омаловажи историју покажимо Кадињачу”.

Пошту херојима Кадињаче одао је у име Владе Републи-
ке Србије министар за рад, запошљавање борачка и социјал-
на питања Никола Селаковић. У свом обраћању говорио је 
о значају ове и свих осталих борби које су се током Другог 
светског рата водиле против, како је истакао, највећег зла та-
дашњег времена фашизма и нацизма.

„Има данас оних који сматрају да је овај ужички српски 
Термопил у тактичком смислу представљао велику грешку и 
да су стотине људи бесмислено жртвовале своје животе због 
низа погрешних штабских процена, али нека о томе судове и 
одлуке доносе они који се баве војном науком. Чак и када бу-
демо имали сву ту фактографију и све чињенице ништа неће 
моћи да ревидира легенду о ужичком Радничком батаљону, 
која је толико дубоко уткана у нашу националну свест да је 
стварнија од сваке историјске истине”.

Начелник генералштаба Војске Србије, генерал Милан 
Мојсиловић предводио је делегацију Министарства одбране.

У уметничком делу програма је поред глумаца Народног 
позоришта Ужице учествовао и хор „Браћа Барух” из Бео-
града под диригентском палицом Стефана Зекића.

Делегације на Кадињачи

 

79. годишњица Пријепољске битке 

ОДБРАНА 
ПАРТИЗАНСКЕ 
БОЛНИЦЕ  
– ОПЕРАЦИЈА 
„KUGELBLIC”

Комеморацијом у Спомен комплексу ”4. децембар” у 
Пријепољу, обележена je 79. годишњица једне од најтра-
гичнијих битака у Другом светском рату на простору 

Југославије, у којој је погинуло 500 партизана.
Комеморацији су присуствовале делегације: Општине 

Пријепоље, СУБНОР-а Србије, Удружења бораца, потома-
ка и поштовалаца НОР 1941-1945. године Пријепоље, деле-
гација Секције Друге пролетерске бригаде, Прве шумадијске 
бригаде и Треће пролетерске НОУ бригаде, представници 
СУБНОР-а из Ужица, Аранђеловца, Пожеге, Бајине Баште, 
Нове Вароши, Прибоја, Чајетине и Севојно, делегације ОБ-
НОР-а из више општина и градова из Црне Горе, Удружења 
РВИ Пријепоље, Социјалистичке партије Србије-Пријепоље, 
грађани Пријепоља и други.

Члан Извршног одбора СУБНОР-а Србије Милан Лучић 
изразио је захвалност делегацијама које су дошле да се по-
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клоне палим жртвама и између осталог, говорећи о Прије-
пољској битци нагласио да је само у једном дану, 4. децембра 
1943. године, Друга пролетерска дивизија имала 395 погину-
лих и 13 заробљених бораца.

Председник Општине Пријепоље Владимир Бабић је, у 
обраћању рекао да „Најмање што можемо јесте да дамо све 
од себе, и тежимо да наше окружење у све три новонастале 
државе учинимо бољим за живот”.

Државни секретар у Министарству за рад, борачка и со-
цијална питања Зоран Антић подсетио је да невиђени херо-
изам партизанских бораца у Пријепољској бици упоређују 
са Стаљинградском, Церском, Колубарском битком и бојеви-
ма вођеним за освајање врхова Калмакчалана 1916. године.

Пријепољска битка - „Операција Кугелблиц” је трајала од 
4. до 16. децембра у Рашкој области и источној Босни. Про-
тив 12.000 партизана из Друге пролетерске и Пете крајишке 
дивизије, било је ангажовано 75.000 Немаца из Вермахта и 
СС-а, припадника Бугарске војске, четника, а у нападу је уче-
ствовала и 369. легионарска дивизија Вермахта коју су попу-
њавали регрути из Хрватске.

Полагање венаца у Спомен комплексу „4. децембар” у Пријепољу

Аранђеловац 

ПОЧАСТ РАТНИЦИМА 
КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ

 Испред Спомен костурнице у Аранђеловцу

У организацији СУБНОР-а Аранђеловац, Удружења по-
томака ратника 1912-1918. године и градског Музеја 
испред величанственог споменика подигнутом у част 

славних ратника, 15. децембра, одата је почаст и сећање на 
бројне жртве Колубарске битке. У крипти Спомен костурни-

це налазе се посмртни остаци близу 4.000 ратника Српске и 
Аустро-Угарске војске. То је јединствен пример да се заједно 
сахрањују припадници непријатељских војника и војске и 
народа који брани своју Отаџбину.

Венце испред Спомен костурнице положили су чланови 
СУБНОР-а и Удружења потомака, локална самоуправа, На-
родни музеј, Социјалистичка партија у Удружење омлади-
не Аранђеловца.

Присутне је поздравио и говорио је о значају Колубарске 
битке и њеној успешној реализацији, проф.историје Иван 
Ранчић, виши кустос Народног Музеја.

Ученици ОШ „Свети Сава” у униформама Српског виј-
ника, сликовито су дочарали време славе и страдања у Пр-
вом светском рату. Посебну пажњу имао је глумац Лепомир 
Ивковић који је оживео славне војводе из тог периода, Сте-
пу Степановића и Живојина Мишића. 

Рудо

ИДЕАЛИЗАМ И 
ХРАБРОСТ ТИХ 
МЛАДИХ ЉУДИ ЈЕ 
ЗАДИВЉУЈУЋА

Рудо 22. децембра

Рудо, босанска варошица, дочекала је 22. 12. 2022. годи-
не 81 годишњицу од формирања непоновљиве Прве 
Пролетерске НОУ Бригаде. Слио се народ као река на 

тромеђу Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије. Међу њима 
и Албин Пиберник који био дете у строју 1941, данас на дан 
формирања Бригаде међу најстаријима посетиоцима Руда.

Варошица је оживела од потомака и поштовалаца, ратног 
пута од 25.000 километара који је током рата од 1941-1945. го-
дине прошла Бригада. Сваки други дан је за дугих 1.240 рат-
них дана на тлу Југославије провела под борбом. Око 7500 
партизана под њеном црвеном заставом је дало своје животе 
за слободу. Kрај рата за бригаду је био у Трсту где је из прво-
битног строја остало само 500 људи. Сваку стопу земље коју 
су прешли на путу ослобођења отаџбине од окупатора пла-
ћена је најскупље – крвљу и младим животима. Просечна 
старост у јединици је била око 23 године. Идеализам и хра-
брост тих младих људи је задивљујућа.

Из бивших Југословенских република присутни су били 
представници републичких борачких организација: Срби-
је, Републике Српске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Сло-
веније.
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Врање

ПОШТА НАРОДНОМ 
ХЕРОЈУ

Одата пошта народном хероју

Једином народном хероју из Врања Сими Погачаревићу је 
и овог 21. децембра, на дан погибије, одата пошта на до-
стојанствен начин крај његове спомен-бисте на кружном 

току и тргу са његовим именом.
Комеморативном скупу поводом 81. годишњице његовог 

херојског страдања окупиле су се и положоле цвеће делега-
ције Гарнизона Врање Војске Србије, Градског и Окружног 
одбора СУБНОР-а, извиђачког одреда „Сима Погачаревић” 
из ОШ „Вук Караџић” Компаније „Симпо” Врање и Удруже-
ња пензионера Града Врања.

Сима Погачаревић оставио је неизбрисив траг својом до-
следном борбом за права радника, деловањем у Комунистич-
кој партији и посебно у организовању припрема за оружа-
ну борбу.

Сима је оставио велики завет својим Врањанцима, а ње-
гова смрт распламсала је још већи отпор окупатору.

Стојан Младеновић, председник Скупштине СУБНОР-а 
Града Врања, је говорећи о животном путу и делу хероја, ис-
такао да Врањанци чувају сећање на хероја и да су му посве-
тили три бисте, да његово име носи позната фабрика „Сим-
по”, Одред извиђача, један трг и једна улица.

На крају свечаности старешина Извиђачког одреда „Сима 
Погачаревић” Врање Миодраг Ђорђевић, члан Председни-
штва СУБНОР-а Врања, је све присутне позвао на предста-
вљање књиге „Скаутизам у Врању 1911 – 2021. године”, која 
је издао поводом 70. годишњице успешног рада овог одреда 
који носи име народног хероја Симе.

Топола

СИЛА ПРАВА  
УМЕСТО ПРАВА СИЛЕ

Удружење Ветерана Посебних јединица полиције, иначе 
колективни члан СУБНОР-а Србије, у сарадњи са оп-
штином Топола и Удружењем грађана „Топола је моја 

земља”, 24. децембра, организовали су трибину под називом 
„Улога Полиције и Војске у отаџбинским ратовма 1991–2002. 
године”.  На трибини су присуствовали представници Ми-
нистарства унутрашњих посова, ПЈП-а, Управе за традицију, 
стандард и ветеране Министарства одбране, државни секре-

тари Министрства за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања – Зоран Антић и Миле Карановић, председник 
општине Топола, представници борачких организација, син 
бившег председника СУБНОР-а проф. др Миодрага Зечевића 
– Срђан Зечевић, као и адвокат Александар Тодоровић прија-
тељ СУБНОР-а. СУБНОР Србије су представљали, секретар 
председника Станислав Рескушић и председник СУБНОР-а 
Топола Миодраг Лазић.

Генерал полиције и професор на Полицијском универзи-
тету Обрад Стевановић, је одржао право мало предавање о 
томе шта је полиција, шта је војска и како и под којим усло-
вима се ове две силе синергично укључују у заједничка деј-
ства за заштиту земље.

Бригадни генерал Стојан Коњиковац, један од команда-
ната херојске 549. моторизоване бригаде, излагао је о проте-
клим догађајима и генези стварања тероризма и рата. Опи-
сао је све најважније ситуације у зони одговорности његове 
бригаде на шта се надовезао и пуковник, командант 35. одре-
да ПЈП Бранко Прљевић.

Ратни командант 122. интервентне бригаде Посебних је-
диница полиције пуковник Драган Живаљевић представио 
је своју трилогију. 

У име министарства за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања скупу се обратио државни секретар Зоран 
Антић који је подвукао да држава Србија мора учинити све 
што може да помогне ветеранима, а посебно породицама по-
гиулих војника и полицајаца.

Председник удружења ветерана ПЈП Саша Пантелић до-
делио је признања удружења. Највеће признање, „Спомени-
цу ПЈП са мачем”, додељено је и председнику СУБНОР-а Ср-
бије генерал – мајору Видосаву Ковачевићу. 

Трибина у Тополи

ЧЕСТИТКЕ

НОВОГОДИШЊЕ 
ЧЕСТИТКЕ ИЗ ЕВРОПЕ 
СУБНОР-у СРБИЈЕ

Поводом новогодишњих и божићних празника из 
Европске федерације антифашиста (ФИР) од најви-
ших званичника те међународне организације, пред-

седника Вилмоша Хантија и генералног секретара Др Улриха 
Шнајдера стигле су честитке СУБНОР-у Србије.

Честитке СУБНОР-у су послале и борачке и ветеранске 
организације Грчке (PEAEA), Бугарске (БАС), као антифа-
шистичке организације бивших југословенских република: 
Словеније, Црне Горе, Хрватске, Републике Српске, САБНОР 
БиХ и Македоније.
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Први писани документ о ваздухопловству у Кнеже-
вини Србији је чланак, Матије Бана Ваздухопловие, 
објављен у „Српским новинама” од 20. септембра /2. 

октобра 1844. године.  У августу 1893. године, у Краљевини 
Србији, донете су Измене и допуне уредбе о формацији 
целокупне војске, где је предвиђено да се по могућству у 
свакој дивизији образује и по једно ваздухопловно (ба-
лонско) оделење. Био је то први покушај стварања војног 
ваздухопловста.

Почетком 1900. године, Министар војни Краљевине Ср-
бије, ђенералштабни пуковник Милош Васић, за школо-
вање у Русији, је одлучио да једно место буде предвиђе-
но за питомца у ваздухопловној школи. Од четири канди-
дата изабран је инжињеријски поручник Коста Милетић. 
Милетић је боравио у Русији на школовању од 27. фебру-
ара 1901. до 25. новембра 1902. године. Завршио је обуку 
управљења везаним и слободним балоном, и стекао звање 
слободни летач. 

Почетком новембра 1902. године, министар војни, ђе-
нерал Степа Степановић је, наредио да се устроји у Нишу 
станица III реда Голубије Поште, а за командира голуби-
је станице постављен је инжињерски поручник Лазар Ко-
стић, а у децембру 1908. године Голубија станица је отпо-
чела дејствовати. У међувремену, 1909. године, на Трупал-
ском пољу у близини Ниша, подигнута је нарочита зграда 
за потребе станице.

Привремени пропис за целокупну ратну спрему инжи-
њерије је донет 1909. године и у њему је дат пројект фор-
мације ваздухопловства. Код фабрике Аугуст Ридингер из 
Аугсбурга наручени су крајем 1908. године један везани 
змај-балон (Drachen-Fesselballon) и један слободни сфер-
ни балон (Kugelballon), који је имао на корпи постављену 
српску заставу, а на лопти балона је ћирилицом било ис-
писано име „Србија”.

Доласком ђенерала Радомира Путника за министра вој-
ног, добијен је кредит за зидање зграде у Нишу за водонич-
ну централу, за производњу водоника, и за набавку дизел 
мотора из Немачке за балоне. Водонична централа била је 
смештена у Медошевцу.

Крајем фебруара 1912. године, Министарство војно је 
расписало нови конкурс за три официра и три подофицира 
за изучавање пилотаже у француским приватним школа-
ма. Од пријављених 171 кандидата, у I класу српских војних 
авијатичара изабрано је 6 кандидата који су 21. маја 1912. 
године, у Француској започели летачку обуку. Од српских 
питомаца, први лет је извршио Михајло Петровић, 10. јуна. 
У градићу Етамп, 60 км северно од Париза, постојале су две 
приватне пилотске школе: Блерио и Морис Фарман. Срп-
ски пилоти-питомци су положили пилотске испите у шко-
ли у периоду август-септембар 1912. године, и добили су 
дипломе цивилног интернационалног пилота.

Престолонаследник Александар Карађорђевић био вео-
ма заинтересован за ваздухопловство и још 1909. године је 
летео на аероплану у Исил Мулинеу у Францу-

ској. Ваздухопловство је интересовало и самог Краља Пе-
тра, који је приликом посете Француској, 18. новембра 1911. 
године, посетио Етамп, где му је демонстрирано летење.

Објавом мобилизације за Први балкански рат, од 30. 
септембра 1912. године, по одлуци српског Министарства 
иностраних послова, српским авијатичарима наређено је да 
се врате у Србију, а српска Влада одлучила је да хитно купи 
авионе за своју војску. За пилоте који су завршили школу 
Морис Фарман купљена су три биплана Henry Farman HF 
20, а за оне из школе Блерио, три моноплана Блерио и то 
један једноседи (моноплас) Blériot XIMilitaire и два двосе-
да (бипласа) Blériot XI-2 Artillerie.  Да би још појачала сво-
ју ваздушну флотилу, Краљевина Србија је ангажовала и 
четири Француза, с којима су склопљени уговори. Троји-
ца су били пилоти (Емил Ведрин, Луј Годфроа и Де Рели) а 
четврти механичар (Франсоа Корније). За Ведрина и Год-
фроа, комисија за набавку авиона је купила два двоседа 
Deperdussin Type T.  Уз авионе, купљене су бусоле, часов-
ници, резервни делови, барометри, већа количина алата и 
прибора за одржавање авиона и три фотографска апарата.

Крај Ниша на Трупалском пољу, у близини железничке 
станице Топоница, уређен је аеродром. Подигнуто је шест 
пољских платнених хангара-шатора система Bessoneaux и 
образован је мали парк са људством из разних команди ни-
шког гарнизона.

Када су осам авиона купљених у Француској стигли у 
Србију, она је већ имала три авиона. Наиме, у време обја-
ве рата Србије Турској, на железничкој станици Топоница 
код Ниша, у запечаћеном и пломбираном вагону, запле-
њена два аероплана. Били су то аероплани REP Type K које 
је француска фабрика Robert-Esnault-Pelterie упутила, 10. 
септембра 1912. године, из Париза за Истамбул. До 10. ок-
тобра 1912. године српска Влада је склопила уговоре са пет 
страних авијатичара. Поред три поменута Француза, била 
су и двојица Руса, Александар Агафонов и Никола Брије.

Војвода Радомир Путник, војни министар, 24. децембра 
1912. године потписао решење којим се установљава Вазду-
хопловна команда са седиштем у Нишу, која се састојала од 
Аеропланске ескадре, Балонске чете и Голубије станице. 
За команданта Ваздухопловне команде постављен је мајор 
Коста Милетић. Аеропланска ескадра је била смештена на 
Трупалском пољу, а њен командир је био поручник Југо-
вић, који је већ 14. јануара 1913. године постављен за ко-
мандира Балонске чете, а на његово место постављен је по-
ручник Илић. У Нишу је ескадра, поред Француза Корни-
јеа и Американца Пирса, добила и два Србина механичара, 
Тодора Зелића из Београда и Милоја Милекића из Ужица. 
Аеропланска ескадра је располагала 1. јануара 1913. г, са 11 
авиона и то су били: три Блериоа, три Анри Фармана, два 
Депердисена, два РЕП-а и један Дукс. Тим чином, на сим-
боличан начин 1912. године отпочело је стварање и развој 
српске војне авијације.
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Пише: Зоран Јаковљевић

СТВАРАЊЕ СРПСКЕ АВИЈАТИКЕ

Српски пилоти испред авиона „Дукс” 1912. године
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