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К
о је да на шњи срп ски вој ни па до бра нац? Да ли je то мла -
ди за љу бље ник у не бо ко ји је ра стао на ма лим спорт -
ским аеро дро ми ма, ли ва да ма, с ме стом у ср цу са мо за
јед ну емо ци ју – же љу да пре ва зи ђе страх од пр вог
отва ра ња вра та ави о на. Или је то мо жда и онај чи је

те ло, у тре нут ку ка да ис ка че из „Анa”, пре пла ви на лет адре на ли -
на. Тек та да и тек та ко, ка да се по кло пе страх и адре на лин, же ља
и по тре ба, по ста је се па до бра нац...

Леп је осе ћај ка да је ку по ла пра вил но фор ми ра на. Слај дер
спуштен, провера команди, ле ва команда повучена до краја – ра -
ди, де сна ра ди. По е тич но је дре ње... У све то тре ба ло је без
двоумље ња ско чи ти. Адре на лин, контролиса ње стра ха, че сто и
игнорисање здра вог ра зу ма, по ста је modus operandi. Сле ди упи ја -
ње при ча, ле ген ди, сни ва ње гра да на ју гу и ње го вог про стра ног
хан га ра за па ко ва ње. Усме но пре да ње да та мо од ла зе и про ла зе
са мо нај бо љи. Они ко ји у до ба ми ра осва ја ју спорт ска од лич ја и
ју ре „ну лу”, у ско ку на циљ, а кад за тре ба слу же сво јој др жа ви, ка -
да си ту а ци ју тре ба ре ши ти бр зо, у по за ди ни. Агре сив но.

Мо жда вам у тре нут ку пред скок про ле ти кроз гла ву и онај
ро штиљ на по след њем ци вил ном па до бран ском  так ми че њу. Или
ре чи охра бре ња пр вог ин струк то ра у аеро клу бу. Сли ке се ни жу...
Пр во сте чо век, па он да вој ник...

Про ве ра ва те да ли је хе клер и кох MP5 SD3 чвр сто фик си ран
на гру ди ма, ис под си сте ма ве за ва шег спе ци јал ног па до бра на UM-1.
По след ња, зе ле на, лам па се па ли. Рам па је спу ште на и под ву че на
под труп ави о на. Хлад но ћа но ћи ле ди. Па до бран ски де сант па до -
бран ске је ди ни це Вој ске Ср би је... Част и ми си ја. Са 5.500 ме та ра
ре ла тив не ви си не, с 50 ме та ра у се кун ди сло бод ног па да. Ваш по -
сао – за љу бље ник у отаџ би ну. ƒ

Пе тар ВО ЈИ НО ВИЋ

И з  п е  р а  п а  д о  б р а н  ц а . . .
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дан Тер зић – при па ла су пр ва три ме ста у
ге не рал ном, по је ди нач ном пла сма ну. Еки -
п но су нај у спе шни ји би ли „Гри фон“, за -
тим „Не бе ске Ви дре 1“ и „Фе никс“.

Ла сло Ор ши (Се ге дин) осво јио је пр -
во ме сто у ско ко ви ма на циљ у отво ре ној
кон ку рен ци ји за му шкар це, дру гу по зи -
ци ју Ми ро љуб Ја ни ћи је вић из „Не бе ских
ви дри 1“, а Ра до слав Ко раћ из клу ба „Гри -
фон“ је био тре ће пла си ран.

По сле так ми че ња у ско ко ви ма на
циљ, у екип ној кон ку рен ци ји, пр во ме сто
при па ло је еки пи Вој ске Ср би је „Не бе ске
ви дре 1“, дру го еки пи АК „При је дор“ а
тре  ће при пад ни ци ма МУП-а „Гри фон“.

Ме ђу же на ма у ско ко ви ма на циљ нај -
у спе шни ја би ла је Све тла на Си мић („На  ша
кри ла“), дру га Рад ми ла Ђу рић („Не бе ске
Ви дре 2“), а тре ћу по зи ци ју осво ји ла је Је -
ле на Крај че ска („Иван Са рић“). Пр ва три
ме ста у ди сци пли ни фи гу ре при па ла су чла -
но ви ма еки пе „Гри фон“ – Ра до слав Ко раћ,
Сло бо дан Мар ко вић и Сло бо дан Тер зић. ƒ

Б. НАЂ

На су бо тич ком спорт ском ае -
ро дро му „Би ко во”, у ор га ни -
за ци ји па до бран ске сек ци је
Аеро клу ба „Иван Са рић” из

Су бо ти це, од 13. до 15. ав гу ста одр жа -
но је 56. отво ре но др жав но па до бран -
ско пр вен ство Ср би је у кла сич ним ди -
сци пли на ма. 

Па до бран ци из Ср би је, Ре пу бли ке
Срп ске, Ма ке до ни је и Ма ђар ске так -
ми чи ли су се у две кла сич не па до бран -
ске ди сци пли не – ско ко ви ма на циљ и
фи гу ра тив ним ско ко ви ма. Над ме та ло
се тридeсет и осам па до бра на ца из
осам клу бо ва и еки па Вој ске Ср би је –
„Не бе ске ви дре“. Ско ко ви су из во ђе ни
из ави о на Ан-2 ко јим је упра вљао пи лот
Ни ка Ада мов.

У ди сци пли ни ско ко ви на циљ за
му шкар це пр во ме сто у по је ди нач ној
кон ку рен ци ји при па ло је Ра до сла ву Ко -
ра ћу из еки пе „Гри фон“ из Про тив те -
ро ри стич ке је ди ни це МУП-а Ср би је,

дру го ме сто Алек сан дру Цвет ко ви ћу из
„Фе ник са“ а тре ће Сло бо да ну Мар ко ви -
ћу из еки пе „Гри фон“.

Нај бо љи ре зул тат у ди сци пли ни фи -
гу ре за му шкар це по сти гао је Сло бо дан
Мар ко вић, дру гу по зи ци ју за у зео је Сло -
бо дан Тер зић, а тре ћи Ра до слав Ко раћ, сва
тро ји ца из „Гри фо на“.

Пр во ме сто у ско ко ви ма на циљ за
же не осво ји ла је Све тла на Си мић из клу -
ба „На ша кри ла“ (Па ра ћин), дру го Рад ми -
ла Ђу рић из „Не бе ских ви дри 2“,  а тре ће
Је ли ца Крај че ски из еки пе „Иван Са рић“
(Су бо ти ца). Све тла на Си мић („На ша кри -
ла“) би ла је нај у спе шни ја у ди сци пли ни
фи гу ре, док је за њом Је ли ца Крај че ски
(„Иван Са рић“). 

„Не бе ске ви дре 1“ осво ји ле су пр ви
пла сман у ско ко ви ма на циљ – екип но, дру -
го ме сто еки па „Гри фон“, а тре ће еки па
„Фе никс“.

Чла но ви ма еки пе „Гри фон“ – Ра до -
слав Ко раћ, Сло бо дан Мар ко вић, Сло бо -
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Над ме та ње 
у кла сич ним 
ди сци пли на ма

Ф о р  м и  р а  њ е  п а  д о  б р а н  с к и х  ј е  д и  н и  ц а На ни шком вој ном аеро дро му 14. ок то бра одр -
жа на је све ча ност по во дом обе ле жа ва ња фор ми ра ња
па до бран ских је ди ни ца. До га ђа ју су при су ство ва ли
ко ман дант Спе ци јал не бри га де Вој ске Ср би је бри гад -
ни ге не рал Или ја То до ров, пред став ни ци Ко ман де
Коп не не вој ске, Ни ша, Срп ске пра во слав не цр кве и
Жан дар ме ри је, те при пад ни ци ре зер вног са ста ва 63.
па до бран ског ба та љо на, ве те ра ни је ди ни це и чла но -
ви по ро ди ца по ги ну лих при пад ни ка тог са ста ва. 

Пот пу ков ник Не над Бу ла то вић, ко ман дант 63.
па до бран ског ба та љо на, на гла сио је да су па до бран -
ске је ди ни це на овим про сто ри ма пра ти ле број не
про ме не, али да су се увек за др жа ва ле на пре сти -
жном ме сту у окви ру елит них и спе ци јал них је ди ни -
ца. То ком све ча но сти го сти су об и шли ре но ви ра ни
спо мен-ком плекс Па до бран ског ба та љо на. ƒ З. М. 

Престижно 
место
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Ви си на 
по ме ра гра ни це

При пад ни це леп шег по ла 
ни су рет кост у је ди ни ца ма 
Вој ске Ср би је, али, мо ра се
при зна ти, и да ље се не 
оче ку је да се не ка од њих 
на ђе у ре до ви ма елит не 
спе ци јал не је ди ни це или 
да оба ра ре кор де и по ме ра
гра ни це у па до бран ству и
слич ним екс трем ним 
спор то ви ма. За став ник 
Рад ми ла Ђу рић је упра во 
та ква же на. Она до ка зу је 
да же не мо гу, ра ме уз ра ме 
са му шкар ци ма, оба вља ти 
нај те же и нај о па сни је по сло ве,
по пут па до бран ског 
ин струк то ра. У раз го во ру са
Рад ми лом по ку ша ли смо да 
од го нет не мо ка ко се њен 
жи вот ни пут усме рио ка 
про фе си о нал ном ба вље њу 
вој ним по зи вом и 
па до бран ством.

З а  с т а в  н и к  Р а д  м и  л а  Ђ у  р и ћ ,  п а  д о  б р а н  с к и  и н  с т р у к  т о р
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Раз лог због ко јег је Рад ми ла Ђу -
рић кре ну ла ста за ма вој ног па -
до бран ца, мо жда, мо же мо да по -
тра жи мо у ње ној основ ној или
сред њој шко ли, где се, обич но

де ча ци, за ин те ре су ју за вој ну уни фор му и
екс трем на за ни ма ња.

– У Но вом Са ду сам за вр ши ла основ -
ну шко лу и пр ва два раз ре да сред ње
шко ле. Та да нам је раз ред ни ста ре ши на,
ко ји је и сам не кад био вој но ли це, го во -
рио о пред но сти ма вој ног по зи ва и кон -
кур су ко ји је, пр ви пут, рас пи сан и за де -
вој ке. Ни сам се дво у ми ла, јер сам још та -
да зна ла да је то по сао ко јим же лим да се
ба вим. Би ло ми је ја ко
жао што та да ни је по сто -
ја ла мо гућ ност да, као
де вој ка, упи шем Вој ну
ака де ми ју, али сам за то
за вр ши ла Сред њу вој ну
шко лу струч них рад ни ка
у Рај лов цу код Са ра је ва.

Ка ко је те кла Ва ша
вој на ка ри је ра? 

– По сле за вр шет ка
сред ње вој не шко  ле ра ди -
ла сам у Сом бо ру као
струч ни на став ник за авио-
ра дио и ра дар ске уре ђа је.
Би ло је за ни мљи во др жа ти
на ста ву вр шња ци ма. На -
кон две го ди не слу жбе тра жи ла сам пре -
ко ман ду у 63. па до бран ску бри га ду, где
сам не ко ли ко го ди на ра ди ла као ме ха ни -
чар за па до бран ске ин стру мен те. У ме ђу -
вре ме ну, за вр ши ла сам основ ну и ви шу
па до бран ску обу ку. Јед но став но, би ло је
не мо гу ће ра ди ти са па до бран ци ма, гле да -
ти их ка ко ска чу и оста ти рав но ду шан. За -
во ле ла сам ска ка ње и тру ди ла се да све
ви ше на пре ду јем. Ујед но сам с је ди ни цом
ишла на га ђа ња и ве жбе. За хва љу ју ћи ко -
ман дан ту 63. па до бран ске, 1999. го ди не
оства рио ми се ду го го ди шњи сан да вој -
нич ку ка ри је ру на ста вим као про фе си о -
нал ни ста ре ши на. Би ла сам све сна да ћу
мо ра ти да уло жим мно го ра да и тру да да
оправ дам ука за но по ве ре ње, али то ми ни -
је би ло те шко, јер је то био по сао ко ји сам
за и ста во ле ла. Нај пре сам ра ди ла кан це -
ла риј ски по сао, а сам на ду жно сти па до -
бран ског ин струк то ра, што је кру на па до -
бран ске ка ри је ре и пред ста вља ве ли ки мо -
тив за не пре ста но уса вр ша ва ње и на пре -
до ва ње. Пре но си ти зна ње на мла ђе ге не -

ра ци је је сте ве ли ка од го вор ност, по себ но
у на шем по слу.

Би ли сте ме ђу пр вим же на ма ко је
су ра ди ле у Вој сци као про фе си о -
нал ни вој ни ци. Да нас вас је мно го
ви ше. Ка ко би сте упо ре ди ли те
пи о нир ске ко ра ке и да на шњу си ту -
а ци ју и да ли уоп ште тре ба пра  ви -
ти раз ли ку из ме ђу же на и му шка -
ра ца у вој ној про фе си ји?

– По што сам би ла ме ђу пр вим же на -
ма ста ре ши на ма, зна ла сам да је на ме ни
ве ли ка од го вор ност. Тру ди ла сам се да се

та раз ли ка уоп -
ште не при ме ти
и да ме ко ле ге
при хва те као се -
би рав ном. Ни ка -
да ни сам тра жи -
ла по пу сте због
то га што сам
же на. Ра ме уз
ра ме са ко ле га -
ма ис пу ња ва ла

сам све за дат ке
ко ји су се пред
ме не по ста вља ли.
Ако сте се већ од -
лу чи ли за овај по -
сао, сма трам да
је глу по да по -
тен ци ра те да сте
же на. Ка да би
та ко би ло, сма -
тра ла бих то
лич ним не у спе -
хом. Да нас је у
Вој сци све ви -
ше де во ја ка, ка ко ме ђу вој ни ци ма, та ко и
ме ђу ста ре ши на ма. Већ сле де ће го ди не
има ће мо и пр ву ге не ра ци ју же на офи ци ра,
ко је ће за вр ши ти Вој ну ака де ми ју, та ко да
ви ше ни је нео бич но ви де ти де вој ку у уни -
фор ми. Ми слим да од њих са мих за ви си ка -
ко ће их ко ле ге при хва ти ти. Си гур на сам
да ће ме ђу њи ма би ти сјај них ста ре ши на.
Нај ва жни је је во ле ти свој по сао, та да не ма
про бле ма.

Ка ко би сте опи са ли ваш пр ви па -
до бран ски скок?

– Као и сви па до бран ци, од лич но
пам тим пр ви скок, јер је то не по но вљи во
ис ку ство. Не мо гу ре ћи да ме је би ло
страх, а не мо гу ре ћи ни да се ни сам пла -
ши ла. Хи ља ду леп ти ри ћа у сто ма ку... Гле -
да ла сам то сто ти ну пу та пре то га, што
са зе мље, што из ави о на. Из гле да ло је
јед но став но... Ни сам ни по ми шља ла да
баш ме ни мо же не што да се де си, али
сам ипак при нуд не про це ду ре зна ла да
по но вим и усред но ћи, а пре ско ка сам у
ави о ну, још јед ном, по гле да ла у ру чи цу
ре зер вног па до бра на. 

Ка да је ин струк тор дао знак ру ком за
уста ја ње, ни сам ни по ми шља ла да од у ста -
нем. Не што ме је те ра ло на пред. Раз ми -
шља ла сам о то ме ка ко ћу да се што бо ље
одво јим од ави о на и да за пам тим све што
се око ме не де ша ва. Не мо гу ре ћи да сам
у то ме пот пу но ус пе ла. Све се бр зо де ша -
ва ло. Већ у сле де ћем тре нут ку, ку по ла је
би ла из над ме не. Би ла сам срећ на... По -
сма тра ла сам Ниш из дру ге пер спек ти ве.
Фан та стич но!

Ко ли ко је ско ко -
ва иза вас и у ко -
јој ме ри је ис ку -
ство ва жно за
оба вља ње по сло -
ва па до бран ског
ин стру к то ра?

– По сле пр вог па до -
бран ског ско ка је два сам
че ка ла сле де ћи, па сле де -
ћи... и та ко до 1.470. ско -
ка. Сва ки скок је сте но во
ис ку ство. Учи те чак и кад
по сма тра те па до бран це
са зе мље и ко ри сти те њи -
хо ва ис ку ства у ра ду. Па -
до бран ци се уса вр ша ва ју
то ком чи та ве ка ри је ре.
Ми, као па до бран ски ин -
струк то ри, мо ра мо да им

бу де мо узор у сва ком по гле ду, за то се тру -
ди мо да се нон-стоп уса вр ша ва мо.

Ду го го ди шњи сте члан па до бран -
ске еки пе Вој ске Ср би је „Не бе ске
ви дре“ и уче сник на па до бран ским
так ми че њи ма. Ко је ре зул та те
сма тра те нај ве ћим ус пе си ма?

– Ду же од де сет го ди на сам члан па -
до бран ске еки пе и мој нај ве ћи успех је
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– По што сам би ла ме ђу
пр вим же на ма ста ре ши -
на ма, зна ла сам да је на
ме ни ве ли ка од  го вор -
ност. Тру ди ла сам се да

се та раз ли ка уоп ште не
при ме  ти и да ме ко ле ге
при хва те као се би рав -
ном. Ни ка да ни сам тра -
жи ла по   пу сте због то га
што сам же на. Ра ме уз ра -
ме са ко ле га ма ис пу ња ва -
ла сам све за дат ке ко ји су
се пред ме не по ста вља ли.

– По сле пр вог па до бран -

ског ско ка је два сам че ка -

ла сле де ћи, па сле де ћи... и

та ко до 1.470. ско ка. Сва -

ки скок је сте но во ис ку -

ство. Учи те чак и кад по -

сма тра те па до бран це са

зе мље и ко ри сти те њи -

хо ва ис ку ства у ра ду. Па -

до бран ци се уса вр ша ва ју

то ком чи та ве ка ри је ре.



кад мо ји ре зул та ти до при не су успе ху чи -
та ве еки пе, ко ја је већ низ го ди на у вр ху
срп ског па до бран ства. Мо рам на по ме ну -
ти да је ве ћи на чла но ва „Не бе ских ви -
дри“ и у са ста ву др жав не ре пре зен та ци -
је. Про шле го ди не сам за у зе ла де се то
ме сто на свет ском пр вен ству у па ра ски
ди сци пли ни (ком би на ци ја ско ко ва на циљ
и ски ја ња) и то је за ме не био ве ли ки
успех, с об зи ром на то што ни смо има ли
при пре ме пре так ми че ња, а ски ја шка
ста за је би ла и ви ше не го зах тев на.

Скок са ви ше од 9.000 ме та ра и
осва ја ње др жав ног ре кор да у ду жи -
ни сло бод ног па да (са још 11 ко ле -
га), ве ро ват но је по се бан до жи вљај.

– Би ло је то не по но вљи во ис ку ство.
Ква ли тет не при пре ме пре из вр ше ња
ско ка знат но су убла жи ле ње го ву те жи -
ну. Тем пе ра ту ра на тој ви си ни би ла је 50
сте пе ни ис под ну ле, а на зе мљи плус 20,

Отво ре ни ви ше бој
је ди ни ца спе ци јал не
на ме не

Па до бран ски
иза зов
Па до бран ски ви ше бој, вој нич ко-спо -

рт ско так ми че ње ко је пред ста вља нај на -
пор ни је и нај све стра ни је над ме та ње у Ср -
би је, иако сво је вре ме но за ми шље но као
спорт ска ди сци пли на, пред ста вља сво је -
вр сну про ве ру и по твр ду оспо со бље но сти
спе ци јал них је ди ни ца Вој ске Ср би је.  

На те ре ни ма око Кнић ког је зе ра, Бе -
ра нов ца и Жи че, од 10. до 12. сеп тем бра,
одр жан је 13. ви ше бој је ди ни ца спе ци јал -
не на ме не. Све ча но сти отва ра ња на ни -
шком аеро дро му при су ство ва ли су за ме -
ник ко ман дан та Коп не не вој ске бри гад ни
ге не рал Ви до је Жив ко вић, ко ман дант Спе -
ци јал не бри га де бри гад ни ге не рал Или ја
То до ров, ко ман дант Жан дар ме ри је МУП-а
Ср би је пу ков ник Бра ти слав Ди кић, пред -
став ни ци ло кал не са мо у пра ве и спорт ских
са ве за. Так ми че ње је отво рио пред сед ник
ор га ни за ци о ног од бо ра ге не рал Жив ко вић.

На па до бран ском ви ше бо ју, по ред
ста  ре ши на и вој ни ка Спе ци јал не бри га де
Вој ске Ср би је, уче ство ва ли су при пад ни ци
Жан дар ме ри је МУП-а Ср би је и пр ви пут
при пад ни ци ору жа них сна га Ре пу бли ке
Грч ке. Пре ма ре чи ма ко ман ди ра грч ког ти -
ма ка пе та на Па нај то и са Ба ла ди но са, њи -
хо ва спе ци јал на па до бран ска че та сме -
ште на је три де се так ки ло ме та ра од Ати -
не, у област Неа Пе ра мос. Тре нинг па до -
бра на ца вр ло је сли чан обу ци у на шем 63.
па до бран ском ба та љо ну.

Уче сни ци су то ком дво днев ног так ми -
че ња са вла да ли из у зет но зах тев не и на пор -
не ди сци пли не, ко је од уче сни ка тра же ве -
ли ко зна ње, вр хун ску пси хо фи зич ку оспо -
со бље ност, из др жљи вост, ис трај ност, ве -
шти ну, по зна ти вој нич ки ко лек тив ни дух и
дру гар ство.

Ви ше бој је по тра ди ци ји за по чео па -
до бран ским ско ком са ви си не од 800 ме та -
ра, али је овог пу та де сант из о стао због ло -
ших вре мен ских усло ва. По том су пе то чла -
не еки пе из вр ша ва ле вој нич ке за дат ке на
ста зи ду жи не од 30 до 50 ки ло ме та ра, на
ко јој су их че ка ли за да ци по пут кре та ња на
не по зна том те ре ну, га ђа ња из ауто мат ске
пу шке, пи што ља, ба ца ње бом бе и но жа,
са  вла да ва ње пре пре ка ко ноп цем или пре -
трес те ре на. ƒ З. М.
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ки се о ни ка го то во да ни је би ло. Ви ше од
150 се кун ди сло бод ног па да. Пла ши ла
сам се да због не до стат ка ки се о ни ка не
пад нем у хи пок си ју. Жао ми је са мо што
су нам се од мах по сле од во ја од ави о на
за ле ди ли ви зи ри на ка ци га ма и што ни -
шта ни сам мо гла да ви дим до не ких 5.000
ме та ра. Та ко ни сам ви де ла ни за кри вље -
ност пла не те, што се, ка жу, ви ди са ви -
си не ве ће од осам ки ло ме та ра...

При ро да је ам би јент у ко ме се,
очи глед но, нај леп ше осе ћа те. 

– Сва ки па до бра нац во ли при ро ду.
Сто га, сло бод но вре ме ко ри стим за ак -
тив но сти ко је су из ван ку ће, би ло да се
ра ди о па до бран ству, пла ни на ре њу, во -
жњи би ци кла, пли ва њу, ро ње њу... То ми
по ма же да на пу ним ба те ри је и идем да -
ље, да бу дем спрем на за но ве иза зо ве. Да
бу дем бо љи чо век... ƒ

Зо ран МИ ЛА ДИ НО ВИЋ
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На десетом дружењу
некадашњих и садашњих
падобранаца, уз забавни и
уметнички програм,
организован је својеврсни
падобрански вишебој, на
коме су најбољи пласман
остварили ветерани и
резервисти из Вршца.
Учесници су се у Нишкој
Бањи надметали у неколико
дисциплина – гађање из
ваздушне пушке у мету,
гађање бомбом у мету,
прелажење простора за што
краће време, извлачење
неисправног возила са
неприступачног терена,
спасавање рањеника,
гађање ножем и секиром.

Одмеравање
вештина

Видовдански сусрет ветерана 
63. падобранске бригаде
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Видовдански скуп ветерана 63.
па до бранске бригаде из Ниша
окупио је у Ни шкој Бањи сто -
тинак некадашњих и сад а шњих
бораца једне од наје литнијих

једи ница у Србији. При суствовали су бро -
 јни гости, пријатељи и симпатизери Удру -
 же ња ветерана 63. Некадашњи па до -
 бранци дошли су да виде старе дру гове из
Вршца, Чачка, Београда, Кру ше вца,
Новог Сада, Куле, Суботице, Ниша, Ле -
сковца...

Скуп је, у односу на раније године,
имао богатији програм, јер су се позиву
на дружење одазвали и најстарији ср -
пски падобранци, али и бајкери 63. па до -
бра нске. Припремао се котлић, а при па -
дници 63. падобранског батаљона из са -

става Специјалне бригаде Војске Ср бије
приказали су део опреме и нао ру жања
ко ји користе.

На свечаној церемонији, на цен тра -
лном платоу у Нишкој Бањи, тенор Ми лу -
тин Најдановић отпевао је химну „Бо же
правде“, а минутом ћутања одата је по -
част погинулим припадницима једи нице.
После поздравног говора, додеље не су
плакете и захвалнице појединцима, фи -
рма ма и организацијама које су у про -
теклој години помагале рад Удружења ве -
терана 63. Наступила је и певачица Ми -
лица Марјановић, финали стки ња „Идо -
ла“. Организован је и ви шебој ветерана,
на коме су прво место заузели ветерани
и резервисти из Вршца.

Такмичење се одвијало у неколико
дисциплина – гађање из ваздушне пушке
у мету, гађање бомбом у мету, прела же -
ње простора за што краће време, извла -
чење неисправног возила са непристу па -
чног терена, спасавање рањеника, гађа -
ње ножем и секиром. 

Најуспешнији су били Вршчани, за -
тим активни припадници 63. падо бра н -
ског батаљона, а на трећу позицију пла -
сирала се екипа ветерана, окупљена у
гру пу „Маркони“. У екипи „Веверица“
уче ствовали су малишани из па до бра н -
ског подмлатка. Вишебој су пратили ста -
но вни ци Нишке Бање, а нају спешнијима
су додељена признања, медаље и књиге.
После такмичења, у цркви светог Илије
у Нишкој Бањи одржан је помен по ги -
нулим и умрлим припадницима 63. па -
добранске бригаде. ƒ

Ј. ЋУЛИБРК
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Међу учесницима видовданског
дру   жења падобранских ветерана био је
пе н зионисани генерал Стеван Ми р ко -
вић, је дан од команданата нека дашње
једи ни це. Има осамдесет и три године,
а пр во бо рац је још из 1941. го дине.
Дру  жење су увеличали и пред ста вници
Српске пра вославне цр кве, бивше спо     -
рти сткиње Ни   ша и пре   д ста внице ху ма -
ни та рних ор га низација. При   су ство вао
је и кома н да нт Спе ци јалне бригаде Во -
јске Срби је бри га дни ге нерал Илија
Тодоров, ко ма  ндант 63. па до бра н ског
бата љо на по тпу  ко вник Не над Бу ла  то -
вић и кома н да нт ни шког одреда жан да -
рме ри је Се над Ко штић.

Г о с т и  



Ове је се ни па до бран ска сла -
ва По кров пре све те Бо го ро -
ди це – 14. ок то бар про сла -
вље на је у по себ ном ра с по -
ло же њем. По вод за то је ре -

но ви ран и пот пу но нов спо мен-ком плекс
ко ји је по све ћен исто ри ји па до бран ских
је ди ни ца на на шим про сто ри ма, ју нач ком
во је ва њу и па до бран ци ма ко ји су да ли
сво је жи во те на бор бе ним за  да ци ма.

Чи ни се да суд би на спо мен-со бе и
спо мен-ком плек са пра ти тр но ви ту суд би -
ну раз во ја па до бран ских је ди ни ца по -
след њих се дам де це ни ја. Па до бран ство у
на шој вој сци по сто ји још од сре ди не два -
де се тих го ди на про шлог ве ка, и то у ва -
зду хо плов ним је ди ни ца ма као мо гућ ност
спа са ва ња пи ло та из оште ће ног ави о на.
Фор ми ра ње па до бран ских бор бе них је -
ди ни ца по чет ком че тр де се тих го ди на у
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји пре ки нуо је април -
ски рат 1941. и рас пад вој ске.

Тек на стан ком
Пр вог па до бран ског
ба та љо на НОВЈ с је -
се ни 1944. у вој ној
ба зи не да ле ко од Ба -
ри  ја, у Ита ли ји, до би -
ја мо бор бе ну је ди  ни -
цу ко ја је спо соб на да
из вр ша ва спе ци јал не
за дат ке у по за ди ни
не при ја те ља, у ко ју се
уба цу је вер ти кал ним
ма не вром, од но сно
па до бран ским ско -
ком. Од та да па до
да на шњег 63. па до -
бран ског ба та љо на
Спе ци јал не бри га де Вој ске Ср би је ви ше
пу та се ме ња ла струк ту ра и на зив је ди ни -
це, бор бе на опре ма и на ме на, али љу бав
за не бе ским ви си на ма је у сва кој ге не ра -
ци ји би ла истим жа ром рас плам са на.

Као дан па до бра на ца сла ви се, од
кра ја ше зде се тих го ди на, 14. ок то бар.
По чет ком се дам де се тих пр ви пут се ја -
ви ла иде ја о фор ми ра њу спо мен-со бе.
Ука за ла се по тре ба да се са чу ва ју успо -
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Ме сто где се
чу ва ју успо ме неp
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Па до бран ци зна ју да је 
ну жно од за бо ра ва 
отрг ну ти и у се ћа њу 
са чу ва ти све прет ход ни ке,
љу де ко ји су обе ле жи ли и
ства ра ли на шу па до бран ску
исто ри ју. Не го ва ње 
тра ди ци је и осе ћа ја 
при пад но сти елит ној 
је ди ни ци да ју им до дат ну
сна гу да увек спрем ни 
до че ка ју иза зо ве.



ју обје кат и уре де ен те ри јер. Сле де ћи ко -
рак био је пот пи си ва ње уго во ра о до на -
ци ји са Ми ни стар ством од бра не, чи ме је
био за о кру жен прав ни оквир про јек та.

Да ље је све део при че о упор но сти,
во љи, ис трај но сти, фи нан сиј ским мо гућ -
но сти ма... 

То ком ре а ли за ци је про јек та спо ме -
ник „Зид се ћа ња” до био је по себ но ме -
сто ис пред спо мен-со бе. За са да шњи ве -
ле леп ни из глед за слу жан је ар хи тек та
Ми ло рад Ме цо. Це ло куп ни про стор пар -
ков ски је уре ђен, има по пло ча не ста зе и
по се бан при лаз спо ме ни ку. 

Спо мен-со ба и парк ис пред ње до -
би ли су нов из глед. Па до бран ци зна ју
због че га им је то по треб но. Не го ва ње
тра ди ци је и осе ћа ја при пад но сти елит ној
је ди ни ци да ју им до дат ну сна гу да увек
спрем ни до че ка ју иза зо ве. ƒ

Владица КР СТИЋ 
Сни мио Са ша ЂОР ЂЕ ВИЋ
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ме не, исто риј ска гра ђа, део опре ме и на -
о ру жа ња ко је се не ка да ко ри сти ло, и да
се ти ме ис при ча при ча о раз во ју па до -
бран ске обу ке и је ди ни ца. 

Рас па дом СФРЈ и с пр вим жр тва ма
ко је су па до бран ци под не ли у том кр ва вом
ра ту, иде ја о спо мен-со би је осна жи ла.
Сре ди ном де ве де се тих го ди на, уз по моћ
при ја те ља је ди ни це и до на то ра, на пра -
вљен је спо ме ник „Зид се ћа ња”, ко ји је
тре ба ло да сто ји на пла тоу ис пред ко ман -
де та да шње 63. па до бран ске бри га де. На
„Зи ду” су пло чи це са име ни ма свих па до -
бра на ца ко ји су по ги ну ли то ком из вр ша ва -
ња бор бе ног за дат ка. Пре ма па до бран ској
тра ди ци ји, бор бе ним за дат ком сма тра се
не по сред но уче шће у бор бе ним деј стви ма
у ра ту и па до бран ски скок у ми ру. 

Још 1996. го ди не, при ли ком отва ра -
ња спо мен-со бе, на гла ше но је да је то
при вре ме но ре ше ње. Она је за 14 го ди на
„при вре ме ног” по сто ја ња уго сти ла мно ге

до ма ће и стра не де ле га ци је, др жав ни ке и
пред сед ни ке, ко ман дан те, ге не ра ле, ве -
те ра не, при ја те ље, по ро ди це по ги ну лих...
Ви ше пу та по кре та на је ак ци ја из град ње
но вог спо ме ни ка па до бран цу, па је 2003.
го ди не Ниш по ну дио по моћ око фи нан -
сиј ске и струч не ре а ли за ци је тог про јек -
та. Не ста бил но еко ном ско тр жи ште ис -
пре чи ло се на пу ту ре а ли за ци је.

Ко нач но, 2006. иде ја о спо мен-со би
до би ја сми сао у про јек ту ко ји је ура дио
гра ђе вин ски ин же њер Дра ган Бран ко -
вић. Под ра зу ме вао је ре но ви ра ње згра -
де ста ре ше зде се так го ди на. У том про -
сто ру је и по се бан са лон за зва ни це и ви -
ше на мен ска мул ти ме ди јал на са ла. Пут од
иде је и про јек та до ре а ли за ци је тра јао је
че ти ри го ди не. 

Убр зо је ор га ни зо ван пр ви са ста нак
са до на то ри ма, углав ном гра ђе вин ским
фир ма ма из Ни ша, ко је су би ле спрем не
да сред стви ма и ан га жо ва њем ре но ви ра -

За се дам де це ни ја по сто ја ња па -
до бран ских је ди ни ца, на бор бе ним за -
да ци ма по ги ну ла су 43 па до бран ца.
Два де сет и два па до бран ца по ги ну ла
су у уде су то ком из вр ше ња па до бран -
ског ско ка. Пр ва жр тва на ско ку за де -
си ла је па до бран це 1947. го ди не, а нај -
ве ћи број уде са до го дио се пе де се тих
го ди на про шлог ве ка. 

Два офи ци ра по ги ну ла су у хе ли -
коп тер ском уде су то ком за дат ка, а 21
је стра дао у бор бе ним ак ци ја ма ко је
су из во ђе не од 1991. до 2001. го ди не.
У не по сред ној бор би по ги ну ло је 11
про фе си о нал них при пад ни ка је ди ни -
це, од то га шест ста ре ши на и пет вој -
ни ка по уго во ру, за тим осам вој ни ка
на од слу же њу вој ног ро ка и два при -
пад ни ка ре зер вног са ста ва.  

Па до бран ци су се по тру ди ли да
њи хо ви на стра да ли дру го ви не бу ду
део ста ти сти ке, већ да се ћа ње на њи -
хо ва де ла оста ну за пи са на као узор и
опо ме на ге не ра ци ја ма ко је до ла зе.
На и ме, у спо мен-со би бри га де по сто -
ји спо ме ник „Зид се ћа ња“. На бе лој
мер мер ној пло чи тог спо ме ни ка, ис -
под сим бо лич но на пра вље не па до -
бран ске ку по ле, ис пи са на су име на
свих па до бра на ца ко ји су на стра да ли
то ком оба вља ња бор бе ног за дат ка.

З и д  с е  ћ а  њ а



ОOд 22. до 27. мар та 2010. на
де сант ној про сто ри ји Ки -
сло во, у псков ској обла сти,
одр жа на је ко манд но-штаб -
на ве жба 76. гар диј ске ва -

зду шно ју ри шне ди ви зи је из са ста ва Ва -
зду шно де сант не вој ске Ру ске Фе де ра ци -
је (ВДВ). Из ве де на под ко ман дом глав но -
ко ман ду ју ћег ВДВ, ге не рал-пот пу ков ни ка
Вла ди ми ра Ша ма но ва, озна че на је исто -
риј ском и тре ба ло би да пред ста вља по -
че так но ве епо хе не са мо у ВДВ-у не го и у
це ло куп ним ору жа ним сна га ма Ру си је.

Убр зо је та ве жба, на ко јој су при су -
ство ва ли  пред став ни ци три на ест зе ма ља,

по ста ла пред мет ана ли за у Ру си ји, а и на
За па ду – ње ни ре зул та ти упо тре бље ни су
већ на јул ској ве ли кој ве жби „Во сток 2010”
на ко јој је уче ство ва ла 31. ва зду шно ју ри -
шна бри га да ВДВ-а.

Ва зду шно де сант на вој ска Ру ске Фе -
де ра ци је је не ко ли ко про те клих го ди на
„оглед но до бро” ру ске вој ске и пре ко ње
се пре ла ма ју све те ку ће ре фор ме, ко је су
на ро чи то узе ле ма ха по сле ра та са Гру зи -
јом, ав гу ста 2008. го ди не. До ла зак ге не -
ра ла Ша ма но ва, ве те ра на Дру гог че чен -
ског ра та и бив шег на чел ни ка упра ве за
бо је ву обу ку, озна чио је ја ча ње ВДВ-а и
пре у зи ма ње уло ге кор пу са за бр зо ре а го -

1. novembar  2010.

Рат уме ћем, 
а не бро јем

Раз вој Ва зду шно де сант не
вој ске, пре ма ми шље њу 
ге не рал-пот пу ков ни ка 
Вла ди ми ра Ша ма но ва, а то
по ка зу је и ве жба 76.
гар диј ске ва зду шно ју ри шне 
ди ви зи је, тре ба ло би да 
за до во љи по тре бу Ру си је 
за мо бил ном вој ском за 
бр зо ре а го ва ње. 
„Ва зду шно де сант на 
вој ска, ко ја је пре о ру жа на 
са БМД-4 и ‘спру том’, те 
но вим мо де ли ма 
ви ше на мен ских во зи ла, 
мо же би ти осно ва 
пу но крв не вој ске за бр зо 
ре а го ва ње. Упра во у том
прав цу кре ће се сав свет 
по след њих де сет до 
пет на ест го ди на”, 
ре као је Ша ма нов

Н о  в и  с т и л  р а  т о  в а  њ а  В а  з д у  ш н о  д е  с а н т  н е  в о ј  с к е  Р у  с и  ј е
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ва ње. У про це су ре фор ме ВДВ-а упра во је
76. гар диј ска ва зду шно ју ри шно ди ви зи ја
њен но си лац, те је и пре суд на ве жба из -
ве де на упра во у њој.

Зна чај но је на по ме ну ти да у Ва зду -
шно де сант ној вој сци Ру ске Фе де ра ци је
пре тва ра ње па до бран ских је ди ни ца у ва -
зду шно ју ри шне ни је до та кло њи хо ву па -
до бран ску ком по нен ту. Док је, на при  мер,
101. ва зду шно де сант на ди ви зи ја САД по -
сле тран сфор ма ци је у ва зду  шно ју ри шну,
то ком Ви јет нам ског ра та, за др жа ла са мо
из ви ђач ки па до бран ски ба та љон, пре ма
ре чи ма ко ман дан та ВДВ-а, „код нас па до -
бран ски скок из во де сви – од ре до ва до
ко ман дан та”.

На мар тов ској ве жби 76. ди ви зи је
пр ви пут је ис про бан ауто ма ти зо ва ни си -
стем ко ман до ва ња вој ском на ни воу ве -
ли ке је ди ни це (АСУ). С об зи ром на ре -
фор му Коп не не вој ске ко јом су уки ну те
ди ви зи је, ВДВ их је за др жао, а ко ман дант
ВДВ имао је по тре бу да из ра зи њи хо ву у
ору жа ним сна га ма Ру си је:

„Ако је у сна га ма КоВ-а основ на је -
ди ни ца на бој ном по љу бри га да, у ВДВ-у
је основ на је ди ни ца ба та љон. Ва зду шно -
де сант на вој ска мо же би ти при ме ње на
као сред ство глав но ко ман ду ју ће га, где
на ше ди ви зи је и бри га де де лу ју у ин те ре -
су опе ра тив но-стра те шког ко ман до ва ња,
пук као сред ство опе ра тив ног ко ман до -
ва ња ар ми јом, а ба та љон – као је ди ни ца
ко ја са деј ству је мо то ри зо ва ној бри га ди.”

Сце на рио ве жбе 
за исто ри ју
Иако ко манд но-штаб не ве жбе оби  ч -

но не прет по ста вља ју уче шће ве ћег бро ја
вој ни ка, овог пу та би ло је дру га чи је. Ак -
тив на фа за ве жбе по че ла је де сан ти ра њем
775 вој ни ка и че тр на ест је ди ни ца вој не
тех ни ке. Пр во је ис ко чи ло око че тр де сет
спец на зо ва ца из ви ђа ча и то но вим па до -
бра ни ма, ти па „кри ло” – „ар ба лет-2”. Они
су из ве ли тзв. ВИ ВО (HAHO) скок са ве ли -
ке ви си не, са отва ра њем па до бра на на ве -
ли кој ви си ни, за тим су се у ва зду ху раз де -
ли ли на три гру пе, из вр ши ли пре лет, те се
пре ци зно при зе мљи ли у од ре ђе ним пе ри -
ме три ма, ко је су по том и за у зе ли, ка ко би
омо гу ћи ли без бед но де сан ти ра ње основ не
је ди ни це. При бли жив ши се зе мљи, из ви ђа -
чи су од ба ци ли ГК ран че ве са опре мом и
до дат ним бој ним ком пле том, ко ји су, ко ри -
сте ћи по се бан па до бран, па ли на де сант ну
про сто ри ју и та мо их че ка ли.

Ка да су из ви ђа чи за у зе ли де сант ну
про сто ри ју, на њу је из пет ави о на Ил-76
де сан ти ра но 14 је ди ни ца тех ни ке – по је -
дан БМД-4 и „спрут-СД” и два на ест
оклоп них тран спор те ра БМД-2, од ко јих
су три би ла с по са дом од по два чла на.
Иза њих је из се дам ави о на де сан ти ра на
па до бран ска че та. То је пр ви пут по сле
се дам го ди на да се де сан ти ра тех ни ка са
по са дом, а са свим но во је што је то из ве -
де но у БМД-2. По са де су се на ла зи ле у
та ко зва ном ка збе ку – се ди шти ма кон -
стру и са ним за при зе мље ње ко смо на у та,
с тим што је у слу ча ју БМД-2 се ди ште би -
ло за јед нич ко, а у кап су ли све мир ског
бро да је ин ди ви ду ал но. Ка ко је из ве стио
пот пу ков ник Алек сан дар Ива нов, ко ји је
био у јед ном од тран спор те ра, они су би -
ли спрем ни за деј ство че ти ри ми ну те по
при зе мље њу. 

Ге не рал Ша ма нов је чла но ве по са да
на ли цу ме ста на гра дио ор де ном за хра -
брост. 

Ка да су из ви ђа чи кре ну ли у ду би ну
не при ја тељ ске по за ди не, „ко ло ну” су чи -
ни ла и во зи ла за све те ре не, ви ђа на до сад
у упо тре би сна га за спе ци јал не опе ра ци је
САД, мо тор ни па ра глај дер дво сед, на о ру -
жан пу шко ми тра ље зом (про из вод мо сков -
ске ком па ни је „Па рА А вис”, ко ја је при ре -
ди ла и из ло жбу на овој ве жби), те пот пу -
но но во из ви ђач ко во зи ло на лик на ба ги-
ауто мо бил, на о ру жан ми тра ље зом 12,7
mm, са ра ди ју сом деј ства 360 сте пе ни (ко -
је је ру ко тво ри на пот пу ков ни ка Ана то ли ја
Ле бе да).

За вр шни део ве жбе пред ста вљао је
од брам бе но деј ство оја ча ног ју ри шно-
де сант ног ба та љо на. У ње му су исто вре -
ме но упо тре бље ни БМД-2 и нај но ви ји
БМД-4, про тив а ви он ско ору ђе „стре ла-
10” и са мо ход ни про тив тен ков ски топ
„спрут-СД”, ко ји је упо тре бљен и као ла -
ки тенк. У од бра ни се ба та љон су прот -
ста вио пе ша ди ји, оклоп ним је ди ни ца ма
и ави ја ци ји, а имао је по др шку ави о на Су-
27 и хе ли коп те ра Ми-24.
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Од 23. до 28. ав гу ста 2010. из ве -
де на је још јед на ко манд но-штаб на ве -
жба Ва зду шно де сант не вој ске Ру ске
Фе де ра ци је. Ве жбу је из ве ла 98. ва -
зду шно де сант на ди ви зи ја и у њој је
уче ство ва ло око 4.000 љу ди и око три
сто ти не је ди ни ца тех ни ке. На де сант -
ну про сто ри ју „Бу ди фи но”, код гра да
Ива но ва у ко ме је ди с ло ци ра на ди ви -
зи ја, пр ви пут су де сан ти ра ни оклоп ни
тран спор тер БМД-4М „бах ча” и про ти -
во клоп но са  мо ход но ору ђе „спрут”.
Нај пре без по са де. По де сан ти ра њу,
„спрут” је фор си рао ре ку Вол гу у ши -
ри ни од јед ног ки ло ме тра, при че му је
из вр шио ви ше стру ко ва тре но деј ство.
То го во ри да је у глав ном де лу ис пу њен
зах тев ко ман дан та ВДВ-а ге не ра ла Ша -
ма но ва да се та во зи ла при пре ме за де -
сант; оста је још да се ис про ба ју у де -
сан ти ра њу са по са дом.

Де сан ти ра ни БМД-4М и „Спрут”



Ге не рал-пот пу ков ни к Вла ди ми р Ша ма но в

Ар ти ље ри ја је деј ство ва ла у од бра -
ни уз по моћ бес пи лот них ле те ли ца, ко је
су део ауто ма ти зо ва ног си сте ма „еле -
рон-3”, раз ви је ног у ка зан ском пред у зе -
ћу „Еникс“, а мо гу се но си ти у ран цу (ВДВ
ко ри сти још пет вр ста бес пи лот них ле -
те ли ца). 

Ауто ма ти зо ва ни си стем упра вља ња
вој ском (АСУ) раз ви јен је у кон цер ну „Со -
зве здие” и спа ја у је дин ствен ин фор ма -
ци о ни си стем је ди ни це ран га ба та љо на,
пу ка и бри га де. Иако је сма тран так тич -
ким, тај си стем је у од ре ђе ној ме ри пре -
шао те гра ни це: на при мер, ко манд ни
пункт на по ли го ну био је то ком ве жбе ви -
део-кон фе рен ци јом по ве зан са шта бом
ВДВ у Мо скви, што је на чел ни ку шта ба
ВДВ-а ге не рал-пот пу ков ни ку Ни ко ла ју
Иг ња то ву омо гу ћи ло да ка же свој став о
од ре ђе ним пи та њи ма, а Ми ни стар ству
од бра не да има тач ну ин фор ма ци ју о деј -
стви ма Ва зду шно де сант не вој ске Ру ске
Фе де ра ци је.

став но-ма те ри јал на ба за. (У Рја зањ ској
вој ној ака де ми ји је у окви ру ре фор ме не -
дав но са гра ђен и пра во слав ни храм, два -
на е сти по ре ду у ВДВ, а пла ни ра се да од
2011. та ака де ми ја при пре ма и вој не ду -
хов ни ке.)

Раз вој ВДВ-а, пре ма ми шље њу ге не -
ра ла Ша ма но ва, а то по ка зу је и ве жба 76.
гар диј ске ва зду шно ју ри шне ди ви зи је,
тре ба ло би да за до во ље по тре бу Ру си је
за мо бил ном вој ском за бр зо ре а го ва ње.
„Ва зду шно де сант не вој ске ко ја је пре о -
ру жа на са БМД-4 и ‘спру том’, те но вим
мо де ли ма ви ше на мен ских во зи ла, мо же
би ти осно ва пу но крв не вој ске за бр зо ре -
а го ва ње. Упра во у том прав цу кре ће се
сав свет по след њих де сет до пет на ест
го ди на.” 

Циљ је да се пот пу но са мо стал на ди -
ви зи ја мо же де сан ти ра ти у по за ди ну про -
тив ни ка. У том сми слу, ко ман дант ВДВ је
на кон ове ве жбе, са сво јим са вет ни ком
Бо ри сом Остро вер хо вим, по се тио Мо -
сков ски кон струк тор ско-про из вод ни
ком плекс „Уни вер сал”, где се раз ра ђу ју
си сте ми де сан ти ра ња „спру та“ и БМД-4. 

Но, раз вој ВДВ-а се осим на ма те ри -
јал ном и ко манд ном но ву, „осла ња на
тра ди ци ју и, што је нај ва жни је, на у исто -
ри ји до ка за ни хе рој ски опит, ко ји тре ба
Ру си ји да омо гу ћи по се до ва ње по у зда не
бој но спрем не ком по нен те за из вр ша ва -
ње за да та ка у ко јем год стра те шком
прав цу”.  Ње на је су штин ска вр ли на у
ква ли те ту лич но га са ста ва, ко јег у овом
тре нут ку, као и увек, чи не нај бо љи од нај -
бо љих, а он омо гу ћа ва да па до бран ци
„ра ту ју не бро јем не го уме ћем” – ка же ге -
не рал Ша ма нов. ƒ

Јо ван ЋУ ЛИ БРК

1. novembar  2010.12

Стра те шки ци ље ви
раз во ја
У ин тер вјуу ча со пи су „Бра ти шка”,

по во дом осам де се то го ди шњи це ВДВ-а,
ге не рал-пот пу ков ник Ша ма нов по ве зао
је ову ве жбу са стра те шким ци ље ви ма
раз во ја ВДВ, али је и отво ре но го во рио о
про бле ми ма на том пу ту. 

„Бри не нас, као пр во, што тем по
пре о ру жа ва ња ни је до вољ но брз (Кон -
цеп ци ја пре о ру жа ва ња ВДВ усво је на је и
пла ни ра на до 2025. го ди не); дру го, је ди -
но про фе си о нал ни са став ре ша ва на ше
про бле ме, а про цес при ма ња вој ни ка по
уго во ру, та ко ђе, не иде за до во ља ва ју ћим
тем пом, иако они већ чи не око 30 од сто
са ста ва ВДВ; тре ће, услед пре жи ве лог
школ ског си сте ма, па да про фе си о нал ни
ни во офи ци ра.” 

Као по се бан про блем ге не рал Ша -
ма нов на вео је чи ње ни цу да се ве ли ки
број офи ци ра на ла зи на под о фи цир ским
ду жно сти ма. Та ко ђе, пре пот чи ња ва ње
тран спорт не ави ја ци је ВДВ-а Рат ном ва -
зду хо плов ству по ка за ло се већ као гре -
шка и она би у бу дућ но сти мо ра ла да бу -
де ис пра вље на. 

Ге не рал Ша ма нов је као при мер по -
зи тив них ис ку ста ва, ко ја би мо ра ла да се
упо тре бе на ро чи то у по гле ду обу ке и
обра зо ва ња офи цир ског ко ра, на вео про -

јект Бор бе ног цен тра
ору жа них си ла Не -
мач ке, ко ји омо гу ћа ва
да се то ком це ле го -
ди не об у ча ва лич ни
са став и упо ре до са
обу ком спро во де ме -
ре про ве ре бо је ве го -
то во сти. На тај на чин
би, уз ре фор му Рја -
зањ ске вој не ака де -
ми је ВДВ, ка ко се на -
да глав но ко ман ду ју ћи
ВДВ-а, за две до три
го ди не би ла кар ди -
нал но из ме ње на си  ту -
а ци ја ме тод ске при -
пре ме и осна же на на -
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Нема пра вог спе ци јал ца,
по ли циј ског или вој ног,
без за вр ше не, ма кар и 
основ не, па до бран ске 
обу ке. Скок па до бра ном
је сте по сво јој вред но сти 
у обу ци та квих је ди ни ца
ве жба од ва жно сти 
број је дан.

Иове го ди не, као и про те кле
две, при пад ни ци Спе ци јал -
не ан ти те ро ри стич ке је ди -
ни це МУП-а Ср би је про -
шли су па до бран ску обу ку.

Пр ва па до бран ска обу ка за при -
пад ни ке САЈ-а ор га ни зо ва на је 1992. у
Ни шу – у та да шњој 63. па до бран ској
бри га ди. По том су 2004. при пад ни ци
те је ди ни це по ха ђа ли па до бран ску обу -
ку у окви ру обу ке Жан дар ме ри је, ор га -
ни зо ва ну у Цен тру за обу ку па до бра на -
ца на аеро дро му Еч ка код Зре ња ни на.

Го ди не 2008, у окви ру при пре ма за
про сла ву 30 го ди на по сто ја ња САЈ-а,
на ста вље на је па до бран ска обу ка тог
са ста ва. Та да је, на дан про сла ве, из ве -
ден де мон стра тив ни скок па до бра на ца
са за ста вом. На ред не 2009. об у че но је
50 при пад ни ка је ди ни це.

У 2010, 15 кан ди да та успе шно је
за вр ши ло и ви шу па до бран ску обу ку
(екви ва лент А до зво ле у ци вил ном, спо -
рт ском па до бран ству). Ове го ди ни пла -
ни ра се сла ње че ти ри кан ди да та на

обу ку у 63. па до бран ски ба та љон у Ни -
шу, у окви ру са рад ње са Спе ци јал ном
бри га дом Вој ске Ср би је.

Прин цип 
до бро вољ но сти
Па до бран ска обу ка Спе ци јал не ан -

ти  те ро ри стич ке је ди ни це од ви ја се у са -
рад њи са Па до бран ским са ве зом Ср би је,
под вођ ством ин струк то ра па до бран ства
Јо це Ман ди ћа и ње го вог ин струк тор ског
ти ма. Они обу ку кан ди да та из САЈ-а ре а -
ли зу ју у Цен тру за обу ку па до бра на ца
Па  до бран ског са ве за Ср би је на аеро дро -
му у Ки кин ди. Тај цен тар рас по ла же ави -
о ни ма за из во ђе ње па до бран ских ско ко -
ва – Ан-2, ко ји но си 12 па до бра на ца,
Cessna-182 ко ја но си че тво ри цу и „утва-
66” са три па до бран ца. Ра ни је об у че ни
па до бран ци САЈ-а ска ка ли су и из хе ли -
коп те ра Bell-212 МУП-а Ср би је. 

За обу ку и ско ко ве при пад ни ка је -
ди ни це ко ри сте се па до бра ни ти па „кри -
 ло”, по зна тог аме рич ког про из во ђа ча
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ком ско ка. Та ко су
спо соб ни да успе -
шно ре а ли зу ју скок
и у слу ча ју да ра дио
уре ђај от ка же. 

Кан ди дат пре -
ста је да но си ра дио
ве зу на скок ако по -
ка же да се до бро
сна  ла зи у во жњи
школ ског кру га и на
при зе мље њу. 

Ка да ће, пак, пре ћи на са мо стал но
отва ра ње па до бра на, од но сно на ско -
ко ве на сло бод но, за ви си од про це не
на став ни ка и са свим је ин ди ви ду ал на
ствар. Не ко се гурт не осло бо ди пре,
не ко ка сни је, за ви сно од бр зи не на -
прет ка ко ји по ка же. 

Број кан ди да та, ко ји за јед но у
истом тре нут ку про ла зе обу ку, ни је ве -
ли ки, и кре ће се око де се так у јед ној
гру пи. То по ма же на став ни ци ма да
ква ли тет ни је ра де са њи ма. На став ни -
ци сва ког кан ди да та пра те по себ но и
ње го ви одво ји се у по чет ку сни ма ју.
По сле сва ког ско ка ана ли зи ра се ви део
ма те ри јал. 

Ка да је на став ник уве рен да је
кан ди дат спре ман да пре ђе на са мо -

стал но отва ра ње па до бра на, за да му
да ура ди си му ла ци ју отва ра ња на пар
сле де ћих ско ко ва и ако је кан ди дат на
ви ше ско ко ва уза стоп но успе шно од -
ра ди, ско чи ће и свој пр ви скок на сло -
бод но.

Ако се при пад ник САЈ-а успе шно
ква ли фи ку је као па до бра нац, на по себ -
ној све ча но сти до де љу ју му се па до -
бран ска кри ла, од но сно знач ка па до -
бран ског зва ња ко ју но си на све ча ној
уни фор ми.

Ана ли зи ра ју ћи па до бран ску обу ку
ко ју ре а ли зу ју при пад ни ци САЈ-а мо же
се ре ћи да је па до бран ство се лек тив -
ном, тре на жном и упо треб ном уло гом
у МУП-у Ср би је за у зе ло ме сто ко је има
у свим по ли ци ја ма и вој ска ма све та и
њи хо вим спе ци јал ним је ди ни ца ма. 

Не ма пра вог спе ци јал ца, по ли циј -
ског или вој ног, без за вр ше не, ма кар и
основ не, па до бран ске обу ке. Скок па -
до бра ном је по сво јој вред но сти у обу -
ци та квих је ди ни ца ве жба од ва жно сти
број је дан. ƒ

Бо јан НАЂ

1. novembar  2010.14

па до бран ских си сте ма, ре зер вних и гла -
в них ку по ла North American Ae rodyna-
mics Inc, ко ји је снаб де вач, из ме ђу оста -
лих, и аме рич ких ору жа них сна га.

Ко ри сте се ти по ви глав них ку по ла
Eagle E-290, Eagle E-190, Jalbert Parafoil.
Си сте ми ве за са ран цем ко ји но се те
ку по ле – Cen ta u rus од истог су про из -
во ђа ча. Сва ки си стем опре мљен је и
па до бран ским ауто ма том ти па Cypres.
Исту такву опрему ко ри сте на обу ци и
у так тич ким усло ви ма и оста ле спе ци -
јал не је ди ни це у све ту.

Па до бран ска обу ка у САЈ је до бро   -
вољ на и на њу се мо гу при ја ви ти при -
пад ни ци би ло ког ти ма. Ме ђу кан ди  да -
ти ма има оних ко ји су већ ска ка ли па -
до бра ном као спор ти сти у ци вил ству
или као при пад ни ци па до бран ске бри -
га де ка да су слу жи ли вој ску, али и оних
ко ји ни ка да ра ни је ни су ска ка ли.

Те о риј ска и 
прак тич на на ста ва
Те о риј ску и прак тич ну на ста ву

кан ди да ти по ха ђа ју у цен тру на аеро -
дро му у Ки кин ди. Од пр вог да на прак -
тич не обу ке уче да са мо стал но па ку ју
гла в ну ку по лу, а на пр ви скок кре ћу но -
се ћи на ле ђи ма па до бран ко ји су са ми
спа ко ва ли. 

Пр ве ско ко ве са јев ци ска чу на
при нуд но деј ство, од но сно на гурт ну.
Са њи ма су увек у ави о ну је дан или два
на став ни ка (за ви сно од ве ли чи не ави о -
на и бро ја кан ди да та), док је је дан оба -
ве зно на па до бран ском ци љу. 

На пр вим ско ко ви ма кан ди дат но -
си ра дио ве зу и на став ник ко ји је остао
на зе мљи га пре ма по тре би на во ди и
да је му ин струк ци је. Иако на пр ве ско -
ко ве но се ра дио уре ђај, пре сва ког
иска ка ња кан ди да ти ма се да ју де таљ -
на упут ства о школ ском кру гу по ко јем
тре ба да во зе отво ре ну ку по лу и за да -
ју им се за да ци ко је ће ре а ли зо ва ти то -

За обу ку и ско ко ве при пад -
ни ка је ди ни це ко ри сте се
па до бра ни ти па „кри  ло”, по -
зна тог аме рич ког про из во -
ђа ча па до бран ских си сте ма,
ре зер вних и гла в них ку по ла
North American Ae rodynamics
Inc, ко ји је снаб де вач, из ме -
ђу оста лих, и аме рич ких
ору жа них сна га.



шеф изра ел ског удру же ња ве те ра на пу -
ков ник Ши мон Ка ча Ка ха нер.

На тро днев ном оку пља њу би ли су
па до бран ци Ру ске Фе де ра ци је, САД,
СЈП, 63. па до бран ског ба та љо на Вој ске
Ср би је, Про тив те ро ри стич ке је ди ни це
МУП-а Ср би је, Ки пра, Грч ке, Вој ске Цр -
не Го ре и Ору жа них сна га БиХ, те Је ди -
ни це за спе ци јал ну по др шку СИ ПА-е БиХ
и швај цар ског кон тин ген та ЕУФОР-а. Уз
њих, уче ство ва ли су Гор ска слу жба спа -
са ва ња и Ци вил на за шти та Ре пу бли ке
Срп ске, као и Ер софт тим 6919.
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Су срет 
ко ји бри ше
гра ни це
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Спе ци јал на је ди ни ца по ли ци је
МУП-а Ре пу бли ке Срп ске,
ко ја у свом са ста ву има и па -
до бран ски тим, би ла је пр ви
пут до ма ћин Бал кан ског ско -

ка пријатељства. Ор га ни за ци ју ма ни -
фе ста ци је во дио је Па до бран ски школ -
ски цен тар Ба ња Лу ка, ко јим ру ко во ди
Ду шко Гр му ша, у са рад њи са Удру же -
њем ве те ра на 63. па до бран ске бри га де. 

Дра го це ну по моћ пру жи ло је и Ми -
ни стар ство од бра не Ср би је, по што је
ми ни стар Дра ган Шу та но вац одо брио

ан га жо ва ње де сант них па до бра на и ин -
струк то ра из 63. па до бран ског ба та љо на
Спе ци јал не бри га де. Ору жа не сна ге Бо -
сне и Хер це го ви не, за ла га њем бри гад ног
ге не ра ла Дра га на Ву ко ви ћа, обез бе ди ле
су сме штај и пре воз уче сни ка. 

Ма ни фе ста ци ју је отво рио ми ни стар
уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Срп ске
Ста ни слав Ча ђо, а на це ре мо ни ји је го во -
рио и гра до на чел ник Ба ње Лу ке Дра го љуб
Да ви до вић. При су ство ва ли су и иза сла ни -
ци пред сед ни ка и пре ми је ра Ре пу бли ке
Срп ске, a по здрав но пи смо упу тио је и

Од 25. до 28. ју на на 
аеро дро му За лу жа ни у 
Ба њa Лу ци одр жан је 
Бал кан ски скок при ја тељ ства
2010, тра ди ци о нал на 
ма ни фе ста ци ја на ко ју 
до ла зе ве те ра ни, 
ре зер вни и ак тив ни 
при пад ни ци па до бран ских и
спе ци јал них је ди ни ца 
из це лог све та. 
Oку пља ње је на ста ло 
у са рад њи Грч ке уни је 
ре зер вних па до бра на ца
(HEL.A.R.U) и та да шње 
63. па до бран ске бри га де 
Вој ске Ју го сла ви је, а 
од та да су до ма ћи ни 
ма ни фе ста ци је би ли и 
Жан дар ме ри ја и Спе ци јал на 
ан ти те ро ри стич ка је ди ни ца
МУП-а Ср би је.



Ави о ном ан то нов-2, ко јим је из Ки -
кин де пи ло ти рао Ник Ада мов, у Ба њу Лу -
ку сти гли су па до бран ци 63. ба та љо на
Вој ске Ср би је. У име срп ског ми ни стар -
ства од бра не при су ство вао је пот пу ков -
ник Злат ко Жи кић, бив ши ста ре ши на 63.
па до бран ске бри га де, а ма јор Ра до слав
Ба ња нин у име ОС БиХ.

По себ ну атрак ци ју на ма ни фе ста ци -
ји пред ста вљао је камп крав-ма га ве шти -
не ко ји је Јо ван Ма ној ло вић ор га ни зо вао
са Та мир Ги ла дом, јед ним од нај чу ве ни -
јих ин струк то ра те изра ел ске бор бе не
ве шти не. Ску пу су се при дру жи ли и број -
ни спорт ски па до бран ци.

До а јен ме ђу го сти ма био је пу ков -
ник Спе ци јал них сна га САД Ро берт Бат -
нер, ко ји је сво ја па до бран ска кри ла до -
био 1970. го ди не, а да нас ра ди као оч -
ни хи рург у Хју сто ну. При су ство ва ли су
и Алек сан дар Љо љос, ина че ле кар у со -
лун ској бол ни ци Све тог Ди ми три ја, и
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Ма рин ски ин струк тор бор бе хла -
д ним оруж јем Хо мер Брет уче ство вао
је још на пр вом ску пу 1994. го ди не, ка -
да се „баш ни је раз у мео“ са на шим па -
до бра ном ПД-08 3У и по вре дио се.
Oве го ди не ре шио је да се по но во од -
ме ри с њим. Иако је три де се так ки ло -
гра ма те жи не го он да ка да је обу ку и
при пре му за скок во дио Мир ко–Со ко
Ђор ђе вић, Брет је овај пут ус пео! 

Од ме ра ва ње

Алек сеј Гор ди ен ко, ре -
зер вни мор на рич ки ка пе -
тан из ад ми ни стра ци је
пред сед ни ка Ру ске Фе -
де ра ци је. 

Се кре тар Удру же ња
грч ких ре зер вних па до -
бра на ца др Алек сан дар
Љо љос уру чио је ми ни -
стру Ча ђи бо деж с по све -
том. За вр шну све ча ност
по себ но је опле ме ни ла
Све тла на Спа јић древ -
ним срп ским пе сма ма. 

Го сти су по се ти ли и
му зеј Вој ске Ре пу бли ке
Срп ске ко ји се на ла зи у
ка сар ни „Ко за ра“, а на
Ви дов дан сви уче сни ци
би ли су го сти на сла ви
Тре ћег пе ша диј ског пу ка. 

Бал кан ски скок при   -
ја тељ ства по ка зао се као
ма ни фе ста ци ја ко ја се
пре тво ри ла у зна  чај ну ре -
ги о нал ну ини  ци ја ти ву и
по твр ди ла да па до бран -
ски „esprite de corps” на -

ди ла зи др жав не, ет нич ке, кул тур не и
исто риј ске гра ни це.

До го ди не је сли чан скуп, Airborne
Fest – Па до бран ски фе сти вал, пла ни ран
на истом ме сту пр вог ви кен да сеп тем -
бра. ƒ

Јо ван ЋУ ЛИ БРК



Че тр де се так ки ло ме та ра ју го и -
сточ но од Тел Ави ва, из ме ђу
Ра мле и Ре хо вот, а уз јед ну од
нај ве ћих ба за изра ел ског рат -
ног ва зду хо плов ства Тел Ноф,

на ла зи се Па до бран ска и шко ла за спе ци -
јал не опе ра ци је (Airborne and Small War-
fare School) од брам бе них сна га Изра е ла.
Пред ста вља јед но од нај пре по зна тљи ви -
јих ме ста у струк ту ри изра ел ских ору жа -
них сна га, јер се у ње ном окви ру на ла зе
по зна та про тив те ро ри стич ка шко ла у
кам пу Мит кан Адам и снај пер ска шко ла.

Исто ри јат
Ко ре ни шко ле по ти чу од бри тан ске

ва зду хо плов не ба зе Ра мат Да вид на се ве -
ру да на шњег Изра е ла, где су се то ком
Дру гог свет ског ра та об у ча ва ли у па до -
бран ству је вреј ски до бро вољ ци за бри -

тан ске спе ци јал не ми си је. Је дан од њих,
Јо ел Пал ги, ко ји је ско чио у оку пи ра ну Ју -
го сла ви ју мар та 1944, био је осни вач и
ко ман дант пр ве изра ел ске па до бран ске
че те на ста ле у ра ту за не за ви сност 1948,
ста ци о ни ра не на Го ри Кар мил код Ха и фе,
где се не ка да на ла зи ла шко ла за ко ман -
до се Упра ве за спе ци јал не опе ра ци је
(S.O.E.) Ве ли ке Бри та ни је.   

Тој је ди ни ци тре ба ло је ме сто за
обу ку и нај пре је од ре ђен Пар дес Ха на,
где се на ла зио ло кал ни во до то рањ ко ји
је мо гао да се упо тре би и као па до бран -
ски то рањ за обу ку. Та од лу ка ни је за жи -
ве ла и у ју ну је шко ла пре ме ште на у Ра -
мат Да вид, а за ње ног ко ман дан та од ре -
ђен је Ар тур Линд ман. Ме ђу тим, пр ва
основ на па до бран ска обу ка изра ел ских
па до бра на ца одр жа на је у Че хо сло вач -
кој, у окви ру мно го обим ни јег вој но тех -
нич ког аран жма на. На курс је до шло де -
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Но ви тренд спе ци јал ног
де сан та из Ира ка и 
Ав га ни ста на, ко ји ће тек
ути ца ти на па до бран ске
сна ге и док три не ши ром
све та, учи ни ће 
Па до бран ску шко лу 
изра ел ских од брам бе них
сна га ва жним ка па ци те том
и у ско ри јој бу дућ но сти.
Ме ђу тим, мо ра ће да бу де
још ди на мич ни ја и да ну ди
ши ри спек тар обу ке и 
тре на жа сво јих кан ди да та
и про фе си о на ла ца. 

П а  д о  б р а н  с к а  ш к о  л а  и з р а  е л  с к е  в о ј  с к е

Једначина
борбене моћи
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e
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вет офи ци ра и 33 под о фи ци ра и вој ни ка,
ме ђу њи ма и не су ђе ни ко ман дант Линд -
ман, ко ји је на пу стио курс, док га је чу -
ве ни пе сник Ха јим Гу ри за вр шио.

Ку пље ни су по лов ни бри тан ски па -
до бра ни, ко ри ште ни то ком Дру гог свет -
ског ра та, а као ле те ли ца упо тре бљен је
је ди ни C-46 (Cur tis-Wright C-46 Com man -
do), ко ји су Бри тан ци оста ви ли за со бом
у ба зи Ра мат Да вид. Уз још не ко ли ко не -
ре а ли зо ва них пла но ва и на ред би, ко нач -
но је от по чео при јем и из бор љу ди за је -
ди ни цу, ко ја је у ме ђу вре ме ну пре пла ни -
ра на као ба та љон. На кра ју – 1948. го ди -
не, она је бро ја ла 219 вој ни ка, од че га 28
офи ци ра. Уз ко манд ну и три па до бран -
ске че те, има ла је и че ту за обу ку, тј. па -
до бран ску шко лу. У тој шко ли је ав гу ста
1948. из ве де на ко нач но и пр ва обу ка, а
курс је осми слио и ин струк то ре об у чио
бри тан ски ка пе тан Деј ви Епл (Davy Ap -
ple), ко ји је три на ест го ди на био ин струк -
тор у бри тан ској и ју го сло вен ској вој сци. 

Из Пал ги је ве је ди ни це ма ја 1949. из -
дво јен је део љу ди, ста вљен под ко ман ду
Је ху де Ха ра ри ја и пре ме штен у Тел Ноф,
где је, уз не ка да шњи глав ни бри тан ски
аеро дром, осно ва на ба за ко ја је на зна че -
на као 8. ба за за обу ку. Па до бран ском
шко лом ко ман до вао је ка пе тан Ју вал Гер -
шон, ко ји је то ком три ме се ца над гле дао
по ди за ње по треб не ин фра струк ту ре, да
би пр ви ин струк тор ски курс от по чео већ
14. ав гу ста исте го ди не и за вр шио 19. ок -
то бра. Па до бран ска кри ла уру чио је лич -
но Да вид Бен Гу ри он, та да пред сед ник
вла де и ми ни стар од бра не. 

Де цем бра 1949. по че ла је пр  ва
осно в на па до бран ска обу ка, на ко јој је
уче ство вао и Је ху да Ха ра ри. Он је та да
по ста вљен за ко ман дан та 890. па до бран -
ског ба та љо на, ко ји је фор ми ран на
осно  ву је ди ни це из Тел Но фа. Та да је и
Па до бран ска шко ла одво је на од је ди ни -
це, иако је оста ла под Ха ра ри је вом ко -
ман дом, ко ји је био ко ман дант ба зе.

Кра јем 1954. го ди не, уз Па до бран ску
шко лу у Тел Ноф, отва ра се и Шко ла за
спе ци јал не опе ра ци је, тј. шко ла за ко ман -
до се, ко ју је во дио Мар сел То би јас. Шко -
ла је на ста ла услед но вих по тре ба 890. ба -
та љо на на кон ње го вог здру жи ва ња са пр -

вом спе ци јал ном је ди ни цом изра ел ске
вој ске – Је ди ни цом 101 – чи ји је ко ман -
дант Ари ел Арик Ша рон пре у зео ко ман ду
ба та љо на. Он ће сеп тем бра 1956. пре у зе -
ти ко ман ду над но во о сно ва ном 202. па до -
бран ском бри га дом, ко ја под про ме ње -
ним бро јем (35) по сто ји и да нас. Уз њу по -
сто ји и је дан (50) па до бран ски ба та љон у
бри га ди „На хал. У окви ру шко ле у Тел Но -
фу је и цен тар за обу ку па са.

Две сед ми це 
основ не обу ке
Да нас, Па до бран ска шко ла има от -

при ли ке исти ка па ци тет: по ред па до бран -
ске бри га де са че ти ри ба та љо на и ба та -
љо на „На ха ла”, мо ра да оп слу жи ско ро
све при пад ни ке спе ци јал них је ди ни ца и
ба та љо на за спе ци јал на деј ства, ко ји се
на ла зе у окви ру сва ке пе ша диј ске или
оклоп не бри га де („Го ла ни”, „Ги ва ти”,
„Кфир”, „На хал”, 7. и 188. оклоп на бри га -
да...). Њи хо ви при пад ни ци че сто из во де
са мо два ско ка.

Шко ла се на ла зи под Ко ман дом Коп -
не не вој ске Изра е ла, од но сно под стру ч -
ном ко ман дом пе ша ди је. Она пред ста вља
и мо би ли за циј ску ба зу за  ре зер вну бри -
га ду 98. па до бран ске ди ви зи је „Еш” („Ва -
тра”), и то баш ону ко јој (под та да шњим
бро јем 55) при па да сла ва да је у Ше сто -
днев ном ра ту 1967. го ди не осло бо ди ла Је -
ру са лим.

Основ на па до бран ска обу ка у шко -
ли тра је две сед ми це. Под ра зу ме ва се
пси хо фи зич ка при пре мље ност, јер су сви
при пад ни ци па до бран ских је ди ни ца до -
бро вољ ци ко ји про ла зе од го ва ра ју ћи ле -
кар ски пре глед. (Не ка да је при пад ност
па до бран ским је ди ни ца ма би ла по вла -
сти ца европ ских Је вре ја – Ашке на за; да -

1. novembar  2010.18

Бен Гурион додељује падобранска крила

Јехуда Харари

По себ ност изра ел ског при  сту па вој ном па до бран ству
чи ни оби чај да се па до бран ском обу ком на гра ђу ју ста ре -
ши не и вој ни ци за при мер но вр ше ње сво је ду жно сти. Сма -
тра се да та ква обу ка уна пре ђу је њи хо во пс и хо фи зич ко
ста ње и до дат но их ве зу је за вој ни по зив. Њи хо ва обу ка
са сто ји се са мо од два па до бран ска ско ка, на кон че га сти -
чу пра во да, као и сви па до бран ци, но се на уни фор ми ме -
тал на па до бран ска кри ла. У изра ел ској вој сци се ни ор ска
па до бран ска кри ла до би ја ју се за пе де сет ско ко ва окру -
глим па до бра ном, док па до бран ци ко ји ска чу на сло бод но
има ју по се бан знак.
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нас ни је та ко, иако се па до бран ци и да ље
сма тра ју „ин те лек ту ал ни јим” од оста лих). 

То ком пр ве сед ми це уве жба ва ју се
на па до бран ском по ли го ну, а у дру гој из -
во де ско ко ве са ви си не од 600 ме та ра:
три днев на и два ноћ на ско ка. Осим на
пр вом ско ку, ска чу са лич ним на о ру жа -
њем и опре мом, а на по јед ном днев ном и
ноћ ном и са те рет ним кон теј не ром, ка па -
ци те та 40 ки ло гра ма. Он се ка и ше ви ма
при чвр шћу је на пред за те ло па до бран ца,
ис под ре зер вног па до бра на. На кон отва -
ра ња па до бра на, кон теј нер се осло ба ђа и
ви си на уже ту ду жи не че ти ри и по ме тра.

Основ ну па до бран ску обу ку го ди -
шње за вр ши од два на ест до пет на ест
гру па са по око 300 по ла зни ка, што да је
им пре си ван број об у че них па до бра на ца.
За хва љу ју ћи ве ли ком бро ју ско ко ва, раз -
ви је ном си сте му обу ке, ко ји укљу чу је и

фил мо ве и па до бран ски по ли гон са мно -
штвом спра ва ко је до ча ра ва ју скок, те
по себ но ри го ро зном и ви со ко тех но ло -
шком си сте му па ко ва ња па до бра на, по -
след њи смрт ни слу чај на основ ној па до -
бран ској обу ци до го дио се пре два де сет
и две го ди не, и то због не пра вил ног од -
во ја. Ина че, за па ко ва ње па до бра на за -
ду же на је по себ на је ди ни ца из са ста ва
шко ле, ко ју чи не углав ном де вој ке на од -
слу же њу вој ног ро ка (јер су се по ка за ле
пе дант ни јим од му шка ра ца). 

Но, због ма лог тре на жа – про се чан
па  до бра нац за три го ди не вој ног ро ка не -
ма ни је дан скок, ми мо основ не обу ке – по -
вре де су ре ла тив но број не, ка ко при ско -
ко ви ма на при нуд но деј ство, та ко и при
ско ко ви ма на сло бо д но. Као што је из ве -
стио пр ви број „Па  до бран ца”, пре две го -
ди не при ли ком ско  ка те шко се по вре дио
та да шњи ко ман дант па  до бра  н ске шко ле
пу  ков ник Дрор Пал тин, а 2006. по ги нуо је
на ред ник Јо сеф Гуд ман из спе ци јал не је -
ди ни це „Ма глан”.

Курс ин струк то ра
Основ ни де сант ни па до бран са окру -

глом ку по лом у па до бран ским је ди ни ца ма
Изра е ла је сте ло кал на уна пре ђе на вер зи -
ја аме рич ког Т-10 зва ног Cabar, и от при -
ли ке од го ва ра аме рич кој за вр шној мо ди -
фи ка ци ји T-10D. Реч је о не у пра вљи вом
па до бра ну ко ји се отва ра на при нуд но деј -
ство, а ко ји је у изра ел ском слу ча ју на ме -
њен за де сан ти ра ње из ави о на C-130 Her -
ku les (у изра ел ској вер зи ји „кар наф“). 
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За ско ко ве на сло бод но деј ство ко ри -
сте се, та ко ђе, аме рич ки па до бра ни MC-4,
ко ји има ју и сво ју ва ри јан ту са мо гућ но шћу
ска ка ња на при нуд но деј ство – MC-5.

То ком обу ке по ле ће се обич но из ба -
зе Тел Ноф, а пе шча на де сант на про сто -
ри ја Пал ма хим (део исто и ме не ба зе) на ла -
зи се на ју го за па ду, на оба ли.

Осо бље за ко је се про це ни да је та -
лен то ва но за па до бран ство и мо ти ви са но
у сти ца њу па до бран ских ве шти на, на кон
два де сет ско ко ва на при нуд но деј ство мо -
же по ха ђа ти курс ин струк то ра – на ко јем
се ско чи пе де се так ско ко ва, укљу чу ју ћи и
оне са ве ћих ви си на и при зе мље ње на те -
ре не ма лих ди мен зи ја са пре пре ка ма у
око ли ни.

За ни мљи во је да се овај курс по не -
кад из во дио у па до бран ским клу бо ви ма у
Ха бо ни му или у Бер Ше ви, где се по вре -
ме но вр ши и обу ка и тре наж па до бра на -
ца ко ји ска чу на сло бод но. 

Ин струк тор ски курс ор га ни зу је се
сва ке дру ге го ди не и по ха ђа га око ше -
зде сет по ла зни ка, од ко јих је ве ли ки број
де во ја ка.

Ска ка ње на сло бод но 
Па до бран ска шко ла има ду гу исто -

ри ју ска ка ња на сло бод но, још от ка ко је
ин струк тор Ши мон Ца хор у њој из вео
пр ви та кав скок, а тим Па до бран ске шко -
ле уче ство вао на тре ћем свет ском пр вен -

ству у па до бран ству 1956. у Мо скви (пр -
во је одр жа но 1951. у Ју го сла ви ји). 

Иако се тре нут но ска ка ње на сло -
бод но деј ство ма ње при ме њу је у Изра е -
лу не го у дру гим ору жа ним сна га ма све -
та, ис ку ство САД у Ира ну и Ав га ни ста ну
под ста кло је и Изра ел це да озбиљ ни је
раз мо тре мо гућ но сти спе ци јал ног па до -
бран ског де сан та, укљу чу ју ћи и при ме ну
тан дем па до бра на, ко ји је ви ше стру ко
при ме њи ван у бор бе ној упо тре би по сле -
д њих го ди на. Та ко је јед на гру па би ла на
обу ци на по ли го ну у Ју ми (САД), ко ји са
сво јих два на ест де сант них про сто ри ја
омо гу ћа ва ви ше стру ку па до бран ску обу -
ку исто вре ме но. 

Мо же се оче ки ва ти да ће у бу дућ но -
сти спе ци јал ни де сан ти, из во ђе ни у про -
тив ге рил ским и про тив те ро ри стич ким
опе ра ци ја ма, на ћи при ме ну и у изра ел -
ским спе ци јал ним сна га ма.     

По ред је ди ни це за ду же не за сла га -
ње па до бра на, у Шко ли је и Је ди ни ца за
де сан ти ра ње те ре та. На ста ла је по ен гле -
ском мо де лу 1954, а ко ри сти аме рич ке
па до бран ске те рет не си сте ме на ме ње не
за де сан ти ра ње те ре та из „хер ку ле са”.

Уз све то, осим де сан та на Ми тлу на
Си на ју 1956. (Опе ра ци ја „Ка деш”), ни је
би ло бор бе не упо тре бе изра ел ских па до -
бра на ца. (У ЈНА је кру жи ла при ча да је
ак ци ја под име ном „Пе тао 53” из де цем -
бра 1969, ка да су Изра ел ци за ро би ли
еги пат ске ра да ре П-12, из ве де на упо тре -
бом па до бра на на сло бод но деј ство,
иако је реч о хе ли коп тер ском де сан ту).
Тек при ли ком Пу стињ ске олу је 1991. го -
ди не, 35. па до бран ска бри га да би ла је
при пре мље на за бор бе ни скок у ду би ну
др жа ве Јор дан, пре ма гра ни ци са Ира -
ком, где је тре ба ло да за у ста ви евен ту ал -
ни про дор ирач ке вој ске пре ма Изра е лу.
Ка ко су Ира ча ни бр зо по ра же ни, до изра -
ел ског де сан та ни је до шло. 

Због то га, али и због штед ње и број -
них по вре да (чак и на оку пља њу ве те ра на
– на „Ско ку сло бо де 2008” би ла је јед на
озбиљ на по вре да), ко ман дант Коп не не
вој ске кра јем 2008. за тра жио је од бив -
шег ко ман дан та па до бран ске бри га де пу -
ков ни ка Мор де ха ја Ха га ја да при пре ми
ела бо рат и пре по ру ке о бу дућ но сти па до -
бран ске обу ке у изра ел ској вој сци. 

Изра ел ска док три на ко ја под ра зу -
ме ва на сто ја ње да се бор бе на деј ства
пре не су на те ри то ри ју про тив ни ка, ипак
на ме ће ма сов ну па до бран ску обу ку вој -
ни ка и те шко да ће се од ње од сту пи ти.
Евен ту ал но, мо же до ћи до од ре ђе ног
сма ње ња оби ма. У скла ду с тим, и са зах -
те вом на чел ни ка Ге не рал шта ба Ашке на -
зи ја, не дав на ве жба па до бран ске бри га -
де по че ла је де сан том, по сле мно го го ди -
на. Та ко ђе, но ви тренд спе ци јал ног де -
сан та из Ира ка и Ав га ни ста на, ко ји ће тек
ути ца ти на па до бран ске сна ге и док три -
не ши ром све та, учи ни ће Па до бран ску
шко лу изра ел ских од брам бе них сна га ва -
жним ка па ци те том и у ско ри јој бу дућ но -
сти, с тим што ће она мо ра ти би ти још
ди на мич ни ја и ну ди ти ши ри спек тар обу -
ке и тре на жа сво јих кан ди да та и про фе -
си о на ла ца. ƒ

Јо ван ЋУ ЛИ БРК

1. novembar  2010.20

Је ди ни ца за де сан ти ра ње те ре та
ко ри сти аме рич ке па до бран ске те рет -
не си сте ме на ме ње не за де сан ти ра ње
те ре та из „хер ку ле са”, ко ји ма се мо же
из ба ци ти до јед не то не те ре та, а у слу -
ча ју ве ће те жи не мо гу се уве за ти до
че ти ри та ква си сте ма. Је ди ни ца има и
си сте ме за де сан ти ра ње те ре та из
истог ти па ави о на, али са ма ле ви си не
(пет до пет на ест ме та ра) из бри шу ћег
ле та. Он се са сто ји од три ку по ле ко је
су с те ре том спо је не ка и ше ви ма од
пет на ест ме та ра, та ко да се по отва -
ра њу ку по ла те рет из вла чи из ави о на,
успо ра ва и па да на тло са да те ви си не.

Десантирање терена



Да би би ли успе шни ји у бор би 
про тив на о ру жа них бан ди, у 

фе де рал ној др жа ви Рио де 
Жа не и ро фор ми ран је 

По ли циј ски ба та љон за 
спе ци јал не опе ра ци је, елит на 

је ди ни ца вој не по ли ци је. 
Они ко ји же ле по ста ти ње го ви 

чла но ви про ла зе ри го ро зан 
се лек тив ни курс, а по том 

основ ну и спе ци ја ли стич ку 
обу ку. Из ме ђу оста лог, 

про ла зе и па до бран ску обу ку. 
Ка ко из гле да њи хов пут до 

па до бран ских кри ла, ко ја 
до би ја ју по за вр шет ку обу ке 

као озна ку па до бран ске 
ква ли фи ка ци је?

По ли циј ски ба та љон за спе ци -
јал не опе ра ци је (Batalhão de
Operações Po li ci a is Espe ci a is
– BO PE) је сте елит на је ди ни -
ца вој не по ли ци је бра зил ске

фе де рал не др жа ве Рио де Жа не и ро.
Са ве зна др жа ва, истог име на као и

њен глав ни град, има пет на ест и по ми -
ли о на ста нов ни ка. Град Рио има шест ми -
ли о на ста нов ни ка, али се про це њу је да
од тог бро ја ми ли он жи ви у фа ве ла ма –
си ро тињ ским не ле гал ним на се љи ма ко ја
се на ла зе на бр ди ма ко ја окру жу ју Рио. У
тим на се љи ма вла да си ро ма штво, од ли -

ку је их ве ли ка гу сти на на се ље но сти, че -
сто не ма основ них хи ги јен ских усло ва, а
је дан од нај че шћих из во ра при хо да ста -
нов ни ка је сте тр го ви на дро гом и оруж јем
и про сти ту ци ја. Зва нич на др жа ва у њи ма
ско ро да и не ма власт. Вла да ју до бро ор -
га ни зо ва не и из у зет но на о ру жа не бан де,
ко је не пре кид но ра ту ју ме ђу соб но за те -
ри то ри ју. Све те су ко бље не бан де има ју
и не што за јед нич ко – њи хов глав ни не -
при ја тељ је по ли ци ја. 

Те ри то ри ју бан де углав ном чи ни јед -
но бр до на ко ме је од ре ђе на фа ве ла и че -
сто се во де пра ве бит ке за пре власт. У

тим улич ним бор ба ма че сто ги ну ци ви ли.
Вој нич ки ре че но, у фа ве ла ма вла да кон -
стант но ста ње оно га што би се би ло где
дру где у све ту мо гло на зва ти су ко бом ни -
ског ин тен зи те та. Рио је град са нај ви -
шом сто пом уби ста ва по гла ви ста нов ни -
ка у све ту.

Бра зил има ви ше вр ста по ли ци је –
ко му нал ну, ци вил ну, вој ну, фе де рал ну,
али су оне ма ње или ви ше не моћ не да се
об ра чу на ју са бан да ма из фа ве ла. Што
због ко руп ци је у соп стве ним ре до ви ма,
што због ло ше об у че но сти и опре мље но -
сти или због не до стат ка мо ти ва ци је. 
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ко ман дом је на чел ни ка шта ба вој не по -
ли ци је.

Је ди ни ца BO PE бро ји око 400 љу ди.
Рас по ла же оклоп ним во зи ли ма ти па „па -
ци фи ка тор” (Pacificador) и „ве ли ка ло ба -
ња” (Caveirão), ко ја су по себ но при ла го -
ђе на усло ви ма бор бе у ур ба ном окру же -
њу. Те шка су осам то на, но се дво слој ни
оклоп от по ран на му ни ци ју до 12,7 mm,
са гу ма ма от пор ним на по гот ке из ва тре -
ног оруж ја. По са да бро ји до два на ест

Ме ђу бан да ма 
на злом гла су
Ту на сце ну сту па ју BO PE. Ну кле ус

је ди ни це на стао је још 1978. и имао је
ја чи ну че те. Је ди ни ца је то ком го ди на
про ме ни ла ви ше на зи ва и би ла је под
ра з ли чи тим ко ман да ма. Да на шње име и
фор ма ци ју ба та љо на до би ла је 1991. а
ње на ју рис дик ци ја про те же се на це лу
фе де рал ну др жа ву Рио де Жа не и ро. Под
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по ли ца ја ца. Во зи ла су, као и уни фор ме и
бе рет ке при пад ни ка је ди ни це, увек цр не
бо је. Са стра не но се озна ку је ди ни це –
мр твач ку гла ву са за ри ве ним но жем и
пи што љи ма. BO PE рас по ла жу нај ра зно -
вр сни јим стре љач ким на о ру жа њем нај -
по зна ти јих свет ских про из во ђа ча. Је ди -
ни ца је ме ђу бан да ма из фа ве ла на злом
гла су и ка да се су срет ну во де бор бу до
ис тре бље ња.

Ка ко су за да ци и усло ви у ко ји ма
BOPE де лу је ве о ма сло же ни, обу ка ко ју
при пад ни ци те је ди ни це про ла зе је ин -
тен зив на и те шка. Њи хов члан мо же по -
ста ти са мо онај ко је прет ход но ра дио у
вој ној по ли ци ји. Кан ди да ти нај пре про ла -
зе ри го ро зан се лек тив ни курс (2008. го -
ди не је од 567 кан ди да та се лек ци ју про -

За да ци BOPE-a су: пру жа ње до дат -
ног обез бе ђе ња јав них ску по ва, ре ша ва -
ње си ту а ци ја са по тен ци јал но опа сним
са мо у би ца ма и њи хо во спа са ва ње, пру -
жа ње по др шке ре дов ној по ли ци ји у бор -
би, уру чи ва ње ви со ко ри зич них на ло га
за хап ше ње, су зби ја ње кри ми на ли те та,
гу ше ње за твор ских по бу на, уни шта ва ње
бан ди и овла да ва ње њи хо вом те ри то ри -
јом, уни шта ва ње ба ри ка да и кон трол них
пунк то ва ко је кон тро ли шу бан де, упо -
тре ба смр то но сне си ле про тив кри ми на -
ла ца ко ји не по сред но угро жа ва ју људ ске

жи во те, из вла че ње по ли ца ја ца или ци ви -
ла ра ње них или по вре ђе них у улич ним
бор ба ма, спа са ва ње по ли ца ја ца или ци -
ви ла угро же них уна кр сном ва тром, ре -
ша ва ње та лач ких си ту а ци ја, ус по ста вља -
ње ва тре не пре мо ћи по по тре би, агре -
сив но па тро ли ра ње, спе ци јал не ми си је у
мо чвар ним или пла нин ским обла сти ма
по пут из ви ђа ња, ин фил тра ци је, пла ни ра -
ња, бор бе но ан га жо ва ње на за шти ти др -
жав ног су ве ре ни те та, ре ша ва ње ви со ко
ри зич них си ту а ци ја са ми ни му мом угро -
жа ва ња ли ца и имо ви не.

З а  д а  ц и



ји ма би њи хо ви па до бран ци ска ка ли да
до ђе до њи хо ве опе ра тив не упо тре бе –
де сант на про сто ри ја би ла би им вр ло су -
же на, а сле та ње ве о ма пре ци зно. У том
слу ча ју је не прак тич на кла сич на, окру гла
вој на ку по ла. Упо тре бљи во је са мо „кри -
ло”, а нај бо ље је да то бу де ку по ла „ци ља -
шких” осо би на. Ска ка ли би у ма лим са -
ста ви ма/ти мо ви ма, а ни је при хва тљив ра -
с тур де сан та, што се че сто де ша ва у вој -
ним ско ко ви ма са окру глом ку по лом.

Сво ју па до бран ску обу ку BO PE ре а -
ли зу ју у па до бран ској шко ли у Бо и ту ви
(Esco la Skydi ve Bo i tu va), бли зу Сао Па о ла.
Ска чу из ва зду хо пло ва ти па „це сна 208-
ка ра ван”. Тај тип „Cessna” пе ње бр зи ном

од 3,9 m/s, но си че тр на ест па до бра на ца,
што је от при ли ке и ве ли чи на јед ног стан -
дард ног BO PE ти ма ка да деј ству је са мо -
стал но. Па до бран ску обу ку по ха ђа нај че -
шће по два ти ма у исто вре ме. 

Пр ве ско ко ве кан ди да ти ска чу на
при нуд но деј ство тј. „на гурт ну”. За ви сно
од то га ка ко се по је ди ни кан ди дат сна ла -
зи и ко ли ко бр зо на пре ду је, по сле из ве -
сног бро ја та квих ско ко ва ин струк тор
одо бра ва да кан ди дат пре ђе „на сло бод -
но”, од но сно да сам ак ти ви ра деј ство па -
до бра на. Број ско ко ва по треб них да се
пре ђе на са мо стал но отва ра ње па до бра -
на раз ли чит је код сва ког по на о соб. 

BO PE ска чу па до бра ни ма кон струк -
ци је „кри ло” уче нич ког ти па. Ти тзв. „сту -
дент” па до бра ни има ју осо би не ко је их
чи не вр ло без бед ним за по чет ни ни во
зна ња кан ди да та, пра шта ју по чет нич ке
гре шке и спо ро ре а гу ју на ко ман де. Њи -
хо во ле те ње од ли ку је ма ња хо ри зон тал -
на и вер ти кал на бр зи на, што их чи ни без -
бед ни јим при ли ком при зе мље ња.

По за вр шет ку па до бран ске обу ке
BO PE па до бра нац до би ја па до бран ска
кри ла, као озна ку па до бран ске ква ли фи -
ка ци је. Све ча ност до де ле је скром на и у
кру гу је ди ни це. Ту озна ку при пад ни ци с
по но сом но се на сво јој цр ној уни фор ми.ƒ

Бо јан НAЂ

1. novembar  2010.

шло са мо 18), а по том основ ну и спе ци ја -
ли стич ку обу ку. Из ме ђу оста лог, об у ча -
ва ју се у ве ра њу, ноћ ној бор би, бор би у
ур ба ном окру же њу и про ла зе па до бран -
ску обу ку.

Па до бран ска обу ка 
Као што је то од ско ра тренд у све -

ту, бра зил ски BO PE не ре а ли зу ју па до -
бран ску обу ку са ору жа ним сна га ма сво је
зе мље не го ан га жу ју ин струк то ре спо  рт -
 ског па до бран ства и за ку пљу ју спорт ске
„дроп зо не” (ту прак су има ју и аме рич ки
ма рин ци, Изра ел ци, а код нас САЈ, Жан -
дар ме ри ја...). Раз лог за то су усло ви у ко -
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За став ник Коп не не вој ске САД и
члан спорт ско-де мон стра тив -
ног па до бран ског ти ма „Злaтни
ви те зо ви“ Бен Бо р гер по ста вио
је 14. апри ла но ви свет ски ре -

корд у ле те њу wing su it-oм.
„Wingsuit” је по себ но па до бран ско

оде ло ко је ме ња аеро ди на ми ку те ла па -
до бран ца и омо гу ћа ва дуг хо ри зон тал -
ни лет у сло бод ном па ду. Упо тре ба тог
оде ла зах те ва ис ку ство од ба рем две
сто ти не уоби ча је них па до бран ских ско   -
ко ва на сло бод но (што у ору жа ним сна -
га ма зна чи да па до бра нац оба ве зно мо -
ра да има за вр ше ну ви шу па до бран ску
обу ку), али и до дат ну обу ку и оспо со -
бља ва ње. Бор гер је на ско ку ко ри стио
оде ло „X-Bird“, чу ве ног про из во ђа ча
„Tonysu its“.

Ле те ње по ме ну тим оде лом је сте
јед на од нај мла ђих па до бран ских ди -

сци пли на и још увек је ре ла тив но рет ка
у па до бран ским је ди ни ца ма све та.

При пад ник „Злат них ви те зо ва” Бор -
гер је ре корд по ста вио на не бу из над ба -
зе Аме рич ког рат ног ва зду хо плов ства
Ал тус у Окла хо ми. Ско чио је из ави о на
C-17 Glo be ma ster III, ко ји при па да 58. ва -
зду шно тран спорт ном сква дро ну, 97. ва -
зду шно тран спорт ног вин га Рат ног ва -
зду хо плов ства САД.
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За став ник Бор гер члан је Цр ног
ти ма „Злат них ви те зо ва“. При дру жио
се Коп не ној вој сци САД 2002. и про -
вео че тр на ест ме се ци у Ира ку у са ста -
ву 25. (ла ке) пе ша диј ске ди ви зи је. По -
сле ин тен зив не се лек ци је при мљен је
у „Ви те зо ве”.

У Цр ном ти му

Надмашио себе
П р и  п а д  н и к  „ З л а т  н и х  в и  т е  з о  в а “  п о  с т а  в и о  w i n g  s u  i t  р е  к о р д
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Сре ди ном апри ла, 
за став ник Бен Бор гер 
по ле тео је ра но ују тро.
Ави он C-17 по пео се на
за да ту ви си ну – 9.700 
ме та ра, за 29 ми ну та. 
Та да је ис ко чио. 
Пре ле тео је дис тан цу од
осам на ест ки ло ме та ра 
у сло бод ном па ду. 
Од од во ја до отва ра ња
па до бра на про шло је 
6 ми ну та и 35 се кун ди.
Ина че, свет ски ре корд 
у тој обла сти из но си 
6 ми ну та и 48 се кун ди.

Ско ку су прет хо ди ле обим не при пре -
ме ко је су тра ја ле го ди ну. Том при ли ком
ан га жо ва не су по са де ва зду хо пло ва, зе -
маљ ско осо бље, чла но ви „Злат них ви те зо -
ва“, ле ка ри и ме те о ро ло зи. По себ на па -
жња по кло ње на је ки се о нич кој опре ми.

Ре корд ко ји је за став ник над ма шио
био је ње гов про шло го ди шњи. Он је 22.
фе бру а ра 2009. ско чио са ви си не од
7.600 ме та ра и пре ле тео wing su it-oм
про стор од ше сна ест ки ло ме та ра. У
сло бод ном па ду на не бу из над Ју ме у
Ари зо ни про вео је пет ми ну та. 

Због ни ских обла ка ко ји су се на ву -
кли док је C-17 кру жио, Бор гер је из гу -
био ори јен та ци ју и про ма шио пред ви ђе -
ну де сант ну про сто ри ју. Пао је у ора ни -
це ван ба зе. Бор гер је, ипак, био за до во -
љан ско ком, ко ји је про те као без бед но и
успе шно. Ре корд су ве ри фи ко ва ли по -
сма тра чи Ги ни со ве књи ге ре кор да. ƒ

Бо јан НАЂ



Свет ски по знат про из во ђач па -
до бран ске опре ме, аме рич ка
фир ма Airborne Systems, са
евро п ском по дру жни цом ста -
ци о ни ра ном у Лан ге но ру код

Бри џен да у Ју жном Вел су, за кљу чи ла је
уно сан уго вор са Ди рек ци јом за вој не на -

бав ке фран цу ског ми ни стар ства од бра -
не. Уго вор пред ви ђа оба ве зу про из во ђа -
ча да у не де фи ни са ном пе ри о ду ис по ру -
чи фра н цу ској вој сци 23.000 но вих вој них
па до бран ских си сте ма. Иако то ни је зва -
нич но са оп ште но, сма тра се да је тај ви -
ше го ди шњи уго вор вре дан осам де сет
ми ли о на до ла ра.

Про из во ђач ће ис по ру чи ти но ве
глав не и ре зер вне ку по ле, пра те ћу опре -
му и тре на жне си сте ме. Но ви па до бран
по знат је као „Ensemble de Parachutage du
Combattant (EPC)” и тре ба да за ме ни по -
сто је ће па до бран ске си сте ме, ко ји су у
упо тре би већ два де сет го ди на. Но ви, не -
у пра вљи ви па до бран ски си стем ко ри сти -
ће се за ма сов но де сан ти ра ње са ма ње
ви си не, уз упо тре бу гурт не. Пред ви ђе но
је да се  упо тре бља ва и за днев не и за
ноћ не ско ко ве.

Фир ма Airborne Systems ће уз ис по -
ру ку опре ме има ти и оба ве зу да до ста ви
и ком плет ну до ку мен та ци ју нео п ход ну за
па ко ва ње и одр жа ва ње но вих си сте ма,
као и до ку мен та ци ју по треб ну за спро во -
ђе ње обу ке са њи ма. Сва про из вод ња
пред ви ђе на у уго во ру би ће ре а ли зо ва на
у Европ ској уни ји, уз ан га жо ва ње ве ћег
бро ја ме ђу на род них по ди зво ђа ча. ƒ

Бо јан НАЂ
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Ком па ни ја је је дан од нај ве ћих
снаб де ва ча ору жа них сна га Ве ли ке Бри -
та ни је, а у 2009. го ди ни пот пи са ла је и
уго вор са Ми ни стар ством од бра не САД
за про из вод њу њи хо вог но вог, на пред -
ног так тич ког вој ног па до бран ског си -
сте ма за коп не ну вој ску Т-11 (АТPS).

Про из вод ња у европ ској по дру -
жни ци усред сре ђе на је углав ном на
по тре бе бри тан ских ору жа них сна га,
али је око 30 од сто про из вод ње на ме -
ње но оста лим вој ска ма, ме ђу њи ма и
ита ли јан ској. 

Осим вој них, фир ма про из во ди и
те рет не, за у став не и спа са ва ју ће па -
до бра не, спа си лач ку опре му и опре му
за пре жи вља ва ње за по тре бе обал ске
стра же.

Airborne SystemsПа до бран „Ensemble de
Parachutage du Combattant
(EPC)” тре ба да за ме ни 
по сто је ће па до бран ске 
си сте ме, ко ји су у упо тре би
већ два де сет го ди на. 
Са вре ме ни, не у пра вљи ви
па до бран ски си стем 
ко ри сти ће се за ма сов но 
де сан ти ра ње с ма ње ви си не,
уз упо тре бу гурт не. 
Пред ви ђе но је да се 
упо тре бља ва и за днев не 
и за ноћ не ско ко ве.

te
h

n
i

k
a



Ка да је, 22. ју на, не мач ки Рајх
на пао Со вјет ски Са вез, људ -
ство свих пет кор пу са упо тре -
бље но је нај пре као мо то ри зо -
ва на пе ша ди ја. Пр ви је у бор -

бу сту пио 5. ва зду шно де сант ни кор пус
ге не ра ла Ива на Без о гље ва, у са деј ству
са 21. ме ха ни зо ва ним кор пу сом, а по том
и са 27. ар ми јом. Се ри јом ак ци ја по ку -
ша ли су успо ри ти сна жно на пре до ва ње
не мач ких пан це ра и по сле вр ло те шких
гу би та ка ко је су пре тр пе ли ју жно од Да -
у гав пил ша по ву че ни су у Мо сков ску вој -
ну област.

Исто вре ме но, 4. ва зду шно де сант -
ни кор пус во дио је те шку ше сто днев ну
бор бу на оба ла ма ре ке Бе ре зи не. На -
шао се на пу ту оклоп них ко ло на Вер мах -
то ве Ар миј ске гру пе Цен тар ко ја се упу -

ти ла пре ма Бо бруј ску. Ге не рал Ге ор ги
Жу ков 28. ју на на ре ђу је да се бри га да из -
дво ји из кор пу са, за ва зду шни де сант.
Ода бра на је 214. ва зду шно де сант на да
из ве де скок у по др шци про тив на па ду 20.
ме ха ни зо ва ног кор пу са на ли ни је ко му ни -
ка ци је за пад но од Бо бруј ска. У са деј ству
са 210. мо то ри зо ва ном ди ви зи јом, Бри га -
да је тре ба ло да на чи ни што ве ће смет -
ње не мач ком снаб де ва њу и по за ди ни. 

Де сан т
Због не до вољ ног бро ја рас по ло жи -

вих ави о на де сант је от ка зан. Уме сто да
бу де де сан ти ра на, иду ћег да на 214. ва -
зду шно де сант на бри га да, без јед ног ба -
та љо на и ар ти ље ри је, упу ће на је коп ном
у ре јон Гру ше, Слут ска и Ста ре До ро ге.

На том про сто ру нај ва жни ји за да так био
јој је да оме та не мач ко на пре до ва ње на
Бо брујск ди за њем мо сто ва у ва здух, на -
па ди ма на кон во је и уни шта ва њем не -
при ја тељ ског окло па. Исто вре ме но, тре -
ба ло је да се по ве же са де ло ви ма 204. ва -
зду шно де сант не бри га де ко ји су деј ство -
ва ли у ре ги о ну Па ри чи ја, не што ју жни је.

На по слет ку, 214. бри га ди ни је ус пе -
ло да за у ста ви не мач ко на пре до ва ње, ни -
је јој ус пе ло ни по ве зи ва ње са 204. бри га -
дом, али је оста ле за дат ке ис пу ни ла де лу -
ју ћи у не при ја тељ ској по за ди ни ви ше од
три ме се ца, у то ку ко јих је, у не пре кид ним
бор ба ма, све де на на ја чи ну ба та љо на.

Ка да су Нем ци пре шли Бе ре зи ну, 4.
ва зду шно де сант ни кор пус пот чи њен је
13. ар ми ји у од бра ни при ла за Смо лен ску.
Ко ман ди 4. кор пу са сти гло је на ре ђе ње
да из ве де ма лу де сант ну опе ра ци ју про -
тив 300 не мач ких тен ко ва и во зи ла ко ји
су, због раз ву че них ли ни ја снаб де ва ња и
бр зог на пре до ва ња, оста ли без го ри ва и
кон цен три са ли се у Гор ком, се ве ро за -
пад но од Мо ги ље ва. Ко ман да кор пу са за -
да так је до де ли ла 4. ме шо ви том па до -
бран ском ба та љо ну, чи ји је ко ман дант
ак ци ју по ве рио 10. че ти ко јом је ко ман -
до вао по руч ник Н. Ро ма нен ка.  

По под не 14. ју ла, по руч ник Ро ма нен -
ко укр цао се, са још 63 бор ца, у че ти ри

27

Со вје ти су у мар ту 1941. пет ва зду шно де сант них бри га да
уве ћа ли до ран га кор пу са, од ко јих се сва ки са сто јао од око
10.000 љу ди, рас по ре ђе них у по три бри га де, у тен ков ски
ба та љон и у не ко ли ко ма њих је ди ни ца за по др шку. Ју на те
го ди не фор ми ран је Ди рек то рат ва зду шно де сант них сна га,
ко је су на тај на чин из дво је не из са ста ва Цр ве не ар ми је и
по ста ле за се бан вид ору жа них сна га – Ва зду шно де сант на
вој ска (ВДВ).

В Д В  у  р а т  н о ј  1 9 4 1 .

Бор ба 
у окру же њу
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ТБ-3 бом бар де ра и по ле тео са аеро дро ма
Кли мо ви чи. У зо ни де сант не про сто ри је
на и шли су на ја ку про тив ва зду шну ва тру,
ко ја је узро ко ва ла гу бит ке, али су два од
три оде ље ња 10. че те ус пе ла да ис пу не
за да так. Не мач ка во зи ла и тен ко ве ди гли
су мо ло то вље вим кок те ли ма у ва здух. 

Тре ћа гру па до ско чи ла је ско ро пе -
де сет ки ло ме та ра да ле ко од пред ви ђе ног
ци ља и од мах је би ла из ло же на те шкој
ва три. Ка да су се пре жи ве ли из све три
гру пе ту ноћ са ста ли на ме сту пред ви ђе -
ном за пре гру пи са ње, че та је бро ја ла 36
љу ди. Ипак је на ста ви ла ге рил ска деј ства
још сле де ћи ме сец, при че му је уни шти -
ла и ва жну же ле знич ку ста ни цу у Тем ном
Ле су. По ме ну та ак ци ја је пр ви бор бе ни
де сант ВДВ у Дру гом свет ском ра ту.

По чет ком ав гу ста, 4. ме шо ви ти па -
до бран ски ба та љон пот чи њен је ди рект -
но Шта бу За пад ног фрон та Цр ве не ар ми -
је и упу ћен у Су ки ни чи, на до мак Шта ба и
аеро дро ма на ко ме су ло ци ра ни ТБ-3
бом бар де ри од ре ђе ни за евен ту ал ни
тран спорт ба та љо на. Ба та љон је до био
на ре ђе ње да се де сан ти ра у бли зи ну два
мо ста пре ко ре ке Кмост у бли зи ни Ду -
ков шчи не. Тре ба ло је да их за у зме и диг -
не у ва здух и та ко бло ки ра пу те ве што
во де на за пад од Де ми до ва. Не по сред ни
из вр ши о ци за дат ка би ли су по руч ник П.
Те ре шчен ко и ње го ва 11. че та. Те но ћи
по руч ник се са 72 де сант ни ка укр цао у
шест ТБ-3 бом бар де ра. Ис ко чи ли су са
ви си не од око шест сто ти на ме та ра и
при зе мљи ли се у пред ви ђе ну де сант ну
про сто ри ју. Иако је де сет љу ди не до ста -
ја ло ка да су се па до бран ци оку пи ли, око
че ти ри ују тро оба мо ста су уни ште на.

Ге рил ска бор ба
По из вр ше ном за дат ку по руч ник Те -

ре шчен ко и ње го ва че та на ста ви ли су ге -
рил ску бор бу у том ре јо ну све док ни су
ус пе ли да се про ву ку кроз не мач ке ли ни -
је и по ве жу са 50. ко њич ком ди ви зи јом.
По том су пре ба че ни у ре јон Ен гел са, крај
Мо скве, где су се при дру жи ли ма тич ном,
4. ва зду шно де сант ном кор пу су.

Исту ноћ, 22. ав гу ста, из ве ден је
још је дан де сант – де сан ти ра ла је 12. че -
та истог ба та љо на, ко јом је ко ман до вао
по руч ник Ку лиц ки. Ско чи ли су иза не мач -
ких ли ни ја у ре јо ну Рже ва ко ји су та да др -
жа ли Со вје ти. Том при ли ком до шло је до
рас ту ра де сан та и је дан вод се одво јио.

Оста так 12. че те на пао је не ко ли ко не -
мач ких ко ло на и за др жао их шест са ти
пре не го што је бор бе ни кон такт пре ки -
нут. При по вла че њу па до бран ци су се по -
ве за ли са ве ли ком фор ма ци јом од хи ља -
ду цр ве но ар ме ја ца ко ја је оста ла од се че -
на од остат ка Цр ве не ар ми је још од ју на
ме се ца. Код Рже ва су се про би ли до со -
вјет ских ли ни ја. За тим је ова че та по сла -
та да се при дру жи но во фор ми ра ној Па -
до бран ској ју ри шној гру пи За пад ног
фрон та ко јом је ко ман до вао ка пе тан И.
Г. Стар чак и ко ја је ан га жо ва на у ре јо ну
Јук но ва.

Де се та че та по но во се вра ти ла у
бор бу 25. ав гу ста. До де љен јој је за да так
да у ре јо ну То ро па да пре ки не пут не и же -
ле знич ке ве зе, за пре чи тај пра вац и др -
жи га две не де ље не про ход ним за не мач -
ка по ја ча ња. Де се та че та де сан ти ра на је
три но ћи за ре дом, по је дан вод сва ке но -
ћи. Њен ко ман дир по руч ник Ро ма нен ко
ни је се по ја вио на ме сту оку пља ња и ко -
ман ду је пре у зео ње гов за ме ник. Че та је
деј ство ва ла у не при ја тељ ској по за ди ни
не са мо пред ви ђе не две не де ље не го све
до 14. де цем бра ка да је пре шла ли ни ју
Ка ли њин ског фрон та и вра ти ла се на со -
вјет ску те ри то ри ју.

Кра јем сеп тем бра, 4. ме шо ви ти па -
до бран ски ба та љон при дру жио се остат -
ку кор пу са у Ен гел су бли зу Мо скве. Са -
ста ви 214. бри га де су у ме ђу вре ме ну уче -
ство ва ли у рат ним опе ра ци ја ма. У дру гој
по ло ви ни сеп тем бра би ли су и у од бра ни
Ки је ва, где су ума ло од се че ни, али су се

успе шно из ву кли на ис ток и из бе гли уни -
ште ње. По след њих да на сеп тем бра бри -
га да је бро ја ла све га око две сто ти не љу -
ди. Ус пе ла је, ипак, да оства ри кон такт са
со вјет ским тру па ма крај Ле бе ди на. По -
сле ско ро три ме се ца не пре кид них бор -
би бри га да је пру гом пре ба че на у Ен гелс
у 4. ва зду шно де сант ни кор пус на од мор
и по пу ну.

Та, 214. ва зду шно де сант на бри га да
ни је је ди на ВДВ фор ма ци ја ко ја је пре тр -
пе ла ве ли ке гу бит ке у од бра ни Ки је ва,
ко ји је био сре ди ште Ки јев ске по себ не
вој не обла сти ко ја је би ла део Ју го за пад -
ног фрон та Цр ве не ар ми је. Пр ви ва зду -
шно де сант ни кор пус ге не рал-ма јо ра Ма -
тве ја Усен ка бо рио се уз је ди ни це 5. и 6.
ар ми је ко је су по ку ша ва ле да за у ста ве
или ба рем успо ре на пре до ва ње не мач ке
Гру пе ар ми ја југ. За јед но са 2. ва зду шно -
де сант ним кор пу сом, 1. ва зду шно де сант -
ни кор пус био је оп ко љен то ком ав гу ста
и сеп тем бра. Оба кор пу са пре тр пе ла су
та ко ве ли ке гу бит ке да су при вре ме но
рас фор ми ра на. Тре ћи ва зду шно де сант ни
кор пус у ме ђу вре ме ну је оп ко љен код Ко -
но то па, али се под те шком бор бом про -
био из окру же ња. У но вем бру је овај кор -
пус пре фор ми ран и пре и ме но ван у 87.
стре љач ку ди ви зи ју.

Ре ор га ни за ци ја
У ок то бру 1941. го ди не, 4. ва зду -

шно де сант ни кор пус је ре ор га ни зо ван и
пре о ру жан. Ко ман дант је пу ков ник Алек -
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сеј Ива шев, а за ко ман дан та 214. бри га -
де име но ван је пот пу ков ник Н. Е. Ко ло -
бов ни ков. Струк ту ра кор пу са је из ме ње -
на. Сва ка од бри га да уве ћа на је за по јед -
ну че ту пи о нир ске ин жи ње ри је, а сва ки
ба та љон до био је по јед ну про тив тен ков -
ску че ту и по јед ну че ту те шких ми тра ље -
за. Ре ор га ни за ци ја и пре о бу ка на ста вље -
не су то ком чи та вог ок то бра, но вем бра и
де цем бра као при пре ма за пред сто је ћу
со вјет ску про тив о фан зи ву.

Кор пус се са да са сто јао од Пр ве,
204. и 211. ва зду шно де сант не бри га де.
Основ на обу ка тра ја ла је три ме се ца, а
24. но вем бра сти гло је на ре ђе ње да се 1.
ва зду шно де сант ни кор пус пот чи ња ва
глав ном шта бу За пад ног фрон та. Кор пус
је за тим пре ба чен у бли зи ну Мо скве, где

му је за бу ду ће опе ра ци је до де љен аеро -
дром у бли зи ни се ла Ма ла ков ке.

Пе ти ва зду шно де сант ни кор пус је 15.
ав гу ста пре ба чен из Бал тич ке вој не обла -
сти у мо сков ски ре ги он, где је од и грао зна -
чај ну уло гу у бор ба ма про тив ко ло на 2.
оклоп не гру пе ге не ра ла Хајн ца Гу де ри ја на
ко је су та да на пре до ва ле ка Мо скви. 

До 3. ок то бра 1941. ге не рал Гу де ри -
јан за у зео је град Орел и на пре до вао ка
свом сле де ћем ци љу гра ду Мтен ску. На
че лу је био 24. оклоп ни кор пус. На пре до -
ва ње овог кор пу са по ку шао је да за др жи
1. гар диј ски стре љач ки кор пус ге не ра ла

Ди ми три ја Ле љу шен ка ко ји се уко пао око
Мтен ска. У ра ним ју тар њим са ти ма 3. ок -
то бра ко ман дант 5. ва зду шно де сант ног
кор пу са пу ков ник Сер геј Гу рев до био је
на ре ђе ње да из ве де так тич ку ва зду шно -
де сант ну опе ра ци ју у ре јо ну Оре ла. Већ
у 6.30, пред во де ћи еле мент кор пу са, 201.
ва зду шно де сант на бри га да под ко ман -
дом пот пу ков ни ка С. М. Ко ва ло ва, по ле -
те ла је из Ен гел са. Ле те ла је у фор ма ци ји
од осам де сет ави о на, тран спорт них ПС-
84 и бом бар де ра ТБ-3. Пре ле те ли су ма -
ло ма ње од пет сто ти на ки ло ме та ра и
ско чи ли на Орел. При зе мљи ли су се под
ар ти ље риј ском ва тром.

Бри га да је бр зо за у зе ла од брам бе не
по ло жа је око зо не до ско ка на орел ском
аеро дро му и обез бе ди ла је за на ста вак

до пре ма ња оста лих еле ме на та кор пу са.
Тај за да так из вр ши ли су 1. и 2. па до бран -
ски ба та љон. Тре ћи па до бран ски ба та -
љон је по при зе мље њу код Оп ту ке око
два на ест ки ло ме та ра се ве ро и сточ но од
Оре ла, бр зо пре се као пут Орел–Мтенск
из ме ђу Оп ту ке и Ива нов ска је.

То ком 3. и 4. ок то бра на ста ви ла су
се сле та ња на орел ски аеро дром, углав -
ном људ ства 10. ва зду шно де сант не бри -
га де и не што дру гих из остат ка кор пу са.
До мра ка 4. ок то бра око пет хи ља да вој -
ни ка са те шким на о ру жа њем и опре мом
5. кор пу са при ку пи ло се у ре јо ну Оре ла,

где им се при кљу чи ла 4. тен ков ска бри -
га да ко ја се про би ла до њих.  

По сле две не де ље те шких бор би 5.
кор пус по ву чен је и тран спор то ван пу тем
и пру гом у ре јон По дол ска, где је до 20.
ок то бра за по сео сек тор уз ре ку На ру за -
пад но од Мо скве. Сле де ћа два ме се ца
кор пус је био ан га жо ван у од брам бе ним
опе ра ци ја ма се вер но од Ма ло ја ро сла ве -
ца и на при ла зи ма са мој Мо скви.

У де цем бру је ре а ли зо ва но ви ше ва -
зду шно де сант них опе ра ци ја као део со -
вјет ске про тив о фан зи ве у ре јо ну Мо скве.
Пр ва се од и гра ла 14. и 15. де цем бра на
Ка ли њин ском фрон ту. Та да је је ди ни ца
са ста вље на од па до бра на ца из Па до бран -
ске ју ри шне гру пе За пад ног фрон та ка пе -
та на И. Г. Стар ча ка и па до бра на ца из еле -
ме на та 4. ме шо ви тог па до бран ског ба та -
љо на ја чи не 415 љу ди ско чи ла у ре јон гра -
да Ло то шчи на са за дат ком да пре се че
пут ко јим су се по вла чи ле не мач ке је ди -
ни це из гра да Кли на, да би ус по ста ви ле
од брам бе не по ло жа је уз оба ле ре ка Ла ме
и Ру зе у обла сти гра да Во ло ко лам ска.

Опе ра ци ја, по кре ну та као по др шка
со вјет ској 13. ар ми ји и 1. ју ри шној ар ми -
ји у на сто ја њу да од ба це не мач ку 3. и 4.
оклоп ну гру пу из се вер них пред гра ђа
Мо скве, би ла је вр ло успе шна. Не са мо
да су пре се кли пут, не го су узро ко ва ли
ве ли ке смет ње у це лом ши рем ре јо ну ко -
ји су та да др жа ли еле мен ти не мач ке 7.
оклоп не и 14. мо то ри зо ва не ди ви зи је. У
пр вих де вет да на де сант ни ци су спре чи -
ли сва ко кре та ње пу тем но ћу. 

Због то га су Нем ци би ли при ну ђе ни
да за обез бе ђе ње и прат њу кон во ја ан га -
жу ју тен ко ве, пре ко по треб не на са мом
фрон ту. Осим ово га, пре се кли су же ле -
знич ку пру гу из ме ђу ме ста Ша ков ска је и
Но во Пе тров ско је ко је су Нем ци ко ри сти -
ли као ло ги стич ку ба зу за по др шку тру па -
ма на фрон ту. Де вет на е стог де цем бра је -
ди ни ца је кре ну ла на за пад, где је до на -
ред бе за по вла че ње пра ви ла са бо та же и
ди вер зи је у не при ја тељ ској по за ди ни.

Оста ле па до бран ске опе ра ци је у де -
цем бру 1941. из ве ла је 1. ва зду шно де -
сант на бри га да 1. кор пу са. У овим ак ци -
ја ма уче ство ва ли су са ста ви ја чи не јед не
че те. За да ци су увек би ли ди вер зант ског
ка рак те ра, сра чу на ти на то да на чи не
што ви ше смет њи не при ја те љу у ње го вој
по за ди ни. ƒ

Бо јан НАЂ
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Ре пре зен та ти вац и ви ше стру ки
др жав ни пр вак Љу би ша Мом -
чи ло вић, при пад ник  Jeди ни це
MУП-а за за шти ту, у ди сци пли -
ни „Pro duc tion Ove rall” освојио

је бронзану медаљу, прво место освојио
је Едуардо де Кобас из Шпаније, а друго
Мати Мани из Финске.

Другу брон за ну медаљу за Србију
освојио је женски тим у категорији
„Pro duc tion – Lady” у саставу Снежана
Субашић, Снежана Станић-Јовановић,
Ана Стевчић и Милица Ђермановић.
Прво место освојила је екипа Русије, а
друго Италије.

Снежана Субашић, припадница
Управе МУП за обезбеђење личности и
објеката, свакако је и најуспешнији срп-
ска такмичарка, јер је и у појединачној
у конкуренцији у истој категорији, од 30
дама из исто толико држава, освојила
пето место.

Борба витезова
Једно од спортских такмичења нај-

вишег ранга у Србији ове године одржа-
но је под називом „Борба витезова”,  чи-
ме су организатори желели да истакну
неговање средњо вековне српске тради-

ције и улогу и значај витешког борења.
У складу са тим, гађање на сваком од 24
полигона било је отежано неком сред-
њовековном сценографијом, па се тако
пуцало с „коња”, са штитом, копљем или
врчем вина у једној руци, из рова, чам-
ца, са ланцима на рукама, били су ту и
катапулт и мач у камену.

Ван конкуренције учествовало је и
око 100 такмичара из 10 ваневропских
земаља са свих континената.

Домаћини верују да ће бити озбиљ-
ни кандидати за организацију светског
првенства 2014. године (2011. године
домаћин ће бити Грчка) на овом поли-
гону, једном од највећих и нај бо ље
опре мље них у Европи, који се простире
на површини од пет хектара.

У прилог им иде и чињеница да су
се показали као примеран домаћин за
више од 2.500 такмичара, оружара, су-
дија, спортских функционера из 45 зе-
маља, и  што је најважније, да је испа-
љено скоро милион метака без иједног

1. novembar  2010.30

На те ре ни ма тре нинг цен тра Спе ци јал не ан ти те ро ри стич ке
је ди ни це МУП-а Ср би је у Ба тај ни ци, од 13. до 18. сеп тем бра,
одр жа но је Европ ско пр вен ство у прак тич ном стре ља штву, 
на ко ме су у кон ку рен ци ји око 900 так ми ча ра, ме ђу ко ји ма 
и 78 да ма, из 33 др жа ве, срп ски так ми ча ри осво ји ли 
две брон за не ме да ље

Европ ско пр вен ство у прак тич ном стре ља штву

Све ви ше  
так ми ча ра 



Практично стрељаштво потврдило
је своју применљивост у програмима обу-
ке првенствено на подизању степена ва-
трене обучености и безбедног руковања
оружјем. У том смислу IPSC не пре дста-
вља само спортску активност, већ и спе-
цифичан вид тренинга у функцији извр-
шавања ризичних задатака у оквиру по-
лицијске и војне надлежности.

Колевка практичног стрељаштва
су САД, које и данас предњаче у овом
спорту. 

Међународна конфедерација пра -
ктичног стрељаштва – IPSC (In ter na ti o -
nal Prac ti cal Sho o ting Con fe de ra tion)
званично је основана 1976. године у
САД. На конференцији је усвојен и мо-
то IPSC – Прецизност, Снага, Брзина

(Di li gen tia, Vis, Ce le ri tas), три елемента
једнако важна за постизање успеха у
овом спорту.

Данас је овaј спорт распрострањен
у 88 земаља, од којих су половина европ-
ске, а такмичи се око 200.000 људи.

Но ви ца АН ДРИЋ

инцидента. Организатори првенства
су Светска федерација за практично
стре ља штво, министарства унутра-
шњих послова и омладине и спорта
Србије и Савез за практично стреља-
штво Србије.

Више од спорта 
Практично стрељаштво је атрак-

тиван и динамичан стрељачки спорт.
Настао је као израз потребе захтевни-
јих система обуке припадника полици-
је, војске, посебно специјалних једини-
ца и служби обезбеђења, да би се ка-
сније омасовио и развио у веома попу-
ларан и привлачан екстремни спорт,
који доживљава експанзију у свету.

Такмичење се одржава на поли-
гону за пуцање (стејџ) на коме је
сложена метна ситуација, коју так-
мичар мора да реши што прецизни-
је и брже. Иако се користи бојна му-
ниција, није забележен ни један ин-
цидент на званичним такмичењима,
што овај спорт сврстава у најбе-
збедније екстремне спортове.

Практично стрељаштво пред-
ставља, истовремено, и уносан би-
знис, јер га у великој мери подржава-
ју произвођачи оружја, муниције и
пратеће опреме. И у бази САЈ током
такмичења био је отворен сајам на
коме су учествовали страни произво-
ђачи и домаћи Југоимпорт – СДПР.

Безбедно пуцање

Пре ма вр сти ва тре ног оруж ја по -
сто је три ка те го ри је: руч но ва тре  но
ору ж је (пи што љи и ре вол ве ри), сач ма -
ри  це и ка ра би ни.

Ка те го ри ја руч ног ва тре ног ору ж -
ја има пет ди сци пли на (ди ви зи ја).

Pro duc tion – у којој се користи ис-
кључиво оружје које је сишло с произ-
водне траке. Реч је искључиво о слу-
жбе ним пиштољима двоструке акције
или „self-ac tion” у калибру 9 милимета-
ра и 40 Smith&Wes son.

Stan dard – у којој се користе пи-
што љи и револвери који могу имати од-
ређене модификације, али по стри ктно
одређеним прописима.

Open – представља „формулу 1” у
практичном стрељаштву, у којој се
огра ничења односе само на дужину
оквира, а дозвољена је употреба свих
оптоелектронских и механичких ниша-
на, ком пен за то ра и слично.

Mo di fied – ди сци пли на у којој су
до  звољена сва могућа унапређења и
дораде. Револвери (најчешћи калибри
.38 Spe cial i .45 ACP)

Врсте оружја

Са вез за прак тич но стре ља штво
Ср би је осно ван је 2002. го ди не, а ак ти -
ви ран од 2005, од ка да так ми ча ри на -
сту па ју под за ста вом Ср би је. 

Ре ги стро ва но је 19 клу бо ва са око
200 так ми ча ра ко ји на сту па ју у окви ру
Ли ге IPSC Са ве за Ср би је. До са да су на

ра зним так ми че њи ма и пр вен стви ма ме -
ђу на род ног ран га осво ји ли 156 ме да ља.

Нај бо љи ре зул тат по сти гао је Игор
Јан ко вић, ко ји је на  Европ ском пр вен -
ству у га ђа њу из пу шке сач ма ре 2009.
го ди не у Че шкој осво јио ти ту лу европ -
ског пр ва ка.

Је дан од нај мла ђих спор то ва у Ср би ји



Kwiga posve}ena stvarawu i razvoju ~uvene

63. padobranske brigade izuzetna je po mnogo ~emu:

sadr`aju, ilustracijama i privla~nom izgledu.

Vojnici sa dve zakletve, kako zovu pripadnike te 

elitne jedinice, ve~ni su primer vojni~ke ~asti,

po`rtvovawa i vrhunske obu~enosti, a nadasve

ose}awa odanosti otad`bini i uniformi koju

ponosno nose. Crvena beretka s padobranskim 

znakom wihovo je prvo uo~qivo obele`je.

Tekst je posve}en brigadi, qudima koji su je 

stvarali, branili wen ugled, ratovali za slobodu

svog naroda, ~asno ginuli i odlazili u legendu.

O wima mo`ete ~itati, wih mo`ete videti na

brojnim fotografijama koje bogato ilustruju kwigu

vi{egodi{weg novinara lista „Vojska“, potom

oficira 63. padobranske brigade Vladice

Krsti}a.

Kwiga je obima 184 strane, formata 22h25 cm,

tvrdog poveza, s punim kolorom i kvalitetnim 

papirom.

NARUXBENICA

NC „ODBRANA“, Bra}e Jugovi}a 19, 11000 Beograd

Tel. 011/3241-009, telefaks 011/3241-363

@iro-ra~un : 840 - 49849 - 58

Ovim naru~ujem  ___________ primeraka kwige 

o 63. padobranskoj brigadi „VOJNICI SA DVE ZAKLETVE“
sa popustom 50 % - po sajamskoj ceni od 756,00 dinara.

Kwige se pla}aju unapred. Uz iznos za kwige obavezna je doplata

od 130,00 dinara za po{tarinu.

Naruxbenicu i dokaz o uplati poslati na navedenu adresu 

NC „Odbrana“.

Kupac_____________________________________________________

___________________________________________________________

(ime, o~evo ime i prezime)

Ulica i broj

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Telefon ___________________________________________________

Mesto i broj po{te

__________________________________________________________

___________________________________________________________

Datum                                       

__________________________________________________________

Potpis naru~ioca____________________________________

N O V I N S K I  C E N T A R  

Monografija 63. 
padobranske brigade


