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Реч уредника

Вештина 
лебдења

С
ко ком на сло бод но, си гур но и ме ко при зе -

мио се још је дан „Па до бра нац“ и по ше сти

пут од ме рио ни во па до бран ских зна ња ко -

ји ма је овла дао.  

Ход не бе ским про стран ством за по чео је пре

три го ди не. Да нас, ве ру ју ћи да ви ше зна у од но су на

вре ме ка да је учи нио пр ве ко ра ке та мо го ре, ви со ко

из над зе мље ко јој при род но те жи, у до слу ху с ве -

тром, а кон тро ли шу ћи страх, наш „Па до бра нац“

ис ку сио је ту за но сну, ско ро не из ре ци ву игру. Сто -

га је и ње гов по глед на свет не што дру га чи ји. 

Јер, би ти раз ли чит зна чи би ти – дру га чи ји. А би -

ти јед нак зна чи би ти увек – раз ли чит! Тим ре чи ма

као да се осли ка ва и сва ки па до бра нац – онај ју че и

овај да нас, та мо и ов де, и вој ни и спорт ски – онај

ко ји до вољ но отва ра ум и ср це и жи ви соп стве не

стра сти. 

„Ко у ра ме ни ма осе ћа зе мљи ну те жу као при кри -

ве ни бол“, за бе ле жио је Ми ро слав Ан тић, „при па да

по том ству оних што су у древ на вре ме на зна ли за

ве шти ну леб де ња... Јед но је – гле да ти ви дом, а дру -

го – ви де ти вид“.

Сва ки сло бод ни пад, пре по зна тљи ва су шти на

ско ка и си гур на адре на лин ска ин јек ци ја, је сте још

јед на по тре ба, но ви зах тев и за да так, сле де ћа ми -

си ја – не пре кид но је дин ство раз ли ка или са мо след

дру га чи јих пер спек ти ва. Мо гућ ност. Мо жда, и ис -

ко рак. 

До вољ но је до брих раз ло га да се вра ти те „Па до -

бран цу“. Јед на ки, а, за пра во, раз ли чи ти. За си гур но

ис ку сни ји. 

И за то, „ни је ва жно ода кле си све док зна деш ку -

да пу ту јеш“...

При дру жи те нам се, ско чи мо за јед но!

Владимир ПОЧУЧ
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Ва зду хо плов ни са вез Ср би је ор га -
ни зо вао је 3. мар та све ча ну ака де ми ју
по во дом про гла ше ња нај бо љих спор -
ти ста у срп ском ва зду хо плов ном спор -
ту и до де ле нај зна чај ни јег ци вил ног ва -
зду хо плов ног при зна ња у Ср би ји –
злат ног ор ла.  

Ста туа злат ног ор ла до де љу је се
за ре зул та те по стиг ну те у прет ход ној
го ди ни, а за мно ге срп ске ва зду хо плов -
це она пред ста вља кру ну ка ри је ре. 

Ва зду хо плов ни са вез до де лио је
злат ног ор ла за 2010, 53. пут за ле тач -
ку и не ле тач ку гра ну ва зду хо плов ног
спор та, па ра глај де ри сти Го ра ну Ђур ко -
ви ћу, из вр шач ког клу ба Бер кут. Он је
дру го пла си ра ни на ли сти Ме ђу на род не
ва зду хо плов не фе де ра ци је. Злат ног
ор ла до био је, по пе ти пут, и мо де лар
Жи ван Јо си по вић, из зе мун ског аеро-
клу ба Фра њо Клуз. 

Пр во пла си ра ним спор ти сти ма у
сва кој гра ни ва зду хо плов ног спор та
уру че не су пла ке те злат ни орао, а они -
ма ко ји су осво ји ли дру го и тре ће ме -
сто – ди пло ме. Ме ђу се ни ор ка ма то су
– Је ли ца Крај че ска (Иван Са рић, Су бо -
ти ца), Све тла на Си мић (На ша кри ла,
Па ра ћин), Рад ми ла Ђу рић (Не бе ске ви -
дре), а ме ђу се ни о ри ма Ра до слав Ко раћ
(Фе никс, Бе о град), Алек сан дар Цвет -

ко вић (На ша кри ла, Па ра ћин) и Ми ро љуб
Ја ни ћи је вић (Не бе ске ви дре). Ни ко ла
Цвет ко вић, Сте ван Ми ле тић, Ми лош
Уро ше вић (сви из На ших кри ла, до бит ни -
ци су на гра да у ју ни ор ској ка те го ри ји. 

Спе ци јал на при зна ња – за по се бан
до при нос раз во ју па до бран ског спор та,
до би ли су па до бран ци из Ре пу бли ке Срп -
ске – Ду шко Гр му ша, Не ма ња Го ро ња и
Не вен ка Ли чи на Мајц, из Па до бран ског
клу ба и Па до бран ског школ ског цен тра
Ба ња Лу ка. ƒ

Б. Н.

Злат ни oрао 2010.

Не го ва ње 
тра ди ци ја 
срп ске вој ске
Пред став ни ци Удру же ња ве те ра на 63. и Удру же ња пен -

зи о ни са них вој них ле та ча и па до бра на ца Ср би је, Са ша Га -
цик и Сло бо дан Ба шић, са ста ли су се 18. мар та са пу ков ни -
ком Сла ђа ном Ри сти ћем, на чел ни ком Упра ве за стан дард,
тра ди ци је и ве те ра не Ми ни стар ства од бра не. 

Раз го ва ра ли су о ор га ни за ци ји Бал кан ског ско ка при ја -
тељ ства и о по ди за њу спо мен-обе леж ја пр вим срп ским аеро -
на у ти ма Ми хај лу Пе тро ви ћу и Ко сти Ми ле ти ћу. Та ко ђе, до го -

ва ра ли су уво ђе ње да на вој них ве те ра на, по угле ду на оста ле
ар ми је све та. Пу ков ник Ри стић ис та као је да не по сто је пре -
пре ке ни да срп ски па до бран ци до би ју свој пра знич ни дан. 

Пред став ни ци удру же ња на гла си ли су да не ма ју од го -
ва ра ју ћи про стор за рад. Ин фор ми са ли су над ле жне у Упра -
ви да је у то ку еви ден ти ра ње спо мен-со ба у Ср би ји и на гла -
си ли по тре бу да се фор ми ра стал на из ло жбе на по став ка о
па до бран ству.  Пре ма ре чи ма на чел ни ка Упра ве, за ре а ли за -
ци ју та кве иде је по мо ћи ће им струч ња ци из Вој ног му зе ја,
по себ но за ор га ни за ци ју из ло жбе о 63. па до бран ској бри га -
ди у Му зе ју на Ка ле мег да ну. 

Пу ков ник Ри стић оба ве стио је пред став ни ке два удру же -
ња да ће уско ро на Ко па о ни ку при пад ни ци Вој не ака де ми је и
63. па до бран ског ба та љо на ор га ни зо ва ти Камп 63, где ће мла -
ди ма про мо ви са ти вој ни по зив и де мон стри ра ти па до бран ске
ве шти не, те их по звао да и они уче ству ју у тој ак ци ји. ƒ

С. Г. 
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К
а да је 63. па до бран ска бри га да
тран сфор ми са на, па до бран ски
ве те ра ни на сто ја ли су да од за -
бо ра ва са чу ва ју љу де и до га ђа -
је ко ји су ту је ди ни цу по ста ви -

ли на зна чај но ме сто у но ви јој срп ској
вој ној исто ри ји. Иако је иде ја о осни ва -
њу Удру же ња па до бра на ца по сто ја ла и
ра ни је, оно је фор ми ра но 2007. го ди не.
При пад ни ци те ор га ни за ци је уче ство ва -
ли су на па до бран ским ви ше бо ји ма, кам -
по ви ма за обу ку де це и омла ди не за жи -
вот у при ро ди и у ху ма ни тар ном ра ду. 

Удру же ње ве те ра на 63. па до бран -
ске бри га де за по че ло је рад 2007, као и
ње го ве по дру жни це у Ни шу, Бе о гра ду у
Чач ку. Се ди ште Удру же ња је у Ни шу. Са -
ша Га цик, не ка да шњи вој ник по уго во ру
у Па до бран ској бри га ди, ре зер ви ста и
бо рац с Ко ша ра 1999, пред сед ник је
Удру же ња 63. и наш са го вор ник за ше -
сти Па до бра нац. 

За што је осно ва но Удру же -
ње ве те ра на 63. па до бран -
ске бри га де?

– Удру же ње чу ва се ћа ња на по ги ну -
ле при пад ни ке 63. па до бран ске бри га де,
бри не о по ро ди ца ма по ги ну лих вој ни ка и
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Пре два де сет го ди на као
вој ник уче ство вао је у
пр вим бор бе ним 
деј стви ма 63. 
па до бран ске бри га де,
био ра ме уз ра ме с 
нај бо љи ма, уве рио се у
хра брост дру го ва – 
са бо ра ца. Страст пре ма
па до бран ству ко ју је 
та да пре по знао и да нас
жи ви не сма ње ном 
же сти ном.

Падобранско
братство

С а ш а  Г а ц и к ,  п р е д с е д н и к  У д р у ж е њ а  в е т е р а н а  
6 3 .  п а д о б р а н с к е  б р и г а д е
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о бо ле сним чла но ви ма. Не гу је дух за јед -
ни штва и при пад ност па до бран ском
брат ству, као и тра ди ци је 63. па до бран -
ске бри га де. Та ко ђе,  при ку пља и пу бли -
ку је чи ње ни це о не ка да шњој 63. бри га -
ди. Про мо ви ше ху ма ни тар ни рад и по ма -
же угро же ним ка те го ри ја ма дру штва.  

Ко су да нас чла но ви Удру же -
ња и ко ли ко их има? 

– С об зи ром на ви ше де це ниј ско тра -
ја ње и број вој ни ка ко ји су слу жи ли у 63.
па до бран ској бри га ди, Удру же ње зва -
нич но бро ји око хи ља ду чла но ва. То је,
ипак, са мо део чла но ва ко је оку пља ор га -
ни за ци ја. Нај ве ћи број чла но ва Удру же -
ња су бив ши при пад ни ци Бри га де и са да -
шњи при пад ни ци 63. па до бран ског ба та -
љо на, те они ко ји су не ка да уче ство ва ли
у бор бе ним деј стви ма је ди ни це. По ча сни
чла но ви су по ро ди це по ги ну лих при пад -
ни ка 63. па до бран ске. 

У про те кле три и по го ди не
Удру же ње 63. организовало
је многобројоне спортске
активности. О че му је, за -
пра во, реч? 

– Удру же ње ве те ра на 63. про мо ви -
ше по зи ти ван на чин раз ми шља ња и тра -
ди ци о нал не људ ске вред но сти. У да на -
шње вре ме пра ве вред но сти су че сто по -
ти сну те. На то на ро чи то ути чу ме ди ји.
За то чла но ви Удру же ња, у са рад њи са
срод ним ор га ни за ци ја ма и Срп ском пра -
во слав ном цр квом, уче шћем на раз ли чи -
тим три би на ма, те ле ви зиј ским еми си ја -
ма и слич ним јав ним на сту пи ма, на сто је
да мла ђе ге не ра ци је вас пи та ва ју дру га -
чи је, усме ра ва ју ћи их на спорт ске ак тив -
но сти, здрав на чин жи во та. 

Ан га жо ва њем у пла ни нар ској, па -
до бран ској, па ра глај дер ској, ро ни лач кој
или атлет ској сек ци ји, мла ди ма пре но -
си мо љу бав пре ма жи во ту и при ро ди.
Уна пре ђе њем све сти о зна ча ју фи зич ке
ак тив но сти, про мо ви ше мо здра ве сти -
ло ве жи во та и ре кре а ци је, пру жи мо по -
др шку по је дин ци ма, гру па ма, али и ин -
сти ту ци ја ма да ума ње по сле ди це оту ђе -
но сти љу ди јед них од дру гих, ко је су по -
сле ди ца и са вре ме них тех но ло ги ја. Уско -
ро ће мо на Ко па о ни ку ор га ни зо ва ти и
камп за мла де. 

Удру же ње је по зна то и по
мно го број ним ху ма ни тар -
ним ак ци ја ма. 

– Би ли смо уче сни ци или ор га ни за то -
ри ви ше ху ма ни тар них ак ци ја, од ко јих је
нај у спе шни ја „Хра на за све“. У окви ру те
ма ни фе ста ци је од и гра на је и утак ми ца ма -
лог фуд ба ла из ме ђу еки пе ве те ра на 63. па -
до бран ске бри га де и еки пе по зна тих же на
Ни ша. По кро ви тељ ак ци је био је Спорт -
ски са ве за Ни ша, а че ство ва ло је око 1.000
љу ди. С при пад ни ци ма 63. па до бран ског
ба та љо на, Удру же ње је при ку пи ло око 400
ки ло гра ма хра не. Ор га ни зо ва ли смо и ак -
ци ју при ку пља ње оде ће, обу ће и игра ча ка
за де цу са мо хра них мај ки. По во дом да на
па до бра на ца чла но ви Удру же ња до бро -
вољ но су да ли крв. 

Уче шће на па до бран ским ви -
ше бо ји ма, обу ци у ве ра њу,
раз ли чи тим кам по ви ма, ко -
је Удру же ње ор га ни зу је,
под ра зу ме ва ве ћа пси хо фи -
зич ка на пре за ња. Мо гу ли
Ва ши чла но ви да од го во ре
тим зах те ви ма?

– Нај ве ћи број на ших чла но ва се и
да ље ак тив но ба ви спор том у спорт ским
клу бо ви ма, али и ре кре а тив но па до бран -
ством, пла ни на ре њем, ро ње њем или тр -
ча њем, што до при но си њи хо вој фи зич кој
кон ди ци ји. На рав но, уче шће на ви ше бо -
ју је ди ни ца спе ци јал не на ме не зах те ва
мно го ви ше сна ге и кон ди ци је, та ко да
Удру же ње пред ста вља ју мла ђи чла но ви,
ко ји се бла го вре ме но при пре ма ју за так -
ми че ња.

Ка ко Удру же ње ве те ра на
са ра ђу је са слич ним ор га ни -
за ци ја ма у ино стран ству?

– Удру же ње ве те ра на 63. па до бран -
ске са ра ђу је са па до бран ским ве те ра ни -
ма Изра е ла, Грч ке, Ру си је, САД, Ки пра,
Цр не Го ре и Ре пу бли ке Срп ске. 

То ком по се те Изра е лу, на и шли смо
на из у зет но ср да чан до чек. Су сре ли смо
се и са па три јар хом је ру са лим ским кир
Те о фи ло сом III и ин фор ми са ли га о срп -
ској вој нич кој тра ди ци ји. Наш мо то –
„Чу вај се бе од дру гог и дру гог од се бе“ –
је на ње га оста вио по се бан ути сак. 

У са рад њи са грч ким ко ле га ма из
Уни је ре зер вних па до бра на ца и ко ле га ма
из Ре пу бли ке Срп ске, ор га ни зу је мо већ
тра ди ци о нал ни „Бал кан ски скок при ја -
тељ ства“. Ма ни фе ста ци ја из го ди не у го -
ди ну оку пља све ве ћи број уче сни ка из
раз ли чи тих зе ма ља, а за до вољ ни смо и са -
рад њом ко ју том при ли ком оства ру је мо са
при пад ни ци ма Спе ци јал не бри га де Вој ске
Ср би је и Ми ни стар ством од бра не. 

Кра јем апри ла пла ни ра ли смо и су -
срет с бу гар ским ве те ра ни ма. По чет ком
ју на де ле га ци ја Удру же ња по но во ће бо -
ра ви ти у Грч кој. С њи хо вим ве те ра ни ма
пла ни ра мо оби ла зак срп ског вој нич ког
гро бља у Со лу ну Зеј тин лик, Ато са и Ма -
на сти ра Хи лан дар. 

У ју лу пред став ни ци на ше мо то-сек -
ци је од ла зе у Ру си ју. Све ак тив но сти фи -
нан си ра мо из лич них сред ста ва чла но ва.
Ве ру јем да би смо уз фи нан сиј ску по моћ
над ле жних др жав них ин сти ту ци ја знат но
уна пре ди ли сте пен ме ђу на род не са рад ње.

Шта за Вас значи ангажо -

вање у Удружењу ветера -

на 63?

– Пре два де сет го ди на уче ство -
вао сам као вој ник у пр вим бор бе ним
деј стви ма 63. па до бран ске бри га де,
сто јао ра ме уз ра ме с нај бо љи ма. Уве -
рио сам се у хра брост сво јих дру го ва
– са бо ра ца. Страст пре ма па до бран -
ству, ко ју сам та да пре по знао, и да нас
жи вим не сма ње ном же сти ном. И да -
нас сам с па до бран ци ма, дру жи мо се,
спрем ни смо увек јед ни дру ги ма да
по мог не мо. Огром на енер ги ја и во ља
по треб не су да се не што по кре не и
одр жи. Ра ду јем се сва кој но вој ак ци -
ји, по је ди нач ном и груп ном успе ху и
искре ним љу ди ма ко ји ма сам окру -
жен. На ши жи во ти се пре пли ћу, жи -
ви мо их за јед но, јер смо ис кре ни при -
ја те љи. За то Удру же ње ве те ра на 63.
па до бран ске бри га де и је сте сим бол
нео бич ног па до бран ског ду ха.

Раме уз раме с
најбољима



Са ра ђу је те и са Спе ци јал -
ном бри га дом Коп не не вој -
ске, 63. па до бран ским ба та -
љо ном и оста лим је ди ни ца -
ма Вој ске Ср би је?

– До са да смо у свим обла сти ма ра да
има ли из у зет ну по др шку Спе ци јал не бри -
га де и 63. па до бран ског ба та љо на, што је
и за оче ки ва ти, јер смо и са ми по те кли из
тих са ста ва. По себ на ве за из ме ђу ак тив -
ног и ре зер вног па до бран ског са ста ва по -
сто ја ла је од у век. На сто ји мо да пре по зна -
тљив па до бран ски дух пре не се мо мла ђим
ге не ра ци ја ма офи ци ра и под о фи ци ра, ко је
тек ста са ва ју, а у то ме има мо по др шку
свих при пад ни ка Спе ци јал не бри га де, нај -
е лит ни јег де ла на ше вој ске. 

зна ња, ко ји ма се њен вој нич ки и ко манд -
ни ка дар по но си – Ор ден на род ног хе ро ја,
ко ји кра си на шу рат ну за ста ву, шест ор -
де ња за хра брост и ви ше од сто ор де ња и
ме да ља ко је су до би ли при пад ни ци Бри га -
де за уче шће у бор бе ним деј стви ма. 

Сво је жи во те да ло је 46 вој ни ка па -
до бра на ца у то ку из вр ше ња бор бе них
деј ста ва и па до бран ских ско ко ва. На ша
63. па до бран ска би ла је по зна та и ува жа -
ва на је ди ни ца у це лом све ту. У њој су се
об у ча ва ли и при пад ни ци стра них ору жа -
них сна га. Па до бран ску бри га ду по се ти -
ле су мно ге де ле га ци је, ко је су се уве ри -
ле у мо гућ но сти и ква ли тет на ших па до -
бра на ца. На жа лост, жи те љи Са ра јев ске
ули це у Ни шу ни су по зи тив но од го во ри -
ли на пред лог да њи хо ва ули ца про ме ни
име у Ули цу 63. па до бран ске бри га де.
Чла но ви Ко ми си је ко ја је о то ме од лу чи -
ва ла пред ло жи ли су да не ки од но во и -
згра ђе них ни шких бу ле ва ра или тр го ва
до би је име про сла вље не Бри га де. 

За до вољ ни смо од но сом Спе ци јал не
бри га де Вој ске Ср би је и 63. ба та љо на пре -
ма по сто је ћој спо мен-со би, у окви ру ни -
шког аеро дро ма. Они су у ме ри у ко јој су
им усло ви до зво ли ли по мо гли и ње ну ре -
ста у ра ци ју. Же ли мо да што ве ћи број љу -
ди са зна ви ше о исто ри ји 63. па до бран -
ске. Сто га смо по кре ну ли ини ци ја ти ву да
се у окви ру Вој ног му зе ја на Ка ле мег да ну
отво ри део по све ћен тој је ди ни ци. 

Ак тив но сти Удру же ња ве -
те ра на 63. мо гу се пра ти ти
и на ин тер нет стра   ни ци
www.63padobranska.org. Који
су садржаји тог сајта? 

– Пре зен та ци ја је нај пре на ста ла
као сајт по што ва ла ца 63. па до бран ске
бри га де, а по том и као гла си ло Удру же -
ња. Ме ђу ње го вим са др жа ји ма има фо то -
гра фи ја, бе ле шки из жи во та је ди ни це и
ње них при пад ни ка, се ћа ња на по ги ну ле
дру го ве. На фо ру му се раз ме њу ју по ру ке
и иде је, пи ше о раз ли чи тим вој ним те ма -
ма, спе ци јал ним је ди ни ца ма све та и са -
вре ме ним рат ним су ко би ма. У то ку ме се -
ца сајт Удру же ња по се ти у про се ку
30.000 љу ди. ƒ

Зоран МИЛАДИНОВИЋ
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По кре ну ли сте не ко ли ко ак -
ци ја – из град њу спо мен-со бе
па до бран ских је ди ни ца и ини -
ци ја ти ву да ни шка ули ца, ко -
ја во ди пре ма вој ном аеро -
дро му, до би је на зив Ули ца 63.
па до бран ске бри га де. 

– Не ка да шња 63. па до бран ска бри -
га да би ла је и оста ла је дан од сим бо ла
Ни ша. Кад год се по ме не ње но име ми -
сли се на „ни шке па до бран це“. Основ не
вред но сти те је ди ни це би ле су љу бав
пре ма отаџ би ни и сло бо ди, вој нич ка и
па до бран ска за кле тва, чу ва ње ча сти
оруж ја, ин ди ви ду ал на и ко лек тив на хра -
брост и не рас ки ди во дру гар ство. Па до -
бран ска бри га да но си лац је број них при -



Пр ви 
па до брански 
ско ко ви из
А400

С ви си не од око 1.800
ме та ра успе шно су из ве -
де ни пр ви опит ни па до -
бран ски ско ко ви из но вог
Ер ба со вог вој ног тран -
спор   т ног ави о на А400,
из над дроп зоне Фон -
сорб, у Фран цу ској. Ско -
ко ви су из ве де ни из три
на ле та. Ско чи ло је шест вој них па до бра на ца – тро ји ца из па до бран ских је ди ни ца вој ске Ује ди ње ног Кра љев -
ства и тро ји ца из фран цу ске вој ске. Дво ји ца су ис ко чи ла с рам пе, док су че тво ри ца кроз па до бран ска вра та с
ле ве стра не тру па.

Пр ви ути сци вој них опит них па до бра на ца го во ре о то ме да је из но вог тран спорт ног ави о на мно го лак ше
ис ко чи ти у од но су на до са да шње. То ме до при но си и чи ње ни ца да је ави он у ста њу да успо ри, док се па до бран -
ци одва ја ју из ње га, на 203 ки ло ме тра на час. 

Опи то ва ње но вог ти па тран спор те ра наста ви ће се то ком го ди не. Ка да се увр сти у опе ра тив ну упо тре бу,
ко ја је пла ни ра на 2013, тран спор тер ће но си ти 116 опре мље них вој них па до бра на ца. ƒ

Б. Н.

в
е
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Но ви ко ман дант
изра ел ских 
па до бра на ца

Пу ков ник Амир Ба рам, ко ји има 41
го ди ну, пре у зео је у мар ту од пу ков ни -
ка Аха ро на Ели ја хуа ко ман ду над 35. па -
до бран ском бри га дом изра ел ских од -
брам бе них сна га. 

Бри га да, са ста вље на од три па до -
бран ска ба та љо на и ба та љо на за спе ци -
јал на деј ства, на ла зи се у са ста ву Коп не -
не вој ске, од но сно Упра ве за пе ша ди ју и
па до бран це. 

Пу ков ник Ба рам прет ход но је ко -
ман до вао Ре зер вном бри га дом. По ред
35. бри га де, из ра же ни ју па до бран ску
ком по нен ту има и бри га да На хал, у чи -
јем са ста ву се на ла зи 50. па до бран ски
ба та љон. ƒ

Ј. Ћ.

Ве жба грч ких и ру ских па до бра на ца
Од 12. до 19. де цем бра 2010. у ба зи грч ке вој ске у Еле у си ни, атин ском пред -

гра ђу, одр жа на је за јед нич ка па до бран ска обу ка и так тич ка ве жба па до бра на ца ру -
ске и грч ке вој ске. Ру ски па до бран ци има ли су при ли ку да се уве жба ва ју на спе ци -
јал ном па до бран ском тре на же ру, са гле да ју опре му и тех нич ка сред ства ко ја ко ри -
сте њи хо ве ко ле ге из Грч ке – па до бра не МC-1, па до бран ски си стем ко ји ма су иска -
ка ли из вој ног тран спорт ног ави о на C-130 хер ку лес.

Уз па до бран ску из ве де на је и так тич ка обу ка, а по себ на па жња по све ће на је са -
рад њи у из вр ша ва њу раз ли чи тих за јед нич ких за да та ка. Ру ски и грч ки па до бран ци ис -
ко чи ли су на не по знат те рен, из вр ши ли при ку пља ње, про на ла же ње, бло ки ра ње и уни -
шта ва ње не при ја те ља. Ко ман дант па до бран ске шко ле грч ке вој ске пу ков ник Кон стан -
тин Алек са хис по хва лио је по стиг ну те ре зул та те па до бра на ца то ком уве жба ва ња. ƒ

Б.  Н. 



Т
оком ана ли зе опе ра тив них
спо соб но сти Коп не не вој ске,
ко ја је одр жа на 10. мар та у Ни -
шу, 72. из ви ђач ко-ди вер зант -
ски ба та љон Спе ци јал не бри га -

де про гла шен је за нај бо љу је ди ни цу тог
са ста ва Вој ске Ср би је у 2010. го ди ни. Ко -
ман дант Коп не не вој ске ге не рал-пот пу -
ков ник Љу би ша Ди ко вић уру чио је ко -
ман дан ту 72. ба та љо на пот пу ков ни ку Си -
ни ши Ста ше ви ћу ве ли ку пла ке ту. 

Сна га ис ку ства
Да се ти ту ла нај бо љег не осва ја ла -

ко, по твр ђу ју при пад ни ци 72. ба та љо на
ка да ана ли зи ра ју све за дат ке ко је су то -
ком про шле го ди не из вр ши ли. Ме ђу тим,
2010. го ди на би ла је за „Гри фо не”, твр де
они, са мо још јед на ру тин ска.

Успе шно су ре а ли зо ва ли ве жбе на

те ре ну, ви ше од 250 га ђа ња раз ли чи тим
на о ру жа њем, три де се так уве жба ва ња с
мин ско-екс пло зив ним сред стви ма. Њи -
хо ва оце на би ла је – од лич на! 

Че та реч них ди вер за на та оства ри ла
је ви ше од 500 са ти за ро на. Па до бран ци
су из ве ли око 300 ско ко ва. На Лет њем
спорт ском пр вен ству Спе ци јал не бри га -
де, дру ги пут за ре дом, 72. ба та љон осво -
јио је екип но пр во ме сто.

На Отво ре ном па до бран ском ви ше -
бо ју је ди ни ца спе ци јал не на ме не из Пан -
че ва пла си ра ла се на дру гу по зи ци ју. Ста -
ри ји вод ник Бо ги че вић Ми хај ло, из 72. из -
ви ђач ко-ди вер зант ског ба та љо на, про гла -
шен је та да за нај бо љег ви ше бој ца.

Ка пе тан Де ни јел Пе шић, ле кар са -
ни тет ског ти ма и члан ре пре зен та ци је
Вој ске Ср би је у ски ја њу, осво јио је с ко -
ле га ма тре ће ме сто на Пр вој вој ној зим -
ској олим пи ја ди у Сло ве ни ји.

При пад ни ци ба та љо на на ро чи то су

по но сни на уло гу у ци вил но-вој ној са рад -
њи. Од осни ва ња шко ле при ја тељ ства
„На ша Ср би ја“ на Та ри, ак тив но по ма жу
рад шко ле то ком ле та. 

Зна ча јан до при нос ре зул та ти ма је -
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По нос Вој ске Ср би је 
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Сва ке го ди не Ко ман да Коп не не вој ске по себ но вред ну је
ре зул та те је ди ни ца из свог са ста ва ран га ба та љо на. 
По стиг ну ћа свих оних ко ји кон ку ри шу за ти ту лу 
нај бо љег па жљи во се од ме ра ва ју и упо ре ђу ју. 
Из ви ђач ко-ди вер зант ски ба та љон Спе ци јал не бри га де
био је нај у спе шни ји у про шлој го ди ни.   



спе ци јал них сна га у САД. На ни воу Спе -
ци јал не бри га де ор га ни зо ва на су два кур -
са, чи ји је но си лац био ба та љон – курс
упо тре бе хлад ног оруж ја и курс бо ре ња –
ко је је успе шно за вр ши ло 36 по ла зни ка.

– Ба та љон чи не ис ку сни и вр хун ски
об у че ни про фе си о нал ци. Ус пе ли смо да
из гра ди мо јак и ква ли те тан вој нич ки ко -
лек тив, да ме ђу по је дин ци ма и је ди ни ца -
ма у ба та љо ну ство ри мо здрав так ми чар -
ски дух и до стиг не мо по треб не стан дар -
де у обу ци и из вр ша ва њу сва ко днев них
за да та ка.  

Ма да нам при зна ње нај бо ље је ди ни -
це у 2010. у Коп не ној вој сци го ди и чи ни
нас по но сним, оно нас не ће „успа ва ти”.
На ши пла но ви и оба ве зе у то ку 2011. го -
ди не су да учи ни мо ис ко рак и по стиг не -
мо још бо ље ре зул та те. Ба та љон то мо -
же и хо ће – ис ти че ко ман дант 72. из ви -
ђач ко-ди вер зант ског ба та љо на пот пу -
ков ник Си ни ша Ста ше вић. ƒ

Петар ВОЈИНОВИЋ
Снимио Горан СТАНКОВИЋ
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ди ни це дао је под о фи цир ски кор. У окви -
ру Коп не не вој ске, 72. из ви ђач ко-ди вер -
зант ски ба та љон спа да ме ђу пр ве по бро -
ју при пад ни ка ко ји су за вр ши ли курс за
пр ве под о фи ци ре. Њи хо ва по др шка ко -
ман до ва њу успе шно је за жи ве ла. 

– Глав ни под о фи цир у ба та љо ну и
пр ви под о фи ци ри у че та ма пра те рад по -
је ди на ца, а зна њем и ис ку ством ути чу на
при пад ни ке ба та љо на да по сти жу што
бо ље ре зул та те. Осим то ком обу ке, под -
о фи ци ри има ју зна чај ну уло гу у из град њи
до брог ко лек ти ва и ван ка сар не, јер се
ко лек тив гра ди и ра дом, али и дру же њем
– ка же за став ник Сло бо дан Пе раћ, глав -
ни под о фи цир 72. из ви ђач ко-ди вер зант -
ског ба та љо на.

Не пре кид на обу ка 
Про шле го ди не у 72. ба та љо ну успе -

шно је ре а ли зо ва на се лек тив на обу ка.  У
је ди ни цу су при мље на 22 про фе си о нал на
вој ни ка, чи ме је тај са став под мла ђен.
Сви при пад ни ци су уче ство ва ли на обу ци
у зим ским усло ви ма, а обу ку у ски ја њу
успе шно је за вр ши ло 65 вој ни ка и ста ре -
ши на.

Обу ку у лет њим усло ви ма успе шно
је окон ча ло 90 спе ци ја ла ца. На 23 струч -
но-спе ци ја ли стич ка кур са, од че га су че -
ти ри би ла у ино стран ству, уса вр ша ва ло
се 46 при пад ни ка је ди ни це. 

По руч ник Алек сан дар Ди шо вић био
је нај бо љи по ла зник кур са за при пад ни ке

Основ на на ме на 72. из ви ђач ко-
ди вер зант ског ба та љо на је сте при ку -
пља ње оба ве штај них по да та ка о про -
тив ни ку, зе мљи шту и вре мен ским
усло ви ма у так тич кој ду би ни, за тим
из во ђе ње ди вер зант ских деј ста ва на
коп ну и под во дом, као и из во ђе ње
про тив по бу ње нич ких деј ста ва. 

При пад ни ци ба та љо на оспо со -
бље ни су и опре мље ни да се коп ном,
ва зду хом или во дом нео па же но при -
бли же „објек ту деј ства” и да у за да то
вре ме из вр ше за да так, а све то на те -
ри то ри ји ко ју кон тро ли шу сна ге про -
тив ни ка. 

Ве шти не ко ји ма вла да ју вој ни ци
ба та љо на раз ли ку ју се од оних ко је ка -
рак те ри шу оста ле при пад ни ке Вој ске.
Бор бе ни за да ци на ко је се упу ћу ју про -
фе си о нал ни вој ни ци ба та љо на су ри -
зич ни и зах те ва ју нат про сеч ну пси хич -
ку ста бил ност и фи зич ку кон ди ци ју.

Иза не при ја тељ ске 
ли ни је



штве но-по ли тич ко уре ђе ње др жа ве ко јој
су па до бран ци при па да ли – кра ље ви ну. 

Хра стов и ло во ров ве нац сим бо ли -
зу ју плод ност, раст, ожи вља ва ње и об -
но ву. Ло во ро во ли шће озна ча ва три јум -
ф, по бе ду, веч ност и бе смрт ност. Хра -
сто во ли шће сим бо ли зу је сна гу, за шти ту
од зла, трај ност, хра брост и ста ме ност.
Озна ча ва чо ве ка, му шкост, људ ско те ло,
од но сно му шки прин цип и др во жи во та. 

Орао сим бо ли зу је чо ве ка од ак ци је,
пре о ку пи ра ног уз ви ше ним ци ље ви ма и

ва жним по сло ви ма, ду хо ви тог, на да ре -
ног, би строг ра су ђи ва ња и раз бо ри тог,
ка кви би тре ба ло да бу ду па до бран ци.
Пу шка у кан џа ма ор ла сим бо ли зу је вој ну
си лу и вој ни ка, док др жав ни грб на дну
пред ста вља при пад ност Кра ље ви ни Ју го -
сла ви ји, то јест „тро и ме ном на ро ду“ ко ји
чи не од Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци.

Дру га знач ка ко ја се по ја вљу је у том
пе ри о ду је сте она ко ју су но си ли при пад -
ни ци кра љев ске вој ске у из бе гли штву, а
чи ји су при пад ни ци то ком Дру гог свет -
ског ра та ска ка ли па до бра ном на те ри то -
ри ју Ју го сла ви је да би се при дру жи ли Ју -
го сло вен ској вој сци у отаџ би ни ге не ра ла
Дра же Ми ха и ло ви ћа. Знак се са сто јао од
хра сто вог и ло во ро вог вен ца, кру не на
вр ху, др жав ног гр ба на дну и па до бра на
у сре ди ни, с во до рав ним кри ли ма ле во и
де сно од ку по ле па до бра на. Био је из ра -
ђен знат но гру бље од прет ход ног и имао
је са мо јед ну бо ју.  

Бри тан ске знач ке
Сле де ћа фор ма ци ја ко ја се по ја ви ла

је сте 1. па до бран ски ба та љон На род но о -
сло бо ди лач ке вој ске Ју го сла ви је. У Вр -
хов ном шта бу ро ди ла се иде ја да пар ти -
за ни има ју па до бран це. Вр хов ни ко ман -
дант при во лео је сре ди ном 1944. го ди не
са ве зни ке да у Ита ли ји об у че и на о ру жа -
ју 150 па до бра на ца из ре до ва пар ти за на. 

1. мај 2011.

Го вор сим бо ла

П
р ве па до бран ске је ди ни це на
на шим про сто ри ма по ја ви ле
су се за вре ме Кра ље ви не Ју -
го сла ви је. Ре ор га ни за ци о ним
пла ном Ју го сло вен ског кра -

љев ског ва зду хо плов ства (1937–1941) би -
ло је пред ви ђе но фор ми ра ње па до бран -
ских је ди ни ца и па до бран ске пе ша ди је за
оба вља ње так тич ких опе ра ци ја, укљу чу ју -
ћи фор ми ра ње и пет тран спорт них еска -
 дри ла.

Екс пе ри мен тал на па до бран ска шко -
ла за обу ку па до бран ских је ди ни ца по че -
ла је да ра ди у Пан че ву 1. ок то бра 1939.
го ди не. До из би ја ња ра та за вр ше на су
два кур са, 1939. и 1940. го ди не. По ла зни -
ци пр вог па до бран ског кур са, њих 28,
сте кли су 20. ју ла 1940. зва ње па до бран -
ца. Сви про мо ви са ни па до бран ци до би ли
су па до бран ски знак, из ра ђен по себ но за
ту при ли ку. У мар ту 1941. у Но вом Са ду
фор ми ра на је па до бран ска че та.

Др во жи во та
Знак па до бран ца са сто јао се од сре -

бр ног хра сто вог и ло во ро вог вен ца, с по -
зла ће ном кру ном на вр ху, по зла ће ним др -
жав ним гр бом на дну и по зла ће ним ор -
лом у сле та њу, ко ји у кан џа ма др жи пу -
шку. По зла ће на кру на на вр ху зна ка у
хри шћан ству пред ста вља му че ни штво и
ви со ку по част, а ујед но и та да шње дру -

О з н а  к е  ј у  г о  с л о  в е н  с к и х  п а  д о  б р а  н а  ц а  ( 1 )
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Пр ви знак па до бран ца са сто јао се од сре бр ног хра сто вог и 
ло во ро вог вен ца, с по зла ће ном кру ном на вр ху, по зла ће ним 
др жав ним гр бом на дну и по зла ће ним ор лом у сле та њу, ко ји у
кан џа ма др жи пу шку. Кру на на вр ху зна ка у хри шћан ству 
пред ста вља му че ни штво и ви со ку по част, а ујед но и та да шње
дру штве но-по ли тич ко уре ђе ње др жа ве ко јој су па до бран ци
при па да ли – кра ље ви ну. 

Знак па до бран ца вој ске 

Кра ље ви не Ју го сла ви је



Та чан да тум фор ми ра ња па до бран -
ског ба та љо на ни је утвр ђен, јер о то ме
ни су про на ђе на до ку мен та, али је 14. ок -

то бар иза бран као дан ка да је 1. па до -
бран ски ба та љон фор ми ран. По окон ча -
њу обу ке, ба та љон је вра ћен у Гра ви ну.
По том је ба та љон мор ским и коп не ним
пу тем пре ба чен у Бе о град, јер ни су по -
сто ја ли усло ви за ње го ву бор бе ну упо -
тре бу ди рект но из Ита ли је. 

По чет ком де цем бра 1944. ба та љон
је бро дом пре ба чен у Ду бров ник, а ода -
тле је кроз Цр ну Го ру и Ко со во и Ме то -
хи ју пе шке сти гао у Кур шу мли ју, за тим
во зом до Бе о гра да, где је до шао 6. ја ну а -
ра 1945. го ди не. 

То ком бор би за осло ба ђа ње па до -
бран ски ба та љон ни је упо тре бљен. Не до -
ста ја ли су па до бра ни и тран спорт ни ави -
о ни, а ни је би ло ни зна ња, ни ис ку ства да
се та ква елит на је ди ни ца ис ко ри сти. Убр -
зо је ба та љон рат них па до бра на ца пао у
за бо рав – уме сто за бор бу, па до бран ци
су ко ри шће ни за стра жу и обез бе ђе ње
аеро дро ма „Пан че во“ и „Зе мун“. У тој
уло зи до че ка ли су и крај ра та. 

У се лу Влај ко вац код Вр шца при пад -
ни ци ма Па до бран ског ба та љо на 16. ав гу -
ста 1945. са оп ште но је да је за њих рат
за вр шен.  Ба та љон је рас фор ми ран, део
при пад ни ка је де мо би ли сан, а ста ре ши -
не су рас по ре ђе не у оста ле је ди ни це Ју -
го сло вен ске ар ми је.

Па до бран ци 1. па до бран ског ба та -
љо на но си ли су уоби ча је не пар ти зан ске
озна ке, осим ин струк то ра ко ји су по сле
кур се ва до би ли бри тан ске знач ке ин -
струк то ра 1. и 2. кла се. Знач ка ин струк -
то ра но си ла се из над гор њег ле вог џе па

блу зе. По до ла ску ин струк то ра у Ју го сла -
ви ју, бри тан ска знач ка ин струк то ра 1. и
2. кла се за ме ње на је ју го сло вен ском, ко -
ја се раз ли ко ва ла по то ме што је за мах
кри ла био по диг нут на го ре.  

Па до бран ска зва ња
Ге не рал штаб Ју го сло вен ске ар ми је

на ре дио је 1946. го ди не фор ми ра ње 46.
па до бран ског ба та љо на у Бе лој Цр кви,
ко ји је убр зо прет по чи њен Ју го сло вен -
ском рат ном ва зду хо плов ству. У Бе лој
Цр кви ни су по сто ја ли усло ви за па до -
бран ску обу ку и ско ко ве, па је ба та љон
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Па до бран ски знак за зва ње „уче -
ник-па до бра нац“ до де љи вао се вој ни -
ци ма на основ ној па до бран ској обу ци
по сле за вр ше не па до бран ске обу ке и
пр вог ско ка. Знак је имао ме тал но по -
сто ље, те тра е дар ног об ли ка, на чи јем
се вр ху на ла зи ла  пе то кра ка, а на сре -
ди ни лик па до бран ца с отво ре ним па -
до бра ном од бе лог емај ла. По ље пе то -
кра ке би ло је од цр ве ног емај ла, а по -
ље зна ка од пла вог. На по ле ђи ни зна -
ка на ла зио се шраф с на во јем за ка че -
ње. Ди мен зи је зна ка би ле су 50х20
mm. Oвај знак но сио се од 1957. до
1992. го ди не, на сре ди ни гор њег ле вог
џе па вој нич ке блу зе.

Ученик-падобранац

Па до бран ски знак „па до бра нац“
до де љи вао се ста ре ши на ма и вој ни ци -
ма ко ји су за вр ши ли основ ну па до -
бран ску обу ку и ко ји су рас по ре ђе ни у
је ди ни цу на ду жност па до бран ца. Уз
тај знак до де љи ва ла се и па до бран ска
књи жи ца, ко ја је слу жи ла за еви ден -
ци ју па до бран ских ско ко ва и сти ца ње
па до бран ских зва ња.

Знак је имао ме тал но по сто ље у
об ли ку ку по ле па до бра на, на чи јем вр -
ху се на ла зи ла пе то кра ка, а на сре ди -
ни лик па до бран ца с отво ре ним па до -
бра ном, ис под чи је је ку по ле био ави -
он у уз ле ту бо је ме та ла, а ку по ла па до -
бра на од бе лог емај ла.

По ље пе то кра ке би ло је од цр ве -
ног емај ла, а по ље зна ка од пла вог. На
дну зна ка на ла зи ла се пло чи ца тра пе -
за стог об ли ка на ко јој је пи сао број из -
вр ше них ско ко ва. Пло чи ца се ме ња ла
на сва ких пет на ест ско ко ва. Пло чи це
су би ле с бро је ви ма 20, 35, 50, 65, 80 и
95. Ди мен зи је зна ка ко ји се но сио на
сре ди ни гор њег ле вог џе па вој нич ке
блу зе би ле су 48х23 mm, а пло чи це
10х9х3 mm. Та кав знак ко ри стио се  од
1957. до 1991. го ди не. 

Падобранац

Па до бран ска зва ња из 1957. го ди не – „уче ник-па до бра нац“, „па до бра нац“ и „ин струк тор па до бран ства“



1948. пре ме штен на аеро дром „Ју го ви ће -
во“ код Но вог Са да. 

Од мах по сле фор ми ра ња 46. па до -
бран ског ба та љо на, 1946, ње го ви офи ци -
ри и вој ни ци обу кли су уни фор му олов но -
пла ве бо је и та кву уни фор му за др жа ли су
до 1. ја ну а ра 1959, ка да је 63. па до бран ска
бри га да вра ће на у ор га ни за циј ски са став
Ју го сло вен ског рат ног ва зду хо плов ства. 

Па до бран ци ни су има ли соп стве не
озна ке на уни фор ма ма, већ су се од оста -
лих при пад ни ка ЈНА раз ли ко ва ли је ди но
по зна ко ви ма па до бра на ца и па до бран -
ског ин струк то ра, ко ји су до де љи ва ни
по је дин ци ма на осно ву струч не оспо со -
бље но сти.

Па до бран ци 63. па до бран ске бри га -
де су пре ма вој ним про пи си ма из 1957.
го ди не, у  за ви сно сти од сте пе на об у че -
но сти, до би ја ли па до бран ска зва ња: уче -

До 1958. го ди не 63. па до бран ска
бри га да ни је има ла рат ну за ста ву, од но -
сно сим бол при пад но сти, ча сти и бор бе -
ног је дин ства је ди ни це, не по бе ди во сти и
соп стве ног до сто јан ства. Ни је има ла ни
свој дан, као оста ле је ди ни це ЈНА тог
ран га. Тек 14. но вем бра 1958. вр хов ни
ко ман дант уру чио је ко ман дан ту Бри га де
пот пу ков ни ку Мир ку Ли чи ни рат ну за -
ста ву, исто вре ме но од ре див ши тај да тум
за дан бри га де.  

Бри га да је у Но вом Са ду, на аеро -
дро му „Ју го ви ће во“, има ла по вољ не усло -
ве за сме штај, обу ку и па до бран ске ско -
ко ве. Сту па њем на сна гу „Оп ште рат не
слу жбе“, 1955. го ди не, те усва ја њем
„Док три не оп ште на род ног ра та“, Ге не -
рал штаб је раз ра дио и опе ра тив ни план
„Др вар 1“, на осно ву ко јег је 1959. го ди -
не у ору жа ним сна га ма до шло до ве ћих
про ме на. Основ ни циљ био је да се ар ми -
је на се ве ро и сточ ним и ис точ ним гра ни -
ца ма зе мље оспо со бе за са мо стал ни ја
деј ства, да се сма њи број љу ди под оруж -
јем и је ди ни це бо ље на о ру жа ју и тех нич -
ки опре ме.  

У скла ду с тим, од лу че но је да се
фор ми ра ју три ва зду хо плов не ко ман де,
ко је ће по др жа ва ти 1, 3. и 5. ар ми ју, да
се рас фор ми ра 63. па до бран ска бри га да,
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ник-па до бра нац; па до бра нац, на став ник
па до бран ства, од но сно ин струк тор.

Због опа сно сти од агре си је СССР-а,
у ја ну а ру 1951. ба та љон је пре ме штен у
Мо стар. Ту је остао до мар та 1954, а он -
да је вра ћен у Но ви Сад. Та да је ушао у
са став но во фор ми ра не 63. па до бран ске
бри га де.

Рат на за ста ва
У ја ну а ру 1952. го ди не у Шап цу је од

ста ре ши на из 46. па до бран ског ба та љо -
на и од вој ни ка до бро во ља ца из пе ша ди -
је фор ми ран 63. па до бран ски ба та љон.
Ка да је фор ми ра на 63. па до бран ска бри -
га да, тај ба та љон ушао је у њен са став. У
мар ту 1954. пре ме штен је у Но ви Сад. 

То ком 1953. од и грао се пре лом ни
тре ну так у раз во ју па до бран ских је ди ни -
ца у Ју го сла ви ји – од лу че но је да се у са -
ста ву Ју го сло вен ског рат ног ва зду хо -
плов ства фор ми ра 63. па до бран ска бри -
га да. Она је фор ми ра на на ред бом вр хов -
ног ко ман дан та 5. фе бру а ра 1953. у Шап -
цу. У ње ном са ста ву били су: 1. ба та љон,
од но сно бив ши 46. па до бран ски ба та љон
из Мо ста ра, 2. ба та љон, не ка да шњи 63.
па до бран ски ба та љон из Шап ца, те шка
че та ми но ба ца ча 120 mm, че та за ве зу,
пи о нир ски вод и по за дин ске је ди ни це.

Па до бран ски знак „ин струк тор
па до бран ства“ до де љи вао се ста ре -
ши на ма ко ји су за вр ши ли ви шу па до -
бран ску обу ку и курс ин струк то ра па -
до бран ства. За ви сно од ни воа об у че -
но сти, до де љи ва ло се два ин струк тор -
ска зна ка – „ин струк тор 1. кла се“ и
„ин струк тор 2. кла се“. 

Знак је ре љеф но из ра ђен од сре -
бра фи но ће 900/1000 и те жио је 19,5
гра ма. Осно ву зна ка чи нио је кру жно
ис пле тен ло во ров ве нац, на чи јем су
вр ху ста ја ли пе то кра ка и грб СФРЈ. У
сре ди ни зна ка био је па до бра нац с
отво ре ном ку по лом и кри ли ма ле во и
де сно од окви ра.

Оквир је на чи њен од азур но пла -
вог емај ла, а па до бра нац и ку по ла па -
до бра на од бе лог. Пе то кра ка је на пра -
вље на од цр ве ног емај ла, оиви че на по -
зла том. Кри ла ле во и де сно од окви ра
и грб на дну зна ка би ли су по зла ће ни. 

Раз ли ка из ме ђу зна ка ин струк то -
ра 1. и 2. кла се би ла је у то ме што се
на зна ку ин струк то ра 2. кла се ни је ви -
де ла си лу е та па до бран ца ис под ку по -
ле па до бра на. Знак је био ве ли чи не
39х53 mm. Но сио се од 1953. до 1992.
го ди не. Знак ин струк то ра па до бран -
ства но сио се на сре ди ни гор њег ле -
вог џе па вој нич ке блу зе и све ча ног са -
коа.  

Ин струк тор па до бран ства

Знак па до бра на ца Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни



а да се од ње и три ју ар миј ских па до -
бран ско-из ви ђач ких че та обра зу ју три
са мо стал на па до бран ска ба та љо на, ко ји
ће при па да ти ва зду хо плов ним ко ман да -
ма, од но сно ко ман да ма 1, 3. и 5. ар ми је. 

Бе ли па до бран
На осно ву те од лу ке, 63. па до бран -

ска бри га да пре ста ла је да по сто ји 16.
но вем бра 1959. го ди не. Рас фор ми ра њем
63. бри га де но во на ста ли па до бран ски
ба та љо ни – 127. у Ба тај ни ци, 148. у Цер -
кљу и Па до бран ски на став ни цен тар у
Ни шу – за др жа ли су исте озна ке ко је су
но си ли у са ста ву бри га де.

Осам го ди на ка сни је, 5. де цем бра
1967, на ни шком аеодро му по но во се
оку пи ла 63. па до бран ска бри га да, у чи ји
су са став ушли Па до бран ски на став ни

цен тар и 148. па до бран ски ба та љон. До -
та да шња прак са по ка за ла је да је усит -
ње ност па до бран ских је ди ни ца оте жа ва -
ла ру ко во ђе ње, па до бран ску обу ку и
бор бе но оспо со бља ва ње. За ко ман дан та
бри га де по ста вљен је пот пу ков ник Сте -
ван Мир ко вић, а за за ме ни ка ко ман дан та
пот пу ков ник Сто јан Јо вић. 

Пре крет ни ца у озна ча ва њу па до -
бра на ца на сту пи ла је 1970. го ди не. Па -
до бран ска че та, фор ми ра на из 63. па до -
бран ске бри га де за па ра ду у Бе о гра ду,
пр ва је у ЈНА до би ла бе рет ке си во ма сли -
на сте бо је. Не што ка сни је бе рет ке је до -
би ла и ком плет на бри га да. За бе рет ку је
уве де на и па до бран ска озна ка, уме сто
до та да шње цр ве не пе то кра ке, ко ју су на
ка па ма но си ли сви при пад ни ци ЈНА.

Уве ден је и ам блем с бе лим па до -
бра ном, иза ткан на пла вој осно ви и на -
ши вен на чо ји, ко ји се но сио на ру ка ву
ле ве ру ке. За ста ре ши не су уве де не и
озна ке па до бран ца на ре ве ри ма, уме сто

до та да шњих пе ша диј ских озна ка. Те
про ме не су вид но из дво ји ле при пад ни ке
63. па до бран ске бри га де од оста лог са -
ста ва вој ске, те је па до бран ски по зив та -
ко по стао атрак тив ни ји за мла де љу де.
Па до бран ци су се по но си ли бе рет ка ма и
озна ка ма ко је дру ги ни су има ли.

Због ис ка за не по тре бе да се из вр -
ша ва ју спе ци јал ни бор бе ни за да ци, у
бри га ди је фор ми ра на је ди ни ца ја чи не
во да – спе ци јал на па до бран ско-ди вер -
зант ска гру па. Она је де ло ва ла као са мо -
стал ни вод и би ла је ди рект но пот чи ње -
на ко ман дан ту 63. па до бран ске бри га де. 

Као та ква, је ди ни ца је пр ва оспо со -
бље на за спе ци јал не де сан те. У њу су
ода бра ни вој ни ци ко ји су има ли ви ше
сто ти на ско ко ва, од но сно зна чај но па до -
бран ско ис ку ство. Гру па се пр ви пут јав -
но по ја ви ла 1982. го ди не, на здру же ној
так тич кој ве жби у око ли ни Кра ље ва. ƒ
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По ред стан дард ног зна ка „ин -
струк то ра па до бран ства“, до де љи вао
се и „злат ни знак ин струк то ра па до -
бран ства“. Из гле дао је као и сре бр ни.
На пра вљен је од осам на е сто ка рат ног
зла та, те жи не 22 гра ма, а био је ди -
мен зи ја  39х53 mm. Но сио се од 1957.
до 1992. го ди не.

Злат ни знак ин струк то ра па до -
бран ства до де љи ван је нај и стак ну ти -
јим ин струк то ри ма па до бран ства, ко -
ји су про ве ли ду же вре ме у па до бран -
ским је ди ни ца ма и из ве ли ве ћи број
ско ко ва. 

Злат ни знак

Знакови инструктора падобранства 1. и 2. класе

Ва ри јан те зна ка „па до бра нац“ с раз ли чи тим бро јем ско ко ва 



кра јем два де се тог ве ка. На кон бом бар до -
ва ња НА ТО-а на сво је гру ди при ка чио је и
пре сти жан ор ден за хра брост, од лич је ко -
је се до де љу је ју на ци ма.

Ши рој јав но сти, не за ин те ре со ва ној
за па до бран ски спорт, по стао је по знат
но вем бра 2002, на кон свог не ве ро ват ног
па да са 1.000 ме та ра, са пот пу но уга ше -
ном ку по лом па до бра на. Не срећ ни до га -
ђај оста вио га је без мо гућ но сти да пра -
вил но отво ри ре зер вни па до бран. Пао је
на кров ста ре згра де на аеро дро му Ниш,
по ло мио цреп и не ко ли ко гре ди ца, и,
што је не ве ро ват но, про шао без ијед не
огре бо ти не. До го ди ло се Чу до, са ве ли -
ким Ч. И већ дру гог да на је укњи жио но -
ви па до бран ски скок, као да се ни шта ни -
је до го ди ло. 

Сво јом јед но став но шћу, сми ре но -
шћу и са мо по у зда њем ко је ули ва око ли -

1. мај 2011.14
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И
ма ти кра так, пре по зна тљив
на ди мак, је сте знак осо бе но -
сти и ква ли те та по ко ји ма те
ко лек тив на осно ву не че га
ста вља на пи је де стал. То ни -

је са мо пу ка из ве де ни ца из пре зи ме на, не -
го, обич но не што мно го ви ше. За став ник
Дра ган Ћур чић, по пу лар ни Ћу ре, ши рој
јав но сти по знат је као вр хун ски спор ти -
ста у окви ру па до бран ске еки пе Вој ске
Ср би је „Не бе ске ви дре”. Мно го број ни
вој ни па до бран ци пре по зна ју га и као свог
на став ни ка и ин струк то ра, као осо бу ко ја
им је пру жа ла зна ње, ули ва ла си гур ност и
са мо по у зда ње то ком њи хо вог па до бран -
ског ста са ва ња.  Они ста ри зна ју да ни је
са мо вр сан па до бра нац и спор ти ста, већ
и од ли чан вој ник, ко ји је са про сла вље ном
63. па до бран ском бри га дом про шао све
те шко ће и ра то ве на на шим про сто ри ма
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Нај бо љи, 
а ве чи то 
дру ги
Па до бран ство је ве шти на ко ја зах те ва од чо ве ка 
ве ли ко на пре за ње, уме ће и спо соб ност. 
Са мо кри тич ност је до бра осо би на, а су је та во ди ка 
по вре да ма и ван ред ним до га ђа ји ма. Да би не ко по стао
вр хун ски па до бра нац, он не са мо да мо ра пу но да 
тре ни ра, ска че и учи, већ и да са зри као чо век – да бу де
све стан сво је про ла зно сти, свог не зна ња и сла бо сти.



ми и тре нин зи ма, и још тро ји ца из Вој во -
ди не. По сто ја ла је очи глед на раз ли ка у
опре ми и тре нин зи ма, јер су то би ли бо -
га ти ји кра је ви и у њи хо вим сре ди на ма
ви ше се ула га ло у ва зду хо плов не спор то -
ве. Та да се зна ло ко је мај стор у па до -
бран ству – онај ко ји са па до бра ном
скром них пер фор ман си по стиг не ре зул -
та те из над тех нич ких мо гућ но сти ко је
пру жа па до бран – ка же Ћу ре.

Глав ни по кре тач за ба вље ње па до -
бран ство је сте љу бав. Ћу ре о тој сво јој
љу ба ви ни је мо рао да при ча, он ју је до -
ка зи вао на сва ком ко ра ку, у сва ком па до -
бран ском ско ку. 

С по чет ком де ве де се тих обу као је
уни фор му, нај пре као при пад ник ре зер -
вног са ста ва, а ка сни је је за по чео и про -
фе си о нал ну вој нич ку ка ри је ру. Та да је
по ве ћао ин тен зи тет и ква ли тет ска ка ња
и на сту пао је у свим па до бран ским ди -
сци пли на ма – скок на циљ, ре ла тив, фи -
гу ра тив ни ско ко ви, па ра-ски... 

– Са еки пом „Не бе ске ви дре” осво -
јио сам број не ме да ље. У по је ди нач ној
кон ку рен ци ји имам нај ви ше дру гих ме -
ста. Не ка ко ми фак тор спорт ске сре ће
ни је био на кло њен да се че шће оки тим
злат ним од лич јем. Тај мој усуд био је
пре по зна тљив на мно гим так ми че њи ма,
па сам се на ви као да бу дем „ве чи ти дру -
ги”. За по бе ду је по треб но да имаш и
спорт ску сре ћу, а то ја, очи глед но, ни сам
имао – кроз смех се при се ћа так ми чар -
ских да на. 

Да нас је Ћу ре ин струк тор у че ти за
обу ку 63. па до бран ског ба та љо на у Ни -
шу. То ком про шле го ди не од шко ло вао је
јед ну ге не ра ци ју мла ђих ин струк то ра и
јед ну ин струк то ра па до бран ства. Ујед но
је и тре нер под млат ка па до бран ске еки -
пе. Огром но зна ње и ис ку ство ко је по се -
ду је о па до бран ству не се бич но де ли са
мла ђим ко ле га ма.

– Па до бран ство је ве шти на ко ја зах -
те ва од чо ве ка ве ли ко на пре за ње, уме ће и
спо соб но сти. Са мо кри тич ност је до бра
осо би на, а су је та во ди ка по вре да ма и ван -
ред ним до га ђа ји ма. Да би не ко по стао вр -
хун ски па до бра нац, он не са мо да мо ра пу -
но да тре ни ра, ска че и учи, већ и да са зри
као чо век – да бу де све стан сво је про ла -
зно сти, свог не зна ња и сла бо сти – ис ти че
Ћу ре на кра ју на шег раз го во ра. ƒ
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ни, уна пред је сви ма ста вљао до зна ња да
је реч о чо ве ку ко ји зна шта хо ће и ко ји
то уме да оства ри. Ћу ре то во име се већ
го ди на ма у па до бран ској је ди ни ци из го -
ва ра са по што ва њем. Не са мо због вр -
хун ских спорт ских ре зул та та, ни ти због
ве ли ког бро ја па до бран ских ско ко ва, а
нај ма ње због па да ка да је, ка ко ка же,
пре жи вео за хва љу ју ћи „ко е фи ци јен ту
сре ће” или „бож је по мо ћи”. Ћу ре је по -
што ва ње за слу жио мно го ра ни је, на број -
ним бор бе ним за да ци ма ко је је из вр ша -
вао са сво јим дру го ви ма. Ка да је нај те же,
био је та мо где му је ме сто, у пр вим ли -
ни ја ма од бра не отаџ би не.

– Са мо сам ра дио оно што је мо ја ду -
жност, као, уоста лом, и сва ки дру ги вој -
ник и ста ре ши на. Ка да је тре ба ло – ска -
као сам, а ка да је тре ба ло да се у ру ке
узме пу шка, јед но став но, бра нио сам
сво ју отаџ би ну. Искре но, нај ви ше бих во -
лео да ни ка да ни смо мо ра ли да упо тре -
би мо на ше оруж је, да се сви ти ра то ви
ни су до го ди ли, већ да смо са мо ужи ва ли
у пла вет ни лу не ба и па до бран ским ско -
ко ви ма – го во ри Ћу ре о  свом ви ђе њу
рат них де ша ва ња.

При се ћа се са се том дав не 1979. ка -
да је из вео свој пр ви па до бран ски скок.
По чет но ин те ре со ва ње за је дри ли чар -

ство убр зо је за ме нио па до бра ном. Нај ви -
ше, ка ко ка же, због дру штва, а де лом и
ра ди то га што је та да имао оба ве зу да слу -
жи вој ни рок у 63. па до бран ској бри га ди,
што му је и био циљ. То је би ло вре ме ка -
да је вој ска фи нан си ра ла ва зду хо плов не
спор то ве у зе мљи, по себ но па до бран ство. 

– Да нас је све дру га чи је и све мо ра
да се пла ти. Па до бран ство је по ста ло
скуп спорт и рет ки мо гу да при у ште за -
до вољ ство да се ти ме ба ве. Ту он да пре -
ста је ен ту зи ја зам ко ји је основ ни по кре -
тач ка успе ху. У то вре ме мо гао си бес -
плат но да ска чеш у аеро клу бу. Вој ска је
да ва ла па до бра не и го ри во, че сто и ави -
о не. Да нас ако не маш па ра, не мо жеш ни
да ска чеш – при се ћа се Ћу ре ле пих да на
ка да је ни шки аеро клуб био во де ћи на
про сто ру не ка да шње Ју го сла ви је. 

Од та да је укњи жио ви ше од 3.500
па до бран ских ско ко ва, са ку пио пре гршт
ме да ља и пе ха ра и об у чио број не ге не ра -
ци је па до бра на ца и ин струк то ра па до -
бран ства. До кра ја осам де се тих ус пео је
че ти ри пу та да се пла си ра на са ве зно пр -
вен ство. 

– У том пе ри о ду нај бо љи ре зул тат
би ло ми је два на е сто ме сто на са ве зном
др жав ном так ми че њу. Ис пред ме не би ло
је осам  Сло ве на ца, су пер и ор них у опре -



П
о след њи бор бе ни скок у 20.
ве ку бри тан ски па до бран ци
има ли су у вре ме Су ец ке
кри зе 1956. го ди не. Та да је
ви ше од 700 па до бра на ца

де сан ти ра но на еги пат ске аеро дро ме,
ко је су успе шно др жа ли из ве сно вре ме
и ти ме омо гу ћи ли до пре ма ње остат ка
ин тер вен ци о ни стич ких сна га и њи хо во
снаб де ва ње. 

Та здру же на опе ра ци ја Ује ди ње ног
Кра љев ства, Фран цу ске и Изра е ла би ла
је по сле ди ца од лу ке еги пат ских вла сти
да на ци о на ли зу ју Су ец ки ка нал. Од та да,
па све до пр ве де це ни је 21. ве ка бри тан -
ска вој ска, зва нич но, ни је из ве ла ни је дан
бор бе ни скок. 

Ка да су ко ман дан ти са ве знич ких сна -
га у Ира ку схва ти ли да је за опе ра ци је за -
ро бља ва ња ва жних уста нич ких во ђа и ели -
ми на ци ју ра ди о ни ца за про из вод њу екс -
пло зив них на пра ва у де лу Баг да да – Са др
Си ти ју не прак тич но и не де ло твор но уба -
ци ва ње спе ци јал них са ста ва коп ном или
хе ли коп те ром, при бе гли су про ве ре ном
ме то ду – па до бран ском де сан ту.   

При пад ни ци ти мо ва SAS-а де сан ти -
ра ни су из тран спорт них ави о на C-130
хер ку лес, с ви си на од пет до осам хи ља -
да ме та ра. За ту ви си ну ско ка, па до бран -
ци су опре мље ни ки се о нич ком опре мом,
а на груд ној ве зи има ли су мон ти ран на -
ви га ци о ни си стем, ра дио-уре ђај и ви си -
но мер. 

Ко ри сти ли су па до бра не ВТ-80 и
тех ни ку ско ка ВИ ВО – ви со ко иска ка ње,
ви со ко отва ра ње. Ави он су на пу шта ли на
да љи ни и до три де сет ки ло ме та ра од зо -
не при зе мље ња, од мах отва ра ју ћи па до -
бран и по при ку пља њу гру пе у ва зду ху
на ста вља ли да ле те и по три де се так ми -
ну та док се не би ти хо при зе мљи ли на по -
вр ши ну ди мен зи ја фуд бал ског те ре на.  

Де сант на про сто ри ја би ла је на де -
сној стра ни ре ке Ти грис, у бли зи ни уста -
нич ких упо ри шта, ода кле су по при зе -
мље њу па до бран ци на ста вља ли ка ци љу
пе шке. Ти мо ви од по два на ест љу ди има -
ли су за да так да нај пре ус по ста ве скри -
ве ни осма трач ки по ло жај и да елек трон -
ским уре ђа ји ма за ви зу ел но или аудио
пре по зна ва ње осо ба над гле да ју и из ви -

ђа ју уста ни ке. Из во ди ли су и са мо стал не
на па де, а ре ђе при пре му за хе ли коп тер -
ско уба ци ва ње оста лих са ста ва SAS-а. 

На за дат ке су, углав ном, ишли на о -
ру жа ни ауто мат ском пу шком хе клер и
кох 417 с при гу ши ва чем. Има ли су за да -
так да по хап се ва жне уста ни ке. Фак тор
из не на ђе ња био је сва ки пут пот пун, јер
су спе ци јал ци до ла зи ли с не ба, не при -
мет но и ти хо се при зе мљу ју ћи. За из вла -
че ње су ко ри сти ли пу ма хе ли коп те ре.

Та кав вид упо тре бе па до бран ског
де сан та по ка зао се као успе шан. По том
су бри тан ски вој ни пла не ри од лу чи ли да
уса вр ше тех ни ке упо тре бље не у Ира ку и
упо тре бе их у Ав га ни ста ну.

Јед на од но ви на је сте и упо тре ба по -
себ но об у че них вој них па са. Сва ком од
че ти ри еска дро на 22. пу ка SAS-а до де ље -
на су по два пса ра се не мач ки ов чар. Пси
ска чу у тан де му са сво јим ке ро во ђа ма,
при чвр шће ни на њи хо ве гру ди. По што је
тех ни ка ско ка ВИ ВО, пси но се по себ не
ки се о нич ке ма ске. По при зе мље њу с ма -
лим ка ме ра ма при чвр шће ним на гла ви
они кре ћу на за да так от кри ва ња уста ни -
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На баг дад ском
не бу
Ка да су ко ман дан ти са ве знич ких сна га у Ира ку
схва ти ли да је за опе ра ци је за ро бља ва ња 
ва жних уста нич ких во ђа и ели ми на ци ју 
ра ди о ни ца за про из вод њу екс пло зив них 
на пра ва у де лу Баг да да – Са др Си ти ју 
не прак тич но и не де ло твор но уба ци ва ње 
спе ци јал них са ста ва коп ном или хе ли коп те ром,
при бе гли су про ве ре ном ме то ду – па до бран ском
де сан ту  
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ка, њи хо вих мо гу ћих за се да и екс пло зив -
них на пра ва. На тај на чин, при пад ни ци
спе ци јал них ти мо ва у сва ком тре нут ку
има ју сни мак на екра ни ма сво јих лап то -
по ва у ре ал ном вре ме ну.

Опа сно сти ко ји ма су пси из ло же ни
су број не, али се ра чу на да је бо ље да ту
уло гу на се бе пре у зму пси не го љу ди. Мо -
гу се кре та ти у уза ном про сто ру ко јим
вој ник не мо же про ћи, те же их је опа зи -
ти и иза зи ва ју ма њу сум њу уста ни ка. 

Обу ку бри тан ских па са по мо гли су
при пад ни ци Пр вог опе ра тив ног од ре да
спе ци јал них сна га Аме рич ке коп не не вој -
ске – Дел те. Њи хо ви ин струк то ри спро -
ве ли су спе ци јал ну обу ку па са и ке ро во -
ђа у ба зи SAS-а у Хе ре фор ду. Основ ни
мо тив за њи хо ву упо тре бу је сте да се
сма ње људ ски гу би ци у са ста ви ма ан га -
жо ва ним у Ира ку и Ав га ни ста ну. ƒ

Бо јан НАЂ 
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Де сан ти ра ње вој них па са ни је но -
ви на. Пси су спу шта ни па до бра ном и
у Дру гом свет ском ра ту. Има ли су за -
да так да пре но се по ру ке и про на ла зе
ра ње ни ке. Да нас је дру га чи ја ви си на с
ко је пси иска чу, а та ко ђе и упо тре ба
ки се о нич ке опре ме ко ја је по себ но
при ла го ђе на вој ним пси ма. Вој ни пси
не иска чу са ми већ су при чвр шће ни за
пра ти о ца.

Де сан ти ра ње па са



З а  б е  л е  ж е  н о  у  K i l l e r E l i t e

Ј
е ди ни ца чи је је пу но име  In tel li -
gen ce Sup port Ac ti vity (ISA), од но -
сно Ак тив ност за оба ве штај ну по -
др шку, на ста ла је 1981. као јед на
од по сле ди ца не у спе шне опе ра ци -

је „Ор ло ва кан џа“, то јест по ку ша ја тек
фор ми ра них Дел та сна га да се из ба ве
та о ци из аме рич ке ам ба са де у Те хе ра ну
априлa 1980. го ди не. Хе ло ве је ва ко ми си -
ја, ко ја је ана ли зи ра ла опе ра ци ју, пре по -
ру чи ла је да ди рек тор Од брам бе не оба -
ве штај не аген ци је (DIA) „фор ми ра ма лу,
уско се лек то ва ну ме ђу а ген циј ску бор бе -
ну гру пу за ди рект ну по др шку“ ко ја би
би ла „ин те гри са ни оба ве штај ни ме ха ни -
зам за по др шку ко ји се мо же по кре ну ти
у крат ком ро ку“.  

У по за ди ни те пре по ру ке би ла је
про бле ма тич на си ту а ци ја у ко јој су се
аме рич ке сна ге на шле при пре ма ју ћи опе -
ра ци ју – CIA, упр кос ви ше де це ниј ском
при су ству у Ира ну, ни је има ла до вољ но

из во ра на те ре ну и оба ве штај на при пре -
ма опе ра ци је мо ра ла је би ти им про ви зо -
ва на. У то вре ме на че лу CIA ад ми рал
Стен сфилд Тар нер за ме нио је Џор џа Бу -
ша ста ри јег и Аген ци ју усме рио од ра да
с љу ди ма на тех но ло шко при ку пља ње
оба ве штај них по да та ка. Но вем бра 1979,
от пу ште но је ви ше од осам  стотина при -
пад ни ка, што је упро па сти ло Аген ци ју у
обла сти спе ци јал них опе ра ци ја, и то баш
у вре ме ка да је тре ба ло при пре ми ти опе -
ра ци ју у Ира ну, чи ји је не у спех – на крају
крајева – Џи ми ја Кар те ра ко штао пред -
сед нич ке фо те ље.

Фор ми ра ње
Вој ска је од лу чи ла да се осло ни на

соп стве не ре сур се и фор ми ра ISA, чи ји је
за да так да тај но деј ству је у чи та вом све -
ту и из во ди опе ра ци је ко је мо гу да се у
јав но сти по рек ну, а све ра ди при пре ме
те ре на за ак ци ју сна га за спе ци јал не опе -
ра ци је, нај пре Дел та сна га и мор на рич -
ког 6. ти ма SEAL-а.

Ка ко пи ше Ерик Де нес у при ка зу
Сми то ве књи ге за The Jo ur nal for In tel li -
gen ce Hi story, „је ди ни ца је мно го пу та
'рас пу шта на' за јав ност са мо за то да би
од мах по том вас кр сла. Циљ то га био је
да се за ва ра пар ла мен тар на Ко ми си ја за
од брам бе не по сло ве, као и стра не зе -
мље ко је се за ни ма ју за устрој ство аме -
рич ке оба ве штај не слу жбе и спе ци јал -
них сна га“. 

За да так да фор ми ра је ди ни цу до био
је пу ков ник Џе ри Кинг, ви јет нам ски ве -
те ран зе ле них бе рет ки, на чел ник шта ба
бор бе не гру пе ко ја је тре ба ло да из ба ви
аме рич ке та о це из Те хе ра на. Он је имао
не сре ћу да из Егип та бес по моћ но те ле -
ви зиј ски пра ти ка та стро фу на „Пу сти њи
је дан“, пр вој ста ни ци у Ира ну где су се
две аме рич ке ле те ли це су да ри ле, на кон
што је ко ман дант Дел та сна га пу ков ник
Бе квит већ от ка зао опе ра ци ју због ква ра
на хе ли коп те ри ма. 

Пр ви на зив гру пе био је Гру па за те -
рен ске опе ра ци је (Field Operations Gro-
up), чи ји је акро ним FOG – „Ма гла“, јер
је за да так је ди ни це био при лич но ма гло -
вит – „да при ку пља мо оба ве штај не по -
дат ке у Ира ну, да уни шти мо ве зе иран -
ске вој не ко ман де, да тај но уни шти мо
или оне спо со би мо не ко ли ко ра дар ских
ста ни ца, да озву чи мо не ко ли ко те ле фон -
ских ли ни ја, да бу де мо спрем ни да се
спу сти мо кри лом на кључ не згра де, да
озна чи мо де сант не и про сто ри је за снаб -
де ва ње из ва зду ха, да бу де мо спрем ни да
из во ди мо ди вер зи је, да при ку пља мо и из -
вла чи мо пер со нал ко ји је остао скри вен“. 

Кра јем ја ну а ра 1981. на чел ник Ге не -
рал шта ба Коп не не вој ске САД Ед Ме јер,
ко ји је ста јао и иза фор ми ра ња Дел та
сна га и Ко ман де за спе ци јал не опе ра ци -
је, ауто ри зо вао је фор ми ра ње ISA, ко ја је
нај пре од го ва ра ла ди рект но Ма је ро вом
по моћ ни ку за оба ве штај не по сло ве.

1. мај 2011.18

Је ди ни ца за 
не при зна те 
ак ци је 
Књи га бри тан ског 
но ви на ра Мај кла Сми та,
спе ци ја ли зо ва ног за 
пи са ње о оба ве штај ним
те ма ма, пр ви је пре глед
два де сет пе то го ди шње
исто ри је до не дав но 
пот пу но тај не аме рич ке
је ди ни це за спе ци јал не
опе ра ци је по зна те 
као – „The Activity“ 
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За да ци
Знак је ди ни це има по је ди на шкот -

ска обе леж ја, за јед нич ка за из вор не при -
пад ни ке је ди ни це, са ор лом ко ји у кан џа -
ма др жи мач на ко је су ис пи са не ре чи из
Књи ге про ро ка Иса и је (6:8) – „по ша љи
ме не“, ко ји ма се про рок ода зи ва на Го -

спод њи по зив, што ис ти че до бро вољ ну и
аван гард ну при ро ду је ди ни це. На опа са -
чу на сли ка ном око зна ка на ла зи се ла тин -
ски ци тат „Ve ri tas om nia vin cu la vin cit“ –
„Исти на по бе ђу је све око ве“.

Од са мог на стан ка, па до бран ска ди -
мен зи ја је ди ни це би ла је зна чај на. Пре ма
ре чи ма пот пу ков ни ка Би ла Ко ва на, је ди -
ни ца је врло рано при ме њи ва ла ВИ ВО
тех ни ку. „У ра ним да ни ма, Кор пус мор на -
рич ке пе ша ди је ни је слао мно го љу ди на
па до бран ску обу ку и ја ни сам имао шан -
су, та ко да сам оти шао на њу с че тр де -
сет“, ре као је Мај клу Сми ту. 

За ни мљи во је да је ISA уве ла по ме -
ну ту тех ни ку у аме рич ке ору жа не сна ге и
у оста ле спе ци јал не је ди ни це. Ка сни је,
„Дел те су ор га ни зо ва ле кон фе рен ци ју и
де мон стра ци ју ВИ ВО тех ни ке у Тек са су и
ми смо уче ство ва ли за јед но с 1. ба та љо -
ном рен џе ра и 6. ти мом SEAL-а. Не ко, не
се ћам се ко, пред ло жио је так ми чар ски
скок. Зна ли смо да су се баш уве жба ва -
ли, али смо при ста ли. На кра ју, баш смо
их обру ка ли. Ви ше нас ни су зва ли да се
так ми чи мо“.  

На из глед не ја сна на ме на је ди ни це и
екс тра ва гант ност у опре ма њу – у јед ном
тре нут ку има ли су ба лон и ролс-ројс, те
ла жне ком па ни је под чи јим  по кри ћем су
опе ри са ли у ино стран ству – с вре ме на на

вре ме при вла чи ла је не га тив ну па жњу
зва нич ни ка из Ми ни стар ства од бра не
ко ји су зах те ва ли да се „CIA ко ју смо са -
ми кре и ра ли“ рас пу сти.

Опе ра ци је
Мајкл Смит на бра ја опе ра ци је ко је

је је ди ни ца из ве ла – од осло ба ђа ња ге не -
ра ла Џеј мса До зи е ра, ко га су 1981. кид -
на по ва ли при пад ни ци ита ли јан ских Цр -
ве них бри га да, до опе ра ци ја у Беј ру ту и
Ла тин ској Аме ри ци и хва та ња Са да ма Ху -
се и на у де цем бру 2003. го ди не. 

По себ но по гла вље књи ге од но си се
на де лат ност ISA на Бал ка ну и на по ку -
ша је да се ухва те Рат ко Мла дић и Ра до -
ван Ка ра џић. На кра ју, уме сто њих, ISA
је за јед но с бри тан ским SAS-ом уче ство -
ва ла у ли кви да ци ји Си ме Др ља че, у хап -
ше њу Влат ка Ку пре шки ћа и мно го број -
них ли ца ко је је тра жио Ха шки три бу -
нал, укљу чу ју ћи и от ми цу Сте ва на То до -
ро ви ћа из Ср би је, што је, та ко ђе, из ве -
де но са SAS-ом. Иако је SAS нај че шће
по ми њан у та квим ак ци ја ма, ге не рал
Џејмс Џонс ис ти че да уче шће аме рич -
ких спе ци јал них сна га оста је „јед на од
ве ли ких не при зна тих успе шних при ча
на ше ми си је на Бал ка ну“.
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Сва ка од гру па спе ци јал них сна га
у САД, као и рен џе ри, фор ми ра ли су
по след њих го ди на по још је дан ба та -
љон. Овакво увећање и њи хо во
појачано ан га жо ва ње у све ту оне мо гу -
ћи ли су ISA да им сву да пру жи од го ва -
ра ју ћу по др шку. 

Је ди ни ца се сто га усме ри ла на по -
др шку Дел та сна га ма и DEVGRU, бив -
шем 6. ти му  SEAL-а, док је DIA раз ви -
ла Оде ље ње за стра те шку по др шку и
до дат но оја ча ла ка па ци те те за рад са
жи вим из во ри ма, по ку ша ва ју ћи на тај
на чин да ис пу ни зах те ве ра ди ко јих је
ISA и фор ми ра на. Пред ста вља ју ћи нов
кон цепт спе ци јал них сна га, књи га
Мај кла Сми та да је при лич но зна чај не
ин фор ма ци је.

Раз вој

Разговори пред скок



Све ак ци је де таљ но су пре при ча не у
књи зи. Иако аутор твр ди да из во ра о тој
је ди ни ци не ма, у струч ним пу бли ка ци ја -
ма ISA по сто ји већ од де ве де се тих.  Ауто -
ру се мо ра ода ти при зна ње да је имао
при ступ ве ли ком бро ју бив ших при пад -
ни ка је ди ни це, укљу чу ју ћи и ге не ра ла Ви -
ли је ма Га ри со на, ко ји је ко ман до вао не у -
спе шним хва та њем со ма лиј ског ли де ра
Аиди да, опи са ном у књи зи и фил му Пад
цр ног ја стре ба. Оштри ји кри ти ча ри ка -
жу да се ве ћи на де та ља у књи зи већ мо -
гла про на ћи у дру гим из во ри ма.

Струк ту ра
Је ди ни ца  ISA има ла је ма ње-ви ше

исту струк ту ру – ко манд ну гру пу, је ди ни -
цу за обу ку, оде ље ње ко је се ба ви ску -
пља њем оба ве штај них по да та ка тех нич -
ким сред стви ма, оде ље ње ко је се ба ви
аген ти ма, из ви ђа њем, те је ди ни цу за ди -

рект ну ак ци ју ко ја се об у ча ва са Дел та
сна га ма. По се бан про блем пред ста вљао
је пре нос оба ве штај них по да та ка, так -
тич ких или стра те шких, до ко јих до ла зи
је ди ни ца ко ја де лу је на те ре ну, њи хо ва
си мул та на об ра да и упу ћи ва ње по врат не
ин фор ма ци је у је ди ни цу или ње на упо -
тре ба у дру гим, те ку ћим или при пре ма -
ним опе ра ци ја ма.     

Ино ва тив ност ISA до ве ла је пр ви
пут до си ту а ци је да се у Ве ли кој Бри та -
ни ји фор ми ра спе ци јал на је ди ни ца пре -
ма аме рич ком узо ру, иако је кроз
историју углав ном, би ло обр ну то. На и -
ме, 6. апри ла 2005, у окви ру Спе ци јал -
них сна га Ве ли ке Бри та ни је фор ми ран је

Пук за спе ци јал но из ви ђа ње (Special Re-
connaissance Regiment – SRR), ко ји је
укљу чио ве ћи део до та да по сто је ће 14.
кон тра о ба ве штај не и оба ве штај не че те.
О ње му је у Пар ла мен ту ре че но да ће
„да ва ти уна пре ђе ну по др шку екс пе ди ци -
о ним опе ра ци ја ма у ино стран ству и чи -

ни ти део до при но са
Ми ни стар ства од бра -
не вла ди ној це ло ви тој
стра  те ги ји бор бе про -
тив ме ђу на род ног те -
ро ри зма“. 

Да је ISA тра си ра -
ла нов пут раз во ја спе -
ци јал них је ди ни ца, по -
твр ђу ју и слич ни са ста -
ви ко ји су фор ми ра ни у
Ита ли ји и Изра е лу. У
Ита ли ји је 185. ар ти -
ље риј ски пук из са ста -
ва па до бран ске бри га -
де „Фол го ре“ пре не -
ко ли ко го ди на до био
но ву уло гу – по стао је
је ди ни ца за спе ци јал не
опе ра ци је RAO – Reg-
gimento Acquisizione
Obiettivi. Њен за да так
је да про на ла зи ци ље -
ве и обе ле жа ва их – 1.
ба те ри ја – у пу стињ -
ским, 2. ба те ри ја у пла -
нин ским и арк тич ким
усло ви ма, 3. ба те ри ја у
ам фи биј ским опе ра ци -
ја ма, те да при ку пља
оба ве штај не по дат ке
тех нич ким сред стви ма
– за да так 4. ба те ри је. 

У Изра ел ским од -
брам бе ним сна га ма та -

кво ме сто за у зи ма ју две је ди ни це ко је су
под ко ман дом оба ве штај не слу жбе –
TZASAM, за ду же на за ду бин ско из ви ђа -
ње, и YACHMAM, ко ја има за да так да на -
ла зи и обе ле жа ва ме те.  Па жњу јав но сти
при ву кле су пр ви пут при ли ком опе ра ци -
је „Ли ве но оло во“ у Га зи, пре не ко ли ко
го ди на. ƒ

Јо ван ЋУ ЛИ БРК

Из вор: Michael Smith, Killer Elite. The
Inside Story of America’s Most Secret Spe-
cial Operations Team, Weidenfeld & Nicol-
son, London, 2006, 336 стр.
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С
ин га пур ски војни па до бра нац
да би при сту пио Цр ве ним ла -
во ви ма мо ра да има нај ма ње
180 па до бран ских ско ко ва.
Тре   наж, углав ном, из во де ви -

кен дом, јер су сви ак тив ни вој ни ци и
ста ре ши не, ко ји то ком рад не не де ље
оба вља ју за дат ке у ма тич ним је ди ни ца ма.

Цр ве ни ла во ви се са сто је из две це -
ли не – пр ва, ко ја сло ви за зна чај ни ју, за -
ду же на је за по др шку и ад ми ни стра тив -
не за дат ке. Број ни ја је, а ње ни при пад -
ни ци пла ни ра ју и ко ор ди ни ра ју, те ре а -
ли зу ју тре на жне про гра ме. Чи не је ин -

струк то ри из Па до бран ског тре на жног
вин га. По ред њих, ту су и па ке ри и ри ге -
ри. Ма њу це ли ну чи не па до бран ци ска ка -
чи де мон стра то ри и так ми ча ри. Је згро
син га пур ских Ла во ва,  у сва ком тре нут ку,
има из ме ђу се дам и де вет па до бра на ца.

То ком го ди не Цр ве ни ла во ви уче -
ству ју на мно го број ним так ми че њи ма у
Ази ји и у оста лим кра је ви ма све та. Нај -
че шће се так ми че у ско ко ви ма на циљ и
фор ма циј ским ско ко ви ма у ка те го ри ји
че твор ки. До са да су у обе ди сци пли не
оства ри ли за па же не ре зул та те. 

Нај ва жни ји де мон стра тив ни скок
ко ји Цр ве ни ла во ви из ве ду то ком го ди не
је сте на про сла ви Да на не за ви сно сти Ре -
пу бли ке Син га пур. Атрак ти ван на ступ и
па до бран ски про грам учи нио их је по зна -
тим ван гра ни ца сво је зе мље.

Син га пур је не за ви сност сте као од
Ма ле зи је 1966. го ди не. Од та да се сва ког
9. ав гу ста одр жи ве ли ко сла вље чи ји је нај -
ва жни ји део – па ра да. Па до бран ци  уче -
ству ју ре дов но на тој све ча но сти де мо-
ско ко ви ма још од 1970. го ди не. У по чет ку
су то би ли при пад ни ци је ди ни це ко ман до -
са Коп не не вој ске, а њи хо ви на сту пи ни су
би ли сва ке го ди не већ спо ра дич но. Од
1989. тим по сто ји као са мо ста лан у од но -
су на оста ле са ста ве ору жа них сна га, а од
1996. но си на зив Цр ве ни ла во ви.

Ла во ви су, пре све га, про фе си о нал -
ни вој ни ци, ко ји у сло бод но вре ме на пор -
но и кон цен три са но тре ни ра ју и ко ји за -
хва љу ју ћи по све ће но сти и ен ту зи ја зму
по сти жу зна чај не ре зул та те и успе шно
пред ста вља ју ору жа не сна ге сво је зе мље
у ино стран ству, би ло да је ре ч о па до -
бран ским так ми че њи ма или о атрак тив -
ним де мон стра тив ним ско ко ви ма. ƒ

Бо јан НАЂ
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Цр ве ни 
ла во ви

П а  д о  б р а н  с к и  т и м  С и н  г а  п у  р а

Про грам Ла во ва на дан па ра де
за по чи ње ви син ским ско ком и ду гим
сло бод ним па дом. Ска че осам при пад -
ни ка ти ма у фор ма ци ји у ко јој на чи не
не ко ли ко из ме на фи гу ра. Фор ма ци ја
се, за тим, на од ре ђе ној ви си ни ра зи -
ла зи и Ла во ви отва ра ју па до бра не. По -
том по је ди ни па до бран ци ак ти ви ра ју
дим не ка ни сте ре и на ста вља ју ле те ње
ку по лом док иза њих оста ју ра зно бој -
ни тра го ви. Не ко од њих је за ду жен и
за скок с др жав ном за ста вом. По при -
зе мље њу се по стро ја ва ју, вој нич ки по -
здра ве оку пље ну пу бли ку, а за тим дру -
же с гле да о ци ма.

Атрак ти ван 
про грам  

Чла но ви ти ма вој ног спорт ско-де мон стра тив ног 
па до бран ског ти ма би ра ју се из је ди ни це ко ман до са
Коп не не вој ске или из са ста ва под вод них 
ди вер за на та Мор на ри це, две нај бо ље и нај це ње ни је
је ди ни це син га пур ских ору жа них сна га. Њи хо ви
при пад ни ци је ди ни има ју обу ку у ско ко ви ма на 
сло бод но и  „кри лом”.



пру жао ва тре ну по др шку. По сле же сто -
ке пе то ча сов не бор бе, без соп стве них
гу би та ка, са са мо јед ним ра ње ним ци ви -
лом, успе шно су из вр ши ли по ста вље ни
за да так. Бор ба је тра ја ла не ко ли ко са ти
јер су се пи ра ти раз и шли по це лом тан -
ке ру, па су ко ман до си мо ра ли да чи сте
про сто ри ју по про сто ри ју бро да.

На пад пре зо ре
Брод је по сле осло ба ђа ња упу ћен у

оман ску лу ку Са лах, где је по са ди ука за -
на ле кар ска по моћ и где су из ве де не нај -
не оп ход ни је по прав ке. Пет за ро бље них
пи ра та од мах је пре ба че но у Ју жну Ко ре -
ју, где их оче ку је су ђе ње. 

Ак ци ја је из ве де на не ко ли ко да на
по што је ра за рач Рат не мор на ри це Ју жне
Ко ре је Чои Јунг раз ме нио ва тру с пи ра -
ти ма, док је го нио оте ти брод. Та да је
део пи ра та по ку шао да на пу сти већ за у -
зет брод и на пад не и от ме брод ко ји је
пло вио под мон гол ском за ста вом, али су
их Ју жно ко ре јан ци спре чи ли у то ме.

Пун на зив је ди ни це ко ја је из ве ла
ак ци ју је Мор на рич ка бри га да за спе ци -
јал но ра то ва ње. Фор ми ра на је и устро је -
на по угле ду на аме рич ке мор на рич ке
Фо ке. Сма тра се да је то тре нут но јед на
од нај бо љих, нај спо соб ни јих и нај и ску -
сни јих је ди ни ца у ју го и сточ ној Ази ји. С
аме рич ким Фо ка ма одр жа ва ју бли ску са -
рад њу на за јед нич ким ве жба ма, не ко ли -

У
ак ци ји ју жно ко реј ских мор на -
рич ких ко ман до са осло бо ђен је
21 члан по са де. Осам пи ра та је
уби је но, а пет за ро бље но. Пре -
пад се до го дио на око 1.300 ки -

ло ме та ра од оба ле Со ма ли је и то је пр ва
ак ци ја ко ју су из ве ли Ко ре јан ци от ка ко
су се њи хо ви рат ни бро до ви 2009. го ди -
не при дру жи ли мул ти на ци о нал ним сна -
га ма ко је па тро ли ра ју у во да ма Аден ског
за ли ва, по зна тим по че стим на па ди ма пи -
ра та и от ми ца ма бро до ва.

Ко ман до си, ста ци о ни ра ни на ра за -
ра чу Чои Јунг, упа ли су на тан кер с бр зог
гу ме ног чам ца, уз по моћ ле стви ца, ма ло
пре зо ре, по др жа ни ра за ра чем и бор бе -
ним хе ли коп те ром We stland Lynx, ко ји је

1. мај 2011.22

Ј у  ж н о  к о  р е ј  с к е Ф о  к е  

п
о
в
о
д
и

Про тив со ма лиј ских
пи ра та
Ју жно ко реј ски 
мор на рич ки ко ман до си
успе шно су 21. ја ну а ра 
извели препад на брод 
тан кер за пре воз хе ми ка ли ја
Сам хо Џул ри, ко ји су шест
да на ра ни је оте ли 
со ма лиј ски пи ра ти у во да ма
Аден ског за ли ва. Брод је
вла сни штво нор ве шке 
ком па ни је и из најм љен је 
ју жно ко реј ској фир ми, а
ина че пло ви под мал те шком
за ста вом. Тре ћи ну по са де
чи не др жа вља ни 
Ју жне Ко ре је.
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Спе ци јал ни са став има два ба та љо -
на и је ди ни цу за ру ко ва ње екс пло зив ним
сред стви ма. Пр ви ба та љон спе ци ја ли зо -
ван је за из ви ђа ње, хи дро граф ско из ви -
ђа ње, ју ри шна деј ства, под вод не ди вер -
зи је и ин фил тра ци ју у не при ја тељ ску по -
за ди ну – на ро чи то у Се вер ну Ко ре ју. 

Па кле на не де ља
Дру ги ба та љон на ме њен је за пре -

сре та ње и кон тро лу пло ви ла, про тив те -
ро ри стич ка деј ства, про тив пи рат ска деј -
ства и за ре ша ва ње си ту а ци ја при ли ком
от ми це та ла ца. Је ди ни ца за ру ко ва ње
екс пло зи вом об у ча ва се за рад с им про -
ви зо ва ним екс пло зив ним на пра ва ма, као
и по мор ским ми на ма по ста вље ним у
плит ким во да ма.

До 1980. го ди не ју жно ко реј ске Фо -

ке би ле су ан га жо ва не на из ви ђа њу у ду -
би ни се вер но ко реј ске те ри то ри је. Де ве -
де се тих го ди на шти ти ле су оба лу од по -
ку ша ја ин фил тра ци је Се вер но ко ре ја на -
ца по мо ћу ми ни под мор ни ца. Од 1996.
је ди ни ца је уче ство ва ла у го ње њу и хва -
та њу уба че них се вер но ко реј ских ди вер -
за на та и аге на та.  

Фо ке Ју жне Ко ре је уче ство ва ле су
1998. го ди не при ли ком за ро бља ва ња се -
вер но ко реј ске ми ни под мор ни це, ко ја се
упле ла у ри бар ске мре же. Од 2009. до
да нас по је ди ни са ста ви је ди ни це ан га -
жо ва ни су на рат ним бро до ви ма ко ји па -
тро ли ра ју у Аден ском за ли ву, у по тра зи
за со ма лиј ским пи ра ти ма. ƒ

Бо јан НАЂ 

ко пу та го ди шње. Ре дов но ко ри сте аме -
рич ка пло ви ла и ва зду хо пло ве ста ци о ни -
ра не у сво јој зе мљи и ша љу сво је људ -
ство на обу ку и шко ло ва ње у САД.

Је ди ни ца ре гру ту је чла но ве ис кљу -
чи во ме ђу при пад ни ци ма Рат не мор на -

ри це. Се лек тив на обу ка је сло же на и на -
пор на, за сно ва на на се лек тив ној обу ци
аме рич ких Фо ка, с по себ ним на гла ском
на па кле ној не де љи. Уоби ча је ни про це -
нат кан ди да та ко ји за вр ше обу ку из но си
од 30 до 40 од сто, али се не ка да де си да
тај број бу де и ни жи од 10 про це на та.

Је ди ни ца ко ри сти оруж је и до ма -
ћег и стра ног по ре кла – ко ре јан ске ка -
ра би не Da e woo К1, ба цач гра на та
К201, пу шко ми тра љез К3, пи што ље
К5, при гу ше ни по тка ли бар ни К7, од
стра ног оруж ја Hec kler аnd Koch
M5A5, MP5SD6, ауто мат ску пу шку
HK416, пи што ље Be ret ta92FS, Glock17,
Sig Sa u er P226, те сач ма ри це Re ming -
ton 870 и 700 и снај пер ске пу шке Ba -
rett у ка ли бру .308 Win che ster и .50
BMG.

На о ру жа ње
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В
е ћи на да на шњих вој них ак ци ја
за сни ва се на бр зом де ло ва њу
– нај че шће уба ци ва њу спе ци -
јал них је ди ни ца иза не при ја -
тељ ских ли ни ја или у ду би ну

ње го ве те ри то ри је. Че сто се та кве је ди -
ни це спу сте па до бра ни ма из над ци ља не
де сант не про сто ри је. У слу ча је ви ма ка -
да се же ли у не при ја те љев про стор ући
не при ме ћен, пре ле ће се па до бра ни ма
„кри ло“, од но сно упра вљи вим па до бра -
ни ма. Они су огра ни че ни ка да је реч о
но си во сти, та ко да вој ник ни је у мо гућ -
но сти да по не се ве ћи део опре ме, по -
треб не за ду жи бо ра вак. 

Оту да се раз ви ла иде ја о упра вљи -
вим те рет ним па до бра ни ма – тран спорт -
ним GPS на во ђе ним па до бра ни ма – ко ји -
ма би се те рет мо гао до ста ви ти на од го -
ва ра ју ће ме сто пре ле том, при че му ави -
он не мо ра да пре ле ти из над де сант не
про сто ри је. 

У прак си то зна чи да се с од ре ђе не
ви си не из ба ци ве ћа ко ли чи на те ре та, а
да  се са зе мље упра вља кре та њем па до -
бра на за ко ји је при ка чен. Те рет, од но -
сно па до бран, спу штао би се тач но та мо
где се на ла зи је ди ни ца ко ја је не при мет -
но уба че на. Та квим си сте мом мо гу ће је
ско ро нео па же но да те рет то ком но ћи
при стиг не је ди ни ци ко ја је у окру же њу.

Мај кро флај 
Је дан од та квих па до бра на је сте

„мај кро флај“ – јед но ста ван је за упо тре -
бу, флек си би лан и јеф тин. Мо же да ле ти
са мо стал но до тач ке уба ци ва ња, без
спољ ног на во ђе ња. Уко ли ко је по треб но
да се на во ди руч но, уз ње га иде да љин -
ски упра вљач ко ји мо же да кон тро ли ше
ви ше си сте ма исто вре ме но. Мо гу ће га
је ко ри сти ти и као прат њу ВИ ВО/ВИ НО
ти мо ва то ком уба ци ва ња или за снаб де -
ва ње ти мо ва на те ре ну. 

По моћ у окру же њу

Тран спорт ним GPS 
на во ђе ним па до бра ни ма
те рет се мо же до ста ви ти
на од го ва ра ју ће ме сто,
при че му ави он не мо ра
да пре ле ти из над 
де сант не про сто ри је. 
С од ре ђе не ви си не 
из ба ци се ве ћа ко ли чи на
те ре та, а са зе мље се
упра вља кре та њем 
па до бра на за ко ји је 
при ка чен. Та квим 
си сте мом мо гу ће је да 
те рет ско ро нео па же но
то ком но ћи при стиг не 
је ди ни ци ко ја је у 
окру же њу.
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Па ко ва ње овог па до бра на не тра је
ду же од па ко ва ња обич ног па до бра на.
Од тре нут ка ка да се за па ку је, по треб ни
по да ци да би се „мај кро флај“ ко ри стио
је су ло ка ци ја и ви си на тач ке уба ци ва ња.
Ако се же ли, ази мут сле та ња мо же се
уне ти та ко да се сле ће у ве тар или низ
не ку пу та њу. Флек си бил ност се огле да у
то ме што се си стем мо же ко ри сти ти с
би ло ко јом упра вљи вом ку по лом – „кри -
ло“, укљу чу ју ћи Ин тру дер, MC-5 , HG-
380 и оста ле ку по ле, у за ви сно сти од за -
дат ка.

По вољ ност „мај кро фла ја“ је ње го ва
ни ска це на. Он омо гу ћа ва да се ко ри сти
тех ни ка пре ци зног ва зду шног тран спор -
то ва ња, од но сно до ста вља ња без ску пих
те сти ра ња и тро шко ва раз во ја. Обу ка за
тај па до бран ски си стем је при сту пач на
и бр за. Хо ри зон тал на и вер ти кал на бр -
зи на „мај кро фла ја“ јед на ки су као и код
па до бран ца, што омо гу ћа ва да се си стем
ко ри сти као на ви га тор, од но сно да во ди
гру пу па до бра на ца до од ре ђе не тач ке
сле та ња.

Ка да опе ра ци ја зах те ва до дат ну
опре му ко ју па до бра нац не мо же по не ти

на кла си чан на чин, он да се мо же ко ри -
сти ти тан дем си стем. Та кав си стем зах -
те ва спе ци ја ли зо ва ну опре му, до дат ну
обу ку и по ви шен ни во одр жа ва ња тре -
на же. Па до бра нац у тан дем си сте му је -
сте у не по вољ ни јем по ло жа ју то ком опе -
ра ци је уба ци ва ња за то што раз ли ка у
ку по ли и оп те ре ће њу кри ла усло вља ва
бр же про па да ње и ве ћу хо ри зон тал ну
бр зи ну у од но су на оста ле па до бран це у
гру пи. То зна чи да ће па до бра нац би ти
сам ка да се бу де при зе мљи вао. 

Та ко ђе, у слу ча ју от ка за па до бра -
нац мо же да от ка чи те рет ни па кет ко ји
ће па сти с окру глом не у пра вљи вом ку -
по лом. Ка да се то до го ди, гру па за ин -
фил тра ци ју мо ра да се осло бо ди сво је
опре ме, или да до ле ти на не пла ни ра ну
ло ка ци ју да би тра жи ла те рет ни па кет.
Обе си ту а ци је ме ња ју план ми си је. За
раз ли ку од тан дем си сте ма, „мај кро -
флај“ не зах те ва спе ци јал ну опре му ни
до дат ну обу ку и омо гу ћа ва је ди ни ци да
оста не не так ну та и да има кон тро лу над
опре мом то ком  уба ци ва ња. 

Фа јер флај
„Фа јер флај“, као и прет ход ни си -

стем, по сле из ба ци ва ња с ви си на до
8.000 ме та ра из над ни воа мо ра, ле ти са -
мо стал но до за да тог ци ља. Спо со бан је
да но си то вар те жи не од 1.000 ки ло гра -
ма, да пре ле ти до 25 ки ло ме та ра и сле -
ти нај да ље 150 ме та ра од за да те тач ке,
то јест тач ке уба ци ва ња. Ве ли ка ви си на
из ба ци ва ња и мо гућ ност пре ле та по ве -
ћа ва ју си гур ност по са де у ави о ну, као и
си гур ност је ди ни це ко ја при хва та те рет.
Тај си стем већ је про дат Коп не ној вој -
сци САД и ко ри сти се за до пре ма ње за -
ли ха на уда ље ним  ло ка ци ја ма.

Ал го ри там ле та – софт вер за  на во -
ђе ње, на ви га ци ју и кон тро лу си сте ма –
ана ли зи ра окру же ње у ре ал ном вре ме -
ну. По де ша ва ње ал го рит ма ле та вр ши
се не ко ли ко пу та сва ке се кун де. Спо -
соб ност по де ша ва ња пла на ле та у кон -
ти ну и те ту до во ди до то га да си стем има
ве ли ку пре ци зност и ви со ку по у зда ност
при ли ком до ста ве те ре та на за да ту ло -
ка ци ју. При ли ком про гра ми ра ња до вољ -
но је да се уне се ло ка ци ја тач ке уба ци -
ва ња и те жи на те ре та. Ни је по треб но да
се уба цу ју по да ци о ве тру. Си стем пре -
ма усло ви ма са мо стал но и кон стант но
ко ри гу је пра вац ле та све до сле та ња.

„Мегафлај“



Си стем је ком па ти би лан с GPADS
пла не ром ак ци ја и ускла ђен је са свим из -
да њи ма софт ве ра за тај пла нер. Та ко ђе
је по де шен за 802.11 бе жич ни ин тер -
фејс, ко ји омо гу ћа ва ко ри сни ку да про -
гра ми ра си стем по мо ћу GPADS MP пла -
не ра ак ци ја или ко ри шће њем је ди ни це
да љин ске кон тро ле, те омо гу ћа ва да љин -
ско пра ће ње ста ња си сте ма. По ме ну то
обез бе ђу је мак си мал ну тех нич ку по др -
шку је ди ни ца ма рас по ре ђе ним на изо ло -
ва ним опе ра тив ним зо на ма.

За про гра ми ра ње и упра вља ње си -
сте мом ко ри сти се кон трол на је ди ни ца
ко јом се пра ти ста ње си сте ма то ком ле -
та и ко јом се ло ци ра, а ако је по треб но
мо же се пре ћи и на руч но на во ђе ње. 

Драгонфлај
„Дра гон флај“ је пот пу но ауто ном ни

GPS на во ђе ни си стем ис по ру ке те ре та.
Мо же да по не се то вар од 2.250 до 4.500
ки ло гра ма. Ку по ла је пот пу но елип тич на,
с фи не сом 3,75:1, што му омо гу ћа ва дуг
пре лет. Мо же се ко ри сти ти с пу ном но -
си во шћу за ви си не до 8.000 ме та ра из -
над ни воа мо ра.  

Мо ду лар ни ди зајн за па ко ва ње си -
сте ма је дин ствен је по то ме што се ку по -

ла па ку је на оквир ко ји се мо же одво ји ти
од је ди ни це за во ђе ње. То омо гу ћа ва да
се упра вљач ка је ди ни ца пу ни, одр жа ва и
скла ди шти одво је но, док се ку по ла па ку -
је. Та кав мо ду лар ни при ступ омо гу ћа ва
да се вре ме по треб но за по нов но ко ри -
шће ње па до бра на сво ди на ма ње од че -
ти ри са та.

Па до бран ски си стем „дра гон флај“
мо же се па ко ва ти за из вла че ће из ба ци -
ва ње или обич но из ба ци ва ње. Ко ри сти
кон вен ци о нал ну тор бу Г-11, с јед ном
стан дард ном гурт ном. Ве о ма је лак за ру -
ко ва ње – је ди ни по да так  ко ји тре ба уне -
ти је сте ме сто сле та ња. „Дра гон флај“ ко -
ри сти нај са вре ме ни је си сте ме ко ји у то -
ку се кун де вр ше про ра чун по зи ци је и ко -
рек ци ју ле та то ком чи та вог пу та до при -
зе мље ња. 

Ме га флај
Ме ђу по ме ну тим па до бран ским си -

сте ми ма нај ве ћи је „ме га флај“, јер мо же
да по не се нај ви ше те ре та. Ње го ва но си -
вост из но си од 9.000 до 13.500 ки ло гра -
ма. Дру ги је на све ту по ко ли чи ни те ре та
ко ји мо же да по не се  јесте „ги га флај“.
Мо же по не ти око 18.000 ки ло гра ма. 

Фи не са си сте ма је 3.75:1 при мак -
си мал ним пре лет ним мо гућ но сти ма. Њи -
ме се мо гу из ба ци ва ти то ва ри с ви си не
до 8.000 ме та ра.  

Мо ду лар на ку по ла „ме га фла ја“ са -
сто ји се од пет одво је них сег ме на та ра -
ди лак шег раз мон ти ра ња. По сту пак за
раз мон ти ра ње об у хва та одва ја ње де ло -
ва ку по ле, ма ра ми це и ра мо ва за па ко ва -
ње. Сва ки од тих де ло ва има те жи ну ма -
њу од па до бра на Г-11 – 110 ки ло гра ма.
Без об зи ра на ве ли чи ну, вре ме по треб но
за са ку пља ње па до бра на, укљу чу ју ћи све
по ме ну те рад ње, ма ње је од 30 ми ну та.
Три па ке ра мо гу да га спа ку ју за осам са -
ти, а па ку је се на на чин сли чан свим ку -
по ла ма фир ме Airborne Systems. 

„Ме га флај“ се из ави о на из вла чи
стан дард ном опре мом и отва ра као кон -
вен ци о нал ни па до бран „кри ло“ без пи ро -
тех нич ких се ка ча или тај ме ра. Не ма по -
тро шног ма те ри ја ла при ли ком отва ра ња.

Си стем об ра ђу је по дат ке у ре ал ном
вре ме ну и вр ши ко рек ци је ле та. Од по -
да та ка је по треб но уне ти са мо ме сто
сле та ња и те жи ну те ре та, а све оста ло
си стем сам од ра ди. Про гра ми ра ње се из -
во ди јед но став но, као и код прет ход но
по ме ну тих па до бран ских си сте ма. ƒ

Бранко ПАУНОВИЋ
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су се на Свет ском па до бран ском шам пи -
о на ту. У по је ди нач ној ди сци пли ни ско -
ко ви на циљ за му шкар це пр во ме сто за -
у зео је Хи нек Та бор из Че шке, дру го ње -
гов зе мљак Јин дрич Вед моч, док је тре -
ћи био Се над Сал кић из Сло ве ни је.

Наш па до бра нац Аца Цвет ко вић
пла си рао се на 69. ме сто, за јед но са
Ми ро сла вом Сул дом из Сло вач ке.
Игор Жми рић оства рио је 75. по зи ци -
ју, ко ју је по де лио с Па три ком
Лусцки јем из Пољ ске. 

Ка да је реч о ди сци пли ни ско ко ви
на циљ, у екип ној ме шо ви тој ка те го ри -
ји, пр во ме сто осво ји ла је Че шка, дру -
го Сло ве ни ја, а тре ћа по зи ци ја при па -
ла је Ру си ји. 

Ре зул та ти у ди сци пли ни ско ко ви
на циљ за же не, по је ди нач на кон ку рен -
ци ја, су сле де ћи – пр во и дру го ме сто
при па ло је так ми чар ка ма из Ру си је,
док се брон зом оки ти ла Бе ло ру ски ња.
У ис тој ди сци пли ни, у екип ној ка те го -
ри ји за же не, пр ве су би ле Ру ски ње,
дру ге Бе ло ру ски ње, а тре ће пла си ра не
По ља ки ње.

Так ми чар из Ује ди ње них Арап -
ских Еми ра та по сти гао је нај бо љи ре -
зул тат у ди сци пли ни фри стајл, дру го
ме сто при па ло је так ми ча ру из Шпа ни -
је, а тре ће па до бран цу из Аустри је. 

То ком над ме та ња у ке но пи пај ло -
тин гу, па до бран ци су се так ми чи ли у
три ди сци пли не – циљ, дис тан ца и бр зи -
на. У укуп ном пла сма ну пр во ме сто при -
па ло је уче сни ку из Ка на де, дру го Аме -
ри кан цу, а тре ће Бра зил цу. Нај бо љи у
ди сци пли ни циљ био је Ка на ђа нин, за
дру гу по зи ци ју из бо рио се Аме ри ка нац,
а тре ће пла си ра ни је из Дан ске. Пр ви и
дру ги у ди сци пли ни дис тан ца би ли су
би ли Аме ри кан ци, док је тре ће ме сто
при па ло Аустри ји. У ди сци пли ни бр зи на
ре зул тат је сле де ћи – пр ви Бра зи лац,
дру ги Ка на ђа нин, а тре ћи Аме ри ка нац.

Тим из Бел ги је био је нај у спе шни -
ји у екип ној кон ку рен ци ји у ди сци пли -
ни фор ма циј ски ско ко ви – че твор ке. На
дру го ме сто пла си ра ли су се так ми ча ри
из Фран цу ске, док је тре ћу по зи ци ју
осво јио аме рич ки тим – чу ве ни Ари зо -
на ер спид. Ме ђу жен ским так ми чар ка -
ма у тој ди сци пли ни пр во ме сто осво ји -
ле су Фран цу ски ње, дру го Аме ри кан ке,
а тре ће је при па ло Ру ски ња ма.

У оштрој кон ку рен ци ји так ми ча ра
из це лог све та, ме ђу зе мља ма ко је сло -
ве за па до бран ске ве ле си ле, пла сман
на ших так ми ча ра пред ста вља успех,
поготово ако се сагледају могућности
за тренажу наших падобранаца у одно-
су на такми ча ре из осталих земаља. ƒ

Бо јан НАЂ
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Свет ски па до бран ски шам пи о нат и За лив ски куп Ду баи 2011

Ку по ле 
над
пу сти њом
и мо рем

У Ује ди ње ним Арап ским
Еми ра ти ма, у Ду ба и ју, 
од 5. до 17. ја ну а ра 
одр жа но је пр во свет ско 
па до бран ско так ми че ње
2011. го ди не – Свет ски 
па до бран ски шам пи о нат и
За лив ски куп. Па до бран ци
из 37 зе ма ља так ми чи ли 
су се у ди сци пли на ма 
ско ко ви на циљ, ке но пи 
пај ло тинг – упра вља ње 
ку по ла ма ви со ких 
пер фор ман си, фор ма циј ски
ско ко ви – че твор ке и 
фри стајл – сло бод ни стил.

На пре сти жно так ми че ње у Ду баи
зе мље уче сни це по сла ле су по
не ко ли ко еки па, а по је ди не и

сво је вој не пред став ни ке. Бо је Ср би је
бра ни ли су па до бран ци Алек сан дар
Цвет ко вић и Игор Жми рић, припадник
ПТЈ, ко ји су ска ка ли у ди сци пли ни ско -
ко ви на циљ.

За лив ски куп оку пио је па до бран -
це из пет зе ма ља Пер сиј ског за ли ва. У
по је ди нач ној ди сци пли ни му шка ра ца –
ско ко ви на циљ, пр ва три ме ста при па -
ла су па до бран ци ма из Ује ди ње них
Арап ских Еми ра та, док су у екип ној
кон ку рен ци ји пр ва два ме ста при па ла
ти мо ви ма из Еми ра та, а тре ћу по зи ци -
ју за у зе ла је еки па Ба хре и на.

Па до бран ци и из зе ма ља Пер сиј -
ског за ли ва и из це лог све та так ми чи ли
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Српски падобранци на такмичењу
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У
ја ну а ру 1942. совјетск a 10. и
15. ар ми ја чи ни ле су ле во кри ло
со вјет ског За пад ног фрон та.
Раз два ја ле су не мач ку 4. ар ми ју
и 2. пан цер ар ми ју. Се вер но и

ис точ но од Јук но ва отво ре на је бре ша од
око два де сет ки ло ме та ра. Со вјет ска Ко -
ман да пла ни ра ла је да кроз њу по ша ље
33. ар ми ју све до Вја зме, где би се по ве -
за ла са 1. гар диј ским ко њич ким кор пу -
сом, ко ји би на пре до вао с ју га. Та ко би
Со вје ти оп ко ли ли ве ли ки део не мач ке
гру пе ар ми ја – Цен тар. 

Акције
Као по моћ ко њич ком кор пу су при -

ли ком на пре до ва ња, ис пла ни ра на је ве -
ли ка ва зду шно де сант на опе ра ци ја. На -
ме ра ва ло се да се де сан ти ра 250. са мо -
стал ни па до бран ски пук, с 1. и 2. ба та љо -
ном 201. па до бран ске бри га де, че тр де -
сет ки ло ме та ра ју го и сточ но од Вја зме и
то ли ко у ду би ну не мач ке те ри то ри је.
Фор ма ци ја ко ју су чи ни ла 652 па до бран -
ца има ла је за да так да пре се че пу те ве

Вја зма–Јук нов и Лу ги–Тем ки но и пру гу
Вја зма–Бри јанск, те на пад не с ле ђа Нем -
це у Јук но ву.

Сре ди ном ја ну а ра 452 па до бран ца
ско чи ла су на аеро дром Зна мен ка, са за -
дат ком да га за у зму и при пре ме за упо -
тре бу сво јих је ди ни ца. Нем ци су на пад
од би ли и Со вје ти су се по ву кли. На под -
руч ју Пле сно ва на чи ни ли су ал тер на тив -
ну пи сту, на ко ју су, у но ћи ма од 20. до 22.
ја ну а ра, сле та ли ави о ни ПС-84, ко ји ма је
до пре мљен 250. пук. Та ко се на те ре ну
на шло око 1.700 па до бра на ца, ко ји су за
не ко ли ко са ти кре ну ли у ак ци ју – по но во
су на па ли зна мен ски аеро дром, али су по -
но во од би је ни. Исто вре ме но, 3. ба та љон
пу ка во дио је бор бу с не мач ким по ја ча -
њи ма на пу ту Вја зма–Јук нов, где је и за -
ро био ко ло ну од 54 ка ми о на. На ред них
да на пук  је за у зео не ко ли ко се ла и по но -
во на пао Зна мен ку, иако опет не у спе шно. 

Кра јем ја ну а ра, 1. ко њич ки кор пус
из био је до Вја зме, где се су срео с па до -
бран ци ма. По том је 250. па до бран ски пук
кре нуо на се вер, да оства ри до дир с
прет ход ни цом 33. ар ми је.  

В Д В  у  р а т н о ј  1 9 4 2 .  ( 3 )
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Пакао 
Вјазме

Највећа и најдужа
ваздушнодесантна
операција у историји
трајала је шест
месеци. Немци су
морали да издвоје
седам дивизија да би
одговорили на њу.
Четврти
ваздушнодесантни
корпус платио је
високу цену – од
14.000 људи
ангажованих у бици 
за Вјазму, имао је
укупно 10.000 жртава.
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Док су тра ја ле бор бе, за по че ла је
још јед на ак ци ја. Че твр ти ва зду шно де -
сант ни кор пус до био је за да так да у са -
деј ству са За пад ним и Ка ли њин ским
фрон том оп ко ли и уни шти не мач ку гру пу
ар ми ја Цен тар.  

Глав ни на кор пу са тре ба ло је да бу де
спу ште на ју го за пад но од Вја зме, с основ -
ним за дат ком да пре ки не пут Вја зма–Смо -
ленск. Де сант на про сто ри ја би ла је у  око -
ли ни ме ста Озо реч ња, Кур дју мо во и Ко мо -
во. По сле при ку пља ња, кор пус је тре ба ло
да за ђе у шу ме за пад но од Вја зме, за у зме
и др жи се ла Јам ко во, Мо со ло во, Пле шко -
во и Аза ро во, те да пре ки дом пу та спре чи
Нем це да се по ву ку из Вја зме или да ње -
ном гар ни зо ну по ша љу по моћ. 

Изненађење
У то ку но ћи 27. ја ну а ра пр ви са став

кор пу са – 2. па до бран ски ба та љон 8. па до -
бран ске бри га де – по ле тео је у 38 ПС-84
тран спор те ра, али је због сне жне олу је ба -
чен два де сет ки ло ме та ра ју жно од Озо -
реч ње. Ско ро сва опре ма и те шко оруж је
је ди ни це су из гу бље ни. По при ку пља њу,
па до бран ци су кре ну ли ка Озо реч њи, у чи -
јој су бли зи ни на и шли на па до бран це 3.
ба та љо на сво је бри га де, ко ји је ба чен ноћ
по сле њих. За јед но су на па ли и за у зе ли
Озо реч њу, пот пу но из не на див ши Нем це.
По том су се ба та љо ни раз дво ји ли и 3. ба -
та љон на ста вио је на ис ток, да пре се че
пру гу ко ја је из Вја зме во ди ла на за пад.  

И по ред не до стат ка ави о на, на ста -
ви ло се с де сан ти ра њем еле ме на та 8. па -
до бран ске бри га де – 29. ја ну а ра де сан -
ти ра но је још 540 па до бра на ца и за ме на
опре ме из гу бље не у пр вој но ћи. Бри га да
је би ла раз ву че на у обла сти Озе реч -
ња–Ан дро со во–Ко мо во, за не ке се је ди -
ни це ни је зна ло где су, али се успе шно
де ло ва ло уз и по пу ту Вја зма–Смо ленск. 

Тре ћи ба та љон деј ство вао је три не -
де ље. Пре се као је пру гу на осам ме ста, а
Нем ци су пут мо гли да ко ри сте са мо да -
њу, и то уз прат њу оклоп ња ка. Пут је че -
ти ри да на био бло ки ран. Као од го вор на
ди вер зи о на деј ства, 4. пан цер ар ми ја мо -
ра ла је да одво ји зна чај не сна ге да ко му -
ни ка ци је учи ни по но во про ход ним. 

Ма ње не мач ке гар ни зо не у ме сти ма
Аста ше во, Бе ло мир и Гво зден ко во  8. фе -
бру а ра на пао је и уни штио 1. па до бран -
ски ба та љон. За тим је 2. ба та љон на пао
Дја ги ле во и Са ви но, где су би ли ста ци о -
ни ра ни Штаб и при штап ски еле мен ти
не мач ке 5. пан цер ди ви зи је и по сто ја ла
ве ли ка кон цен тра ци ја во зи ла и ма те ри ја -
ла. За ро би ли су око 1.500 Не ма ца, ме ђу
њи ма и ге не ра ла и сав ма те ри јал.  

По том је 8. па до бран ска бри га да, уз
по моћ пар ти за на, успе шно на па ла Мар -
мо но во, где су, ка да је бор ба за вр ше на,
Нем ци има ли 330 мр твих. На пре до ва ње
8. бри га де за у ста вље но је тек 13. фе бру -
а ра, ка да је на па ла Нем це у Се мле ву. И
по ред те шког бом бар до ва ња, Нем ци су
од би ли на пад. Ка да су им сти гла два ба -
та љо на пе ша ди је и осам тен ко ва, кре ну -
ли су у про тив на пад и из ба ци ли па до -
бран це из пред гра ђа на се вер, где су их
за тим оп ко ли ли. 

Тек у дру гом по ку ша ју па до бран ци
су се про би ли и оку пи ли на про сто ру Ал -
фе ро ва и Бољ шо је Пе тро ва, да се пре -
гру пи шу и од мо ре. Бри га да је 17. фе бру -
а ра по ја ча на 1. и 2. па до бран ским ба та -
љо ни ма 201. па до бран ске бри га де.  

Противнапад
Штаб За пад ног фрон та био је и да -

ље ре шен да на ста ви бор бе за Вја зму,
иако су Нем ци 18. фе бру а ра на па ли 1.
гар диј ски ко њич ки кор пус и 250. са мо -
стал ну па до бран ску бри га ду на де сном
кри лу, ко ју су из ба ци ли из Сто го ва. Да би
се Нем ци за у ста ви ли, у на пад је сту пи ла
8. па до бран ска бри га да, ко ја је за у зе ла
Из бо ро во. На исто ме сто де сан ти ран јеСовјетски падобранци
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као по ја ча ње и ме шо ви ти ба та љон 214.
па до бран ске бри га де. Сле де ћег да на 8.
бри га да за у зе ла је Са ку ли но. Усле дио је
же сток не мач ки про тив на пад. 

По др жа ни ја ком ар ти ље риј ском ва -
тром и ва зду шним на па ди ма, Нем ци су
оп ко ли ли 8. бри га ду, за јед но с 41. ко њич -
ком ди ви зи јом. Тек ка да су им у по моћ
сти гле још три ди ви зи је, па до бран ци и
ко њи ца ус пе ли су да пре ки ну бор бе ни
кон такт с Нем ци ма и да се из ву ку. Бри -
га да је у бор ба ма има ла ве ли ке гу бит ке.
Још ме сец оста ла је под ко ман дом ко -
њич ког кор пу са и деј ство ва ла је по пру -
зи на про сто ру Из де шко ва, за пад но од
Вја зме, да би се 7. апри ла вра ти ла под ко -
ман ду 4. ва зду шно де сант ног кор пу са. 

У то вре ме ге не рал Жу ков, све стан
да ће у Вја зму мо ра ти да упу ти до дат не
сна ге ка ко би је за у зео, од лу чио је да
про ши ри опе ра ци је у не при ја тељ ској по -
за ди ни уба ци ва њем 4. кор пу са. На ме ра -
вао је да олак ша не мач ки при ти сак на
Јук нов пре се ца ју ћи пут Мо сква–Вар ша -
ва, де сан ти ра ју ћи 9. и 214. па до бран ску
бри га ду и 4. па до бран ски ба та љон 8. па -
до бран ске бри га де. Они би по сле  при -
ку пља ња на па ли не мач ке од брам бе не
по ло жа је код Кљу чи ја и за у зе ли ли ни ју
Ку ра ки но–Бо ро ди но–Под со сон ски, као и
ли ни ју Пе соч ња–Кљу чи–Ти нов ка–Ле о но -
во, ко ја се нал зи ла 25–30 ки ло ме та ра ју -
го и сточ но од Јук но ва. Тек та да би се
сна ге по ве за ле с је ди ни ца ма 15. ар ми је,
оп ко ља ва ју ћи Нем це код Јук но ва и отва -
ра ју ћи пут за на пре до ва ње у под руч је ју -

го за пад но од Вја зме, где су још увек оп -
ко ље ни че ка ли по је ди ни са ста ви 8. па до -
бран ске бри га де, 1. ко њич ког кор пу са и
33 aрмије.

Сре ди ном фе бру а ра нај пре је де сан -
ти ран 4. па до бран ски ба та љон 8. бри га -
де. И ма те ри јал и људ ство при ли ком де -
сан та су ја ко ра штр ка ни. Слич но се до -
го ди ло и 2. ба та љо ну 214. па до бран ске
бри га де. Пр вом ба та љо ну је за тим от ка -
зан скок, а ка да је одо бре ње по но во да -
то, си ту а ци ја се по но ви ла. Та ко ђе и 9. па -
до бран ској бри га ди, ко ја је де сан ти ра на
у но ћи из ме ђу 18. и 19. фе бру а ра. 

Не ко ли ко да на ка сни је по след њи
са ста ви 214. бри га де, око три хи ља де вој -
ни ка, спу сти ли су се на по ло жа је оп ко ље -
не 33 ар ми је. У тој опе ра ци ји, од 7.373
па до бра на ца, ви ше од две хи ља де ни је
до ско чи ло на пла ни ра ну про сто ри ју, али
су се, углав ном, по ве за ли с пар ти зан ским
је ди ни ца ма у том кра ју. 

Повлачење
У но ћи из ме ђу 23. и 24. фе бру а ра, 9.

и 214. бри га да кре ну ле су на југ. Нај пре
су за у зе ле Ти нов ку, Пре чи сто је и Ку ра -
ки но. Ме ђу тим, ка да је 9. бри га да на па ла
Кљу чи, Нем ци су пру жи ли же сток от пор.
По што су пре тр пе ли знат не гу бит ке, па -
до бран ци су се по ву кли у шу му на се вер. 

Нем ци су 24. фе бру а ра про на шли и
на па ли из ва зду ха 214. бри га ду. Она је,
без об зи ра на гу бит ке, на па да ла Иван че -

во, Ко стин ку и Жер дов ку. Ме ђу тим, сва
три на па да су про па ла. За тим су на па ли и
за у зе ли Та тја нол. Исто вре ме но, 9. бри га -
да је не у спе шно на па ла Пе соч њу, ко ју је
по том оста ви ла 214. бри га ди, а са ма је
на ста ви ла на па де на Кљу чи. 

Град је ле жао на ви тал ном рас кр шћу
пу та и пру ге, на уз ви ше њу ко је је кон тро -
ли са ло пут Мо сква–Вар ша ва. Да би 4.
кор пус из вр шио за да так, тај град је мо -
рао би ти за у зет. На пад је по чео у но ћи
26. фе бру а ра. По сле же сто ких тро ча сов -
них бор би, 9. бри га да сти гла је до цен тра.
До зо ре иду ћег ју тра Кљу чи је за у зет и
очи шћен од не при ја те ља. За то вре ме,
214. бри га да је без у спе шно на па да ла Пе -
соч њу. 

Од 27. фе бру а ра обе бри га де на ста -
ви ле су по крет пре ма Ма ли шев ки, ко ју су
др жа ли Нем ци, али их је убр зо за су ла те -
шка ар ти ље риј ска ва тра. На па ла их је и
не мач ка ави ја ци ја, по сле чи јег су деј ства
Нем ци уве ли у кон тра на пад пе ша ди ју по -
др жа ну тен ко ви ма. Па до бран ци су пре -
тр пе ли те шке гу бит ке – 1.200 љу ди је по -
ги ну ло или је ра ње но. 

Бри га да се по ву кла у Кљу чи, да се
пре гру пи ше. По сле то га 4. кор пус ви ше
ни је мо гао да ис пу ни за да так – по ве зи ва -
ње са 15. aрмијом и пре се ца ње пу та Мо -
сква–Вар ша ва. Про блем је пред ста вљао
не до ста так му ни ци је, као и хра не. Нем ци
су на ста ви ли на пад и 1. мар та. Тек 3. мар -
та је кор пус, ко ји је имао све га око 3.000
љу ди, до био не што му ни ци је. Ева ку и сан
је и од ре ђен број ра ње ни ка. По нов ни на -
пад на Ма ли шев ку и Ба би ки но, 5. и 6.
мар та, Нем ци су осу је ти ли и пре шли у
кон тра на пад. 

Нем ци су 11. мар та на па ли и Јур ки -
но и Ан дро но во, од ба цу ју ћи 214. бри га ду
у шу му. На па да ју и Ти нов ку, Но ва ју Мок -
на ту и Та тја нин, али без успе ха. Та ко ђе и
9. бри га ду, ко ја је во ди ла од суд ну бор бу
и је два за у ста ви ла и од ба ци ла Нем це. 

Ка ко би пред у пре ди ли на пад, Ко -
ман да кор пу са је на ре ди ла да 9. и 214.
бри га да пре ђу у на пад 17. фе бру а ра. На -
пад је, ме ђу тим, про пао. Нем ци су по -
кре ну ли но ви кон тра на пад и оте ли Пу -
шки но од 214. бри га де. То по под не на па -
ли су и Кљу чи, Гор ба чи, Ти нов ку и Бо ро -
ди но. Че твр ти кор пус по ву као се на но ву
од брам бе ну ли ни ју иза Ку ра ки на. 

Нем ци су 25. мар та на не ли те шке
гу  бит ке 9. бри га ди, али је ни су од ба ци -
ли, а 31. мар та на па ли су кор пус и на не -
ли му те шке гу бит ке, при мо ра ва ју ћи га



да се по ву че из Ду бров ни је, Пре чи сто је
и Ку ра ки на. 

Извлачење
Док је 4. кор пус из во дио опе ра ци је,

250. са мо стал ни па до бран ски пук ус пео
је да се из ву че из окру же ња у ко ме је био
са 33 ар ми јом, већ пот пу но уни ште ном, и
да се по ве же с 1. ко њич ким кор пу сом,
ко ји се по сле не у спе ха у за у зи ма њу Вја -
зме по ву као за пад но ка До ро го бу жу. По -
том је пук уга шен и пре фор ми ран у стре -
љач ку ди ви зи ју.

Сре ди ном мар та 1. ко њич ки кор пус
кре нуо је на југ да се по ве же са 4. па до -
бран ским кор пу сом. За јед но су за у зе ли
низ ста ни ца на пру зи Вја зма–Ки ров. На -
пад је во ди ла 8. бри га да. По сле по чет ног

успе ха, за у ста вље ни су 25. мар та код ста -
ни це Угра, где су их Нем ци од би ли, упр -
кос тро днев ним бор ба ма. 

Та да је кор пус бро јао око 1.480 љу -
ди и био са свим оп ко љен и оне мо гућ нен
да се сам про би је. По чет ком апри ла до -
био је на ре ђе ње да се по ве же са свим со -
вјет ским је ди ни ца ма на том про сто ру и
да за јед но из вр ше про бој. Нем ци су 9.
апри ла за по че ли ве ли ки на пад на ме сту
до ди ра 2. гар диј ске ко њич ке ди ви зи је и
4. кор пу са, за у зе ли Вер тер ко во и Жу ков -
ку и од ба ци ли кор пус и ди ви зи ју на ис ток
и за пад. 

Кор пус је кре нуо у про тив на пад 13.
на 14. април и 8. и 9. бри га да узу зе ле су Те -
ре ков ку, Бољ ша ју Ми шен ку и Бо го ро дит -
ско, а сле де ће но ћи и Пла то нов ку, Ба ра ки
и Плот ки. Кор пус се 15. апри ла за у ста вио
три ки ло ме тра се вер но од Ми ли ја ти на, где
су их на па ли Нем ци се ри јом про тив на па -
да. У том тре нут ку со вјет ска 50. ар ми ја је
би ла на осам ки ло ме та ра од тог ме ста, али
ни је мо гла да се про би је до па до бра на ца,
јер ни је ус пе ла да за у зме не мач ке по ло жа -
је на Зај це вој го ри и Фо ми ну. Ни 4. кор пус
им ни је мо гао по ћи у су срет јер ни је ус пео
да за у зме Аске ро во. 

Тек 19. апри ла кор пу су су де сан ти ра -
на по ја ча ња, 645 па до бра на ца из 4. ба та -
љо на 23. па до бран ске бри га де. Ме ђу тим,
ни то ни је би ло до вољ но и по ку шај про бо -
ја по но во је про пао. По след њи, очај нич ки
по ку шај де сио се у но ћи 23. на 24. април. 

У три ноћ на на па да на Аске ро во кор -
пус ни је имао успе ха. Су тра дан су их
Нем ци, по др жа ни ави ја ци јом, од ба ци ли
на но ве од брам бе не по ло жа је. Па до бран -
це и ко њич ки кор пус у том тре нут ку спа -
сло је на гло ото пље ње – пу те ви су рас -
ква ше ни и бла то ни је до зво ља ва ло Нем -
ци ма да их го не. 

Пробој
По че так ма ја до нео је оп ко ље ни ма

за тиш је, до пре ма им се из ва зду ха по ја -
ча ње, му ни ци ја, оруж је, хра на. Ра ње ни ци
су ева ку и са ни. Кор пус је бро јао око 2.300
бо ра ца, имао око 2.000 ра ње ни ка и 1.700
пар ти за на. Нем ци су 24. ма ја, с два кор -
пу са са ста вље на од се дам ди ви зи ја, на па -
ли па до бран це. 

На за пад ка ре ци Угри, ко ју су фор -
си ра ли, по вла чио се 4. кор пус. Пре гру пи -
сао се у шу ми из ме ђу Се либ ке и Ча шчи -
ја. Ко њич ки кор пус на пао је Нем це да би

их од ву као од па до бра на ца. Кра јем ма ја
ко њи ца и па до бран ци се по ве зу ју. Нем -
ци их при ти ска ју и са се ве ра и са ју га. У
на сто ја њу да се про би ју до 10. ар ми је,
оба кор пу са кре ћу на ју го и сток.  

Спу ште на су им по ја ча ња, две бри га -
де, укуп но 4.000 љу ди. Оне су 5. ју на по -
сла те да по слу же као за штит ни ца док се
кор пу си по вла че на за пад, ка ста ни ци
Глин ка. На и ла зе на ја ке не мач ке сна ге и
по чи ње же сто ка бор ба. Из вла че се ка ју гу
6. и 7. ју на, и пре гру пи шу. Нем ци их пра те
и же сто ко на па да ју 8. ју на, 9. ју на кор пу си
на ста вља ју марш на ју го и сток, у шу ме где
су пар ти за ни. Ту су се од ма ра ли три да на. 

По том су на ста ви ли ка пу ту Мо -
сква–Вар ша ва. Нем ци су пут чу ва ли та -
квим сна га ма да ни је по сто ја ла мо гућ ност
да их за о би ђу. Је ди ни из лаз био је из не над -
ни на пад свим сна га ма. Ма сов ни на пад и
пре ла зак пре ко пу та кор пу си су за по че ли
15. ју на.  Пре тр пе ли су огром не гу бит ке,
али су де ло ви је ди ни ца, ипак, ус пе ли да се
про би ју. До по дне ва 4. кор пус се пре гру -
пи сао у шу ми код Бу ко ва, али без 8. па до -
бран ске бри га де, ко ја се ни је про би ла. 

На го ди шњи цу по чет ка ра та – 22. ју -
на – кор пус пра ћен пар ти за ни ма сти гао
је у шу му код Жи ли на, де сет ки ло ме та ра
од не мач ких по ло жа ја ко ји су их раз два -
ја ли од 10. ар ми је. Су тра дан је Ар ми ја по -
чи ла ар ти ље риј ски на пад, док су исто -
вре ме но 4. кор пус и пар ти за ни на па да ли
Нем це. Про бој је успе шно из ве ден. Ко -
нач но су иза шли из окру же ња. 

У ме ђу вре ме ну, 8. бри га да по ве за ла
се са 1. ко њич ким кор пу сом, при дру жио
им се и од ре ђен број пар ти за на, кре ну ли
су ју го и сточ но од ме ста не у спе шног пре -
ла ска пу та Мо сква–Вар ша ва. У но ћи из ме -
ђу 20. и 21. ју на ус пе ли су да га пре ђу се -
вер но од По бе де, а 28. и 29. ју на да се про -
би ју до 10. ар ми је. Ко нач но су се вра ти ли
4. кор пу су, ко ји је са да укуп но бро јао не
ви ше од 4.000 љу ди. Не ко ли ко да на ка сни -
је сви су по сла ти на зад у ба зу у Ра мен ско.

Та ко се за вр ши ла нај ве ћа и нај ду жа
ва зду шно де сант на опе ра ци ја у исто ри ји,
ко ја је тра ја ла шест ме се ци. Нем ци су
мо ра ли да из дво је се дам ди ви зи ја да би
од го во ри ли на њу. Че твр ти ва зду шно де -
сант ни кор пус пла тио је ви со ку це ну – од
14.000 љу ди ан га жо ва них у би ци за Вја -
зму, имао је укуп но 10.000 жр та ва. ƒ

(Наставак у следећем броју)

Бојан НАЂ

Падобранац ВДВ
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