
7SPECIJALNI PRILOG MAGAZINA
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Иш чи та ва ње Иш чи та ва ње 
гра ни цагра ни ца
Љу ди се, обич но, пла ше ви си не. Увек – не по зна тог. Они ко ји -

ма је не бе ско про стран ство сво је вр стан иза зов, по пут па до -
бра на ца, с вре ме ном све успе шни је и лак ше кон тро ли шу страх
од не са гле ди вог, ско ро про пор ци о нал но ве шти ни ко јом овла да -
ва ју. Али ни ка да до кра ја и ни ка да у пот пу но сти. 

У до слу ху с ве тром, за бо ра вља ју ћи на оно што пре ва зи ла зи
људ ске мо гућ но сти, па до бран ци ужи ва ју у ле по ти сло бод ног па -
да. Страх, ме ђу тим, за у век оста је њи хов истин ски при ја тељ,
јер их спре ча ва да за бо ра ве соп стве не мо ћи – гра ни це!

При ча о па до бран ству је сте, у су шти ни, при ча о гра ни ца ма... 
Шта, за пра во, зна чи иш чи та ва ње гра ни ца, ка да је же ља за ле -

том ја ча од сва ког стра ха? 
Пе сник ће од го во ри ти: „По кло нио ми се ве тар. По кло ни ла се

ти ши на. И су мрак се по кло нио. Ово су њи хо ве ре чи: Ка ко да на -
ђе те гра ни це и про чи та те кра је ве, ако их упор но тра жи те на
ме сту где их не ма? Сва ко је дно – све мир не че му ис под ње га. Сва -
ко је не бо – пли ћак не че му из над ње га...” 

За спорт ског па до бран ца, сто га, по сто је са мо лет, скок,
ужи ва ње... Адре на лин и сло бо да. Нео бич на ве шти на леб де ња. Вој -
ном па до бран цу, ме ђу тим, ни шта ни је она ко ка ко на пр ви по глед
из гле да, ка ко се (у)чи ни. Ње го ве гра ни це су да ље, ши ре, не са гле -
ди ве... А, ипак, их мо ра пре по зна ти и не сме пре ко ра чи ти. 

Би ти на гра ни ци – је сте вој нич ка ми си ја и за да так. То је ме -
ра и до во љан раз лог по сто ја ња сва ке па до бран ске је ди ни це. Би -
ти на гра ни ци је сми сао па до бран ског по зи ва ко ји се тек на гра -
ни ци от кри ва. 

Не ка и сед ми скок Па до бран ца бу де још јед но за јед нич ко иш -
чи та ва ње гра ни ца. Но во па до бран ско ис ку ство. Пре по зна тљи ва
раз ли ка. Јер „тре ба пре са ви ти ум. Мо жда ви и зна те да ле ти те,
али још ни сте про ба ли на све мо гу ће на чи не”...
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ји ПА ДО БРАН СКИ 
ДЕ САНТ ПТЈ

Про тив те ро ри стич ка је ди ни -
ца МУП-а Ср би је из ве ла je 
30. сеп тем бра на вој ном по ли го ну
„Па су љан ске ли ва де“, не да ле ко
од Ћу при је, ве жбу – „Од го вор на
те ро ри зам“. Уве жба ва ње је по че -
ло па до бран ским де сан том из хе -
ли коп те ра Bell, с ви си не од 1.200
ме та ра. Па до бран ци ПТЈ су ко ри -
сти ли сед мо ко мор не ку по ле, ко је
се упо тре бља ва ју за пре ци зно
сле та ње на циљ. 

Уче ство ва ла су че ти ри ти ма
ко ја су во ди ла бор бу с гру пом
од че тр де сет те ро ри ста. Осим
па до бран ског де сан та ве жба је
са др жа ла и упад у обје кат, ре -
ша ва ње кри зне си ту а ци је на
отво ре ном, си му ла ци ју ми но ба -
цач ке ва тре, га ђа ње из ауто -
мат ских пу ша ка, ми тра ље за,
снај пе ра, гађање из руч них и
ауто мат ских ба ца ча, и упо тре -
бу слу жбе них па са. Ко ри шће на
је бо је ва му ни ци ја. ƒ 

Б.Н

ВЕ ТЕ РА НИ 63. ПА ДО БРАН СКЕ 
ПО СЕ ТИ ЛИ САЈ

Ве те ра  ни
63. па до бран -
ске бри га де по -
се ти ли су 25.
ок то бра ба зу
Спе ци јал не ан -
ти те ро ри стич -
ке је ди ни це
МУП-а Ср би је у
Ба тај ни ци. По -
се та је усле ди -
ла по сле по зи -
ва ко ман дан та
је ди ни це пу -
ков ни ка Спа со -
ја Ву ле ви ћа. 

Пу ков ник
Ми лич ко Јан ко -
вић ин фор ми -
сао је ве те ра не о ба зи, ње ним ка па ци те ти ма и про гра мом обу ке. Упо зна ли
су и ко ман дан та пу ков ни ка Ву ле ви ћа, ко ји им је, та ко ђе, го во рио о је ди ни ци
ко јом ко ман ду је.  

Го сти су об и шли део по ли го на за ве жбу. Ви де ли су ве штач ку сте ну где
се уве жба ва лет ња ал пи ни сти ка и згра ду у ко јој се ве жба ју упа ди и осло ба -
ђа ње та ла ца. Пра ти ли су об у че ност па са ко ји су у са ста ву САЈ-а.  

Та ко ђе, об и шли су стре ли шта и ору жар ни це. При ка за но им је на о ру жа -
ње ко је је ди ни ца ко ри сти. Ве те ра ни ма је по ну ђе но да ис па ле и ко ји ме так,
што, на рав но, ни ко ни је од био. Пет на е стак ве те ра на ис про ба ло је мо ди фи -
ко ва ну ауто мат ску пу шку М92, аме рич ку М4, по том „хе клер и кох“ MP5 SD6
и пи штољ „глок 17”. 

Пред став ни ци удру же ња из Ни ша по зва ли су ко ман дан та да иду ће го -
ди не бу де гост на њи хо вом Ви дов дан ском ску пу  и за Дан па до бра на ца, 14.
ок то бра, ко ји је ујед но и дан 63. па до бран ске бри га де, од но сно па до бран -
ског ба та љо на. ƒ

Б. П.

ПО РО ДИ ЦЕ ПО ГИ НУ ЛИХ СПЕ ЦИ ЈА ЛА ЦА 
У 63. ПА ДО БРАН СКОМ БА ТА ЉО НУ

На ни шком вој ном аеро дро му
недавно су боравиле по ро ди це по -
ги ну лих при пад ни ка 63. па до бран -
ског ба та љо на Спе ци јал не бри га де
Вој ске Ср би је. При су ство ва ли су
ко ман дант Спе ци јал не бри га де
бри гад ни ге не рал Или ја То до ров,
ко ман дант 63. па до бран ског ба та -
љо на потпуковник Не над Зо нић и
оста ле ста ре ши не и вој ни ци тог
са ста ва. Чла но ви по ро ди ца по ги -
ну лих па до бра на ца по ло жи ли су
вен це и цве ће на спо мен-пло чу
стра да лих срод ни ка. ƒ

З. М



Па до бран ци су се 
пр ви пут на на шим 
про сто ри ма по ја ви ли пре 
се дам де сет го ди на у Вој сци
Кра ље ви не Ју го сла ви је. 
При пад ни ци да на шњег 
63. па до бран ског ба та љо на
не раз ли ку ју се од ко ле га,
пр вих по ла зни ка 
Па до бран ске шко ле 
у Пан че ву 1939. го ди не. 
Њи хо ва са мо и ни ци ја тив ност,
са мо стал ност и са мо свест
до ла зе до из ра жа ја и 
у по тре би за по себ ним 
озна ча ва њем и соп стве ним
сим бо ли ма. Ти сим бо ли је су 
зна ча јан аспе кат 
уоб ли ча ва ња и пре но ше ња
ду ха је ди ни це – оног што се
на зи ва еsprit de corps – и 
ду ха за јед ни це без ко јег је
по сто ја ње и де ло ва ње 
спе ци јал них и елит них 
је ди ни ца не мо гу ће. 

По че так рас па да СФРЈ до -
вео је до то га да је 63. па -
до бран ска бри га да до би -
ла на ре ђе ње да ин тер ве -
ни ше на аеро дро му „Цер -

кље об Кр ки“ у Сло ве ни ји. Ка да су
па до бран ци сти гли на аеро дром, је -
ди ни ца ко ја се та мо на ла зи ла би ла
је пред ра су лом због све ве ћег бро -
ја де зер те ра. За да так па до бра на ца
био је да обез бе де аеро дром као
стра те шки обје кат и са чу ва ју вој ну
имо ви ну. 

Па до бран ску бор бе ну гру пу чи -
ни ле су углав ном ста ре ши не и вој ни -
ци на од слу же њу вој ног ро ка. Вр ло

бр зо су ус по ста ви ли кон тро лу. С об -
зи ром на то да су у Цер кљу па ле пр -
ве жр тве и да ни је мо гао да се пред -
ви ди раз вој си ту а ци је и ко ли ка би
би ла по тре ба за па до бран ци ма, Ко -
ман да 63. бри га де мо би ли са ла је ре -
зер вни са став ка ко би до пу ни ла
број но ста ње и омо гу ћи ла функ ци о -
ни са ње је ди ни це. 

На ини ци ја ти ву ре зер вних офи -
ци ра 63. па до бран ске бри га де ура -
ђе на су два ам бле ма, је дан за ру кав
и је дан за гру ди ко ја су но си ли при -
пад ни ци ре зер вног са ста ва. Ам блем
за гру ди из ра ђен је од плат на тех ни -
ком ма шин ског ве за на цр ној под ло -
зи, ди мен зи ја 105х35 ми ли ме та ра.
Био је у об ли ку по лу кру жног ла ти -
нич ног нат пи са „Па до бран ска бри га -
да 63“. Но сио се на гру ди ма из над
ле вог џе па. 

Ам блем за ру кав на пра вљен је
од плат на тех ни ком ма шин ског ве за
на СМБ под ло зи ди мен зи је 80х105
ми ли ме та ра. Елип са стог је об ли ка, с
ћи ри лич ним нат пи сом „63. част и
отаџ би на“. Пред ви ђе но је да се но си
ис под зва нич ног ам бле ма 63. па до -
бран ске бри га де, на де сном ру ка ву,
али то ни је за жи ве ло.

Не бе ске ви дре
По сле рас па да СФРЈ, ко је је пра -

ти ло ски да ње пе то кра ке с озна ке па -
до бра на ца, на ста ла је но ва озна ка на
ко јој је пе то кра ка за ме ње на окру глим
зна ком са два укр ште на ма ча у по за -
ди ни, а у уну тра шњо сти кру га пред -
ста вље на је ју го сло вен ска тро бој ка
без пе то кра ке. У цен тру је скра ће ни -
ца „ЈА“ – Ју го сло вен ска ар ми ја.

Про ме ном фор ма ци је од 1990.
го ди не, 63. па до бран ска бри га да по -
ста је спе ци јал на па до бран ска је ди -
ни ца на ме ње на за из вр ша ва ње из ви -
ђач ких и ди вер зант ских бор бе них за -
да та ка у по за ди ни не при ја те ља. 

То ком 1990. го ди не у Но вом Са -
ду одр жа но је др жав но пр вен ство у
па до бран ству где је пр ви пут на сту -
пи ла Так ми чар ско-де мон стра тив на
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Озна ке ју го сло вен ских и срп ских па до бра на ца (2)
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Амблем „Небеских видри“



еки па (ТДЕ) та да шњег РВиП ВО –
„Не бе ске ви дре“, ко ја је по фор ми -
ра на на осно ву на ре ђе њу ко ман дан -
та Дра ге Но ва ко ви ћа од при пад ни ка
63. па до бран ске бри га де. 

Еки па је има ла ам блем ко ји се но -
сио на ма ји ца ма, а ка сни је се из ра ђи -
вао по себ но и на ши вао на уни фор му.
Сим бол „Не бе ских ви дри“ био је
окру глог об ли ка, преч ни ка 100 ми ли -
ме та ра, на ко ме је у сре ди шњем де лу
пред ста вље на ви дра с па до бра ном на
ле ђи ма. Уну тра шњи круг пред ста -
вљен је пла вом бо јом и сим бо ли зу је
не бо, па је ода тле и до шао на зив еки -
пе „Не бе ске ви дре“. У спољ ном жу -
том кру гу на вр ху би ла је скра ће ни ца
„ТДЕ РВиП ВО“, а у до њем де лу спољ -
ног кру га на зив еки пе.

Ка сни је, из ла ском 63. па до бран -
ске бри га де из са ста ва РВиП ВО и
при па ја њем Кор пу су спе ци јал них је -
ди ни ца, ам блем „Не бе ских ви дри“
за др жа ва исти об лик и из глед, с тим
што се укла ња из спољ ног кру га
скра ће ни ца „ТДЕ РВиП ВО“.

Цр ве не бе рет ке
Јед но од ме ста на ко ји ма су па -

до бран ци би ли пре ме ште ни 1991.
го ди не био је и мо стар ски аеро дром.
Де си ло се спон та но да су па до бран -
ци, по сле пр вих жр та ва, из ра зи ли
же љу да но се бе рет ке бо је кр ви, као
што их има ве ћи на спе ци јал них и па -
до бран ских је ди ни ца ши ром све та.
Је дан од при пад ни ка ре зер вног са -
ста ва из Вр шца упу ћен је у фа бри ку
„Уча“ ода кле је до нео там но цр ве не
бе рет ке, ко је су па до бран ци по че ли
да но се уме сто до та да шњих си во ма -
сли на стих.  

У пр ви мах од го вор не ста ре ши -
не из прет по ста вље не ко ман де сма -
тра ле су тај гест не ди сци пли ном и
на ре ђе но је да се цр ве не бе рет ке
оду зму, а при пад ни ци те па до бран -
ске бор бе не гру пе уни фор ми шу пре -

ма та да ва же ћим про пи си ма. От пор
но ви ни тра јао је не ко вре ме, али су
про фе си о нал ни и ре зер вни при пад -
ни ци је ди ни це оста ли упор ни. Цр ве -
на бо ја пред ста вља ла је сво је вр стан
сим бол про ли ве не кр ви за сло бо ду
отаџ би не. Та да шњи ко ман дант пу -
ков ник Са ша Ђор ђе вић стао је у од -
бра ну па до бра на ца и они су са цр ве -
ним бе рет ка ма до че ка ли 20. мај
1992. ка да је ЈНА зва нич но пре и ме -
но ва на у Вој ску Ју го сла ви је. 

Но ва фор ма циј ска струк ту ра
Вој ске Ју го сла ви је пред ви де ла је и
фор ми ра ње Кор пу са спе ци јал них је -

ди ни ца 7. ав гу ста 1992, у чи ји је са -
став ушла и 63. па до бран ска бри га -
да. Цр ве на бе рет ка је озва ни че на
као по себ но обе леж је вој нич ке ча -
сти при пад ни ка 63. па до бран ске
бри га де, али је њу пре у зео и Кор пус.
С об зи ром на то да су но ва обе леж ја
при пад ни ка Кор пу са спе ци јал них је -
ди ни ца сти гла по сле фор ми ра ња, па -
до бран ци 63. па до бран ске бри га де
за др жа ли су сво ју озна ку, али су
укло ни ли скра ће ни цу „ЈА“ из цен -
трал ног де ла кру га. 

Пре ма вој ним про пи си ма из
1993. го ди не, па до бран ци 63. па до -
бран ске бри га де до би ли су но ва обе -
леж ја ко ја су пре тр пе ла не ко ли ко из -
ме на да би на Дан бри га де 14. ок то -
бра 1994. сви па до бран ци има ли но -
ве па до бран ске озна ке на бе рет ка ма
и ам бле ме на ру ка ви ма. 

Вој ни ци ма и рат ни ци ма Кор пу са
спе ци јал них је ди ни ца при пао је је -
дан од нај ста ри јих и нај леп ших ор ло -
ва – слав них Не ма њи ћа. Вра ћен је на
ка пе рат ни ка, као тра ди ци о нал на
све та пти ца, пр вен стве но Сло ве на.
Сим бол је сун ца и бо го ва, и у ве ћи ни
тра ди ци ја ши ром све та пред ста вља
ду хов ни прин цип, на дах ну ће, по бе -
ду. У не ма њић кој тра ди ци ји он пер -
со ни фи ку је сна гу и ви си ну и као сво -
је вр стан ду хов ни прин цип – по ма же
чо ве ку да се ви не у не бе са. 

5

зна че њазна че ња
Падобранска ознака после распада СФРЈ

Оста ли сим бо ли
То ком 1994. го ди не по ја вљу ју се не зва нич ни и не у сво је ни ам бле ми

је ди ни ца ко је су би ле у са ста ву 63. па до бран ске бри га де – тре ћа ди вер -
зант ско-из ви ђач ка че та, па до бран ски вод по др шке, па до бран ска че та
ве зе, ко је су са чи ни ли по је дин ци тех ни ком си то-штам пе. 

Ам блем при пад ни ка 63. па до бран ске бри га де Вој ске Ју го сла ви је је -
сте че твр та стог об ли ка и са сто ји се од бе лог дво гла вог ор ла у по ле ту, уз -
диг ну тих кри ла, злат них кљу но ва, је зи ка, но гу и кан џи и два укр ште на
ма ча. Ис под бе лог дво гла вог ор ла је ве нац чи ја је ле ва стра на од ло во ро -
вог а де сна од хра сто вог ли шћа злат не бо је, те за ста ве Са ве зне Ре пу бли -
ке Ју го сла ви је и за ста ва Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Цр не Го ре, на
шти ту пур пур не бо је. Из над гла ва бе лог дво гла вог ор ла је ку по ла па до -
бра на са бро јем 63. Ди мен зи је ам бле ма су 85х75 ми ли ме та ра и из ра ђен
је тех ни ком ма шин ског тка ња на бор до под ло зи.

Знач ка при пад ни ка 63. па до бран ске бри га де Вој ске Ју го сла ви је исто -
вет на је ам бле му и има исту уло гу. Ди мен зи је знач ке су 50х41 ми ли ме та -
ра и из ра ђе -
на је тех ни -
ком ли ве ња.
Озна ка слу -
жбе на ре ве -
ри ма оста ла
је иста као
што је би ла у
ЈНА.

Незванични падобрански амблеми из деведесетих



За раз ли ку од оп штег зна ка Вој -
ске Ју го сла ви је, на зна ку Кор пу са
спе ци јал них је ди ни ца орао је бор бе -
но по ди гао кри ла и у свом ка рак те ру
већ по се ду је ак ци ју, а на по себ ном
зна ку 63. па до бран ске бри га де ку по -
ла и број 63 из над гла ве сим бо ли зу ју
при пад ност је ди ни ци. Зна ко ве је об -
ли ко вао ва јар Вла ди мир Ла бат.

Зва ња и знач ке
Пре ма пра вил ни ку о вој ним па -

до бран ци ма и па до бран ској слу жби
у Вој сци Ср би је и Цр не Го ре од 
14. фе бру а ра 2005, па до бран ци до -
би ја ју но ва па до бран ска зва ња. Па -
до бран ско зва ње озна ча ва вр сту
струч не оспо со бље но сти за из во ђе -
ње па до бран ских ско ко ва, оба вља ње
ду жно сти у ор га ни за ци ји ска ка ња,
об у ча ва њу па до бра на ца и ис пи ти ва -
њу па до бра на и па до бран ске опре ме
на зе мљи и у ва зду ху. Пре ма вр сти
струч не оспо со бље но сти, уста но -
вље на су па до бран ска зва ња – уче -
ник па до бра нац, па до бра нац, мла ђи
ин струк тор па до бран ства, ин струк -
тор па до бран ства, опит ни па до бра -

ја њу зва ња „мла ђи ин струк тор па до -
бран ства“. Ин струк тор ски знак с
еви ден ти ра ним се риј ским бро јем
до де љу је се про фе си о нал ном вој ном
па до бран цу по сле до би ја ња зва ња
„ин струк тор па до бран ства“. Ма ли
злат ни знак па до бран ског ин струк -
то ра са еви ден ти ра ним се риј ским
бро јем до де љу је се про фе си о нал ном
вој ном па до бран цу за зва ње „ин -
струк тор па до бран ства пр ве кла се“.

Па до бран ска знач ка и знак, те
ин струк тор ски знак но се се на сре -
ди ни ле вог гор њег џе па блу зе, од но -
сно ко шу ље. Вој ни па до бран ци на
ци вил ном оде лу мо гу да но се па до -
бран ску знач ку, ма ли па до бран ски
знак ин струк то ра и ма ли злат ни знак
па до бран ског ин струк то ра. Па до -
бран ска знач ка је по об ли ку и на чи -
ну из ра де иден тич на па до бран ском
зна ку али је ма њих ди мен зи ја. На по -
ле ђи ни знач ке на ла зи се игли ца за
ка че ње. 

Знак про фе си о нал ног вој ног па -
до бран ца пред ста вља ју сти ли зо ва на
раз мах ну та кри ла ор ла с отво ре ним
па до бра ном у сре ди ни. Из ра ђен је
од пре со ва ног ли ма ко ји је ре ље фан,
брон за не бо је, с бла го по ви је ном по -
ле ђи ном по уз ду жној оси, по ли ра не
гор ње иви це и има ути снут се риј ски
број и две коп че на сре ди ни кри ла.

Па до бран ски знак се но си на слу -
жбе ној и све ча ној уни фор ми из над
ле вог џе па блу зе, ко шу ље, а у ве зе -
ној ва ри јан ти, бе ле бо је – са мо на
слу жбе ној уни фор ми на над лак ти ци
де сног ру ка ва. 

Па до бран ски зна ци
Па до бран ски знак ин струк то ра

има ве нац од хра сто вог и ло во ро вог
ли шћа. На сре ди ни вен ца су раз мах -
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Ста туа па до бран ца
Ста туа па до бран ца пред ста вља па до -

бран ца опре мље ног де сант ним па до бра ном,
ко ји сто ји на ци лин дрич ном по сто љу, из чи -
јег под нож ја из ви ре ве нац од ло во ро вог ли -
шћа, а це ла фи гу ра с ци лин дрич ним по сто -
љем и ко ну сном сто пом по ста вље на је на пра -
во у га о ни по ста мент. Фи гу ра, ве нац и ко ну -
сна сто па су на пра вље ни од гал ва ни зо ва них
син те тич ких ма те ри ја ла, док је ци лин дрич но
по сто ље од ле гу ре алу ми ни ју ма. Пра во у га о -
ни по ста мент је од пла стич не ма се ко ја је
ими та ци ја бе лог мер ме ра. 

Вој ном па до бран цу до де љу је се ста туа
па до бран ца за пет на ест го ди на па до бран ске
слу жбе. Ста туу па до бран ца до де љу је прет -
по ста вље ни ста ре ши на у чи јој је ди ни ци се
на ла зи про фе си о нал ни вој ни па до бра нац. 

PAD BRANAC

Ознака 63. падобранске бригаде 
из времена формирања

Падобранска ознака из 1994. годинe

Статуа падобранца 
из 2005. године

нац и ин струк тор па до бран ства пр -
ве кла се.  

Па до бран ска знач ка до де љу је
се по ла зни ку па до бран ске обу ке по -
сле из ве де ног пр вог па до бран ског
ско ка. Па до бран ски знак до де љу је
се па до бран цу по до би ја њу зва ња
„вој ни па до бра нац“. Ма ли ин струк -
тор ски знак с еви ден ти ра ним се риј -
ским бро јем до де љу је се про фе си о -
нал ном вој ном па до бран цу по до би -



ну та кри ла ор ла са отво ре ним па до -
бра ном, а у до њем де лу вен ца на ла -
зе се два укр ште на ма ча уве за на тра -
ка ма ко је сим бо ли зу ју др жав ну за -
ста ву. Знак је ре ље фан и из ра ђен од
сре бра фи но ће 900/1000. Ве нац је
па ти ни ран, а па до бран, кри ла ор ла и
ма че ви су мат по зла ће ни и по ли ра ни
на гopњим иви ца ма. По зла ће ни де -
ло ви су од зла та фи но ће 999,9/1000,
де бљи не је дан ми крон. По ле ђи на
зна ка је глат ка и бла го по ви је на дуж
уз ду жне осе, с ути сну тим се риј ским
бро јем и две коп че. Ма ли па до бран -
ски знак ин струк то ра је исти али два
пу та ма њих ди мен зи ја.

Злат ни знак па до бран ског ин -
струк то ра до де љу је се вој ном па до -
бран цу – ин струк то ру па до бран ства
пр ве кла се за пет на ест го ди на па до -
бран ске слу жбе. До де љу је га на чел -
ник Ге не рал шта ба Вој ске или ли це
ко је он овла сти, на пред лог прет по -
ста вље ног ста ре ши не у чи јој је ди ни -
ци се на ла зи вој ни па до бра нац. Злат -
ни па до бран ски знак ин струк то ра је
по об ли ку исти као па до бран ски знак
ин струк то ра, али је цео из ра ђен од
осам на е сто ка рат ног зла та, те жи не
22 гра ма (+/- 2 гра ма). Ма ли злат ни
па до бран ски знак ин струк то ра исти
је као ма ли па до бран ски знак ин -
струк то ра, али је из ра ђен од че тр на -
е сто ка рат ног зла та.

Спе ци јал на бри га да
На ред бом ми ни стра од бра не

Ре пу бли ке Ср би је 29. сеп тем бра
2006. фор ми ра на је Спе ци јал на бри -
га да. На ста ла је пре фор ми ра њем и
об је ди ња ва њем 63. па до бран ске

бри га де, 72. спе ци јал не бри га де, де -
ло ва 82. по мор ског цен тра и Про тив -
те ро ри стич ког од ре да „Ко бре“. Ула -
ском у са став спе ци јал не бри га де 63.
па до бран ска бри га да ме ња ор га ни -
за циј ско-фор ма циј ску струк ту ру и
на ста вља да функ ци о ни ше као па до -
бран ски ба та љон, не ме ња ју ћи ло ка -
ци ју у Ни шу. 

Пре ма вој ним про пи си ма од 4.
но вем бра 2009, при пад ни ци 63. па -
до бран ског ба та љо на до би ја ју но ви
ам блем за ру кав. Ам блем 63. па до -
бран ског ба та љо на чи ни све тло пла -
ви штит на ко јем се на ла зи бе ла па -
до бран ска ку по ла с де вет ко но па ца.
На ку по ли је цр ве ним бро јем ис пи са -
на арап ска број ка 63, из над шти та
на ла зи се све тло пла ва по лу кру жно
по ста вље на лен та с нат пи сом бе лим
ћи ри лич ним сло ви ма „Спе ци јал на
бри га да“.

Па до бран ци су се пр ви пут на
на шим про сто ри ма по ја ви ли пре се -
дам де сет го ди на у Вој сци Кра ље ви -
не Ју го сла ви је. При пад ни ци да на -
шњег 63. па до бран ског ба та љо на не
раз ли ку ју се од ко ле га, пр вих по ла -
зни ка Па до бран ске шко ле у Пан че ву
1939. го ди не. Њи хо ва са мо и ни ци ја -
тив ност, са мо стал ност и са мо свест
до ла зе до из ра жа ја и у по тре би за
по себ ним озна чи ва њем и соп стве -
ним сим бо ли ма. Ти сим бо ли је су зна -
ча јан аспе кат уоб ли ча ва ња и пре но -
ше ња ду ха је ди ни це – оног што се
на зи ва еsprit de corps – и ду ха за јед -
ни це без ко јег је по сто ја ње и де ло -
ва ње спе ци јал них и елит них је ди ни -
ца не мо гу ће. ƒ

Ср ђан ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ
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Амблем 63. падобранског батаљона у саставу
Специјалне бригаде Војске Србије 

Ви дов дан ско 
оку пља ње ве те ра на 

Од 1. до 3. ју ла, на „Пло ча ма“
на до мак Ни ша, одр жа но је
тра ди ци о нал но, 11. ви дов дан -

ско оку пља ње ве те ра на 63. па до -
бран ске бри га де. Уз 200 не ка да шњих
и са да шњих при пад ни ка на ше нај е -
лит ни је спе ци јал не је ди ни це из Вр -
шца, Чач ка, Бе о гра да, Кру шев ца, Но -
вог Са да, Су бо ти це, Ни ша, Ле сков ца,
дру же њу су при су ство ва ли мно го -
број ни го сти, сим па ти зе ри Удру же -
ња ве те ра на 63. па до бран ске. 

По ред нај ста ри јих ве те ра на и
бив ших ко ман да на та 63. па до бран -
ске бри га де Ра до ми ра Мр да ко ви ћа
и Мит ка Бо го е ва, го сти ма ни фе ста -
ци је би ли су и ко ман дант Спе ци јал -
не бри га де бри гад ни ге не рал Или ја
То до ров, ко ман дант 63. па до бран -
ског ба та љо на пу ков ник Не над Бу ла -
то вић, ко ман дант ни шког од ре да
жан дар ме ри је Се над Ко штић, вла -
ди ка ли пљан ски Јо ван, пред сед ник
ни шке оп шти не Пан те леј Сла ви ша
Ди нић, те ди рек тор Крав ма га Гло -
бал за Ср би ју Јо ван Ма ној ло вић. 

Том при ли ком, пред сед ник
Удру же ња ве те ра на Са ша Га цик до -
де лио је пла ке те и за хвал ни це по је -
дин ци ма, фир ма ма и ор га ни за ци ја ма
ко је су у 2011. го ди ни по мо гле рад
Удру же ња. То ком ма ни фе ста ци је
одр жан је и тра ди ци о нал ни ве те ран -
ски ви ше бој на ко ме је уче ство ва ло
13 еки па. Так ми че ње се од ви ја ло у
ди сци пли на ма – га ђа ње из  ва зду шне
пу шке, ба ца ње бом бе у ме ту, пре ла -
же ње од ре ђе не ру те у што кра ћем
вре ме ну, из вла че ње не ис прав ног во -
зи ла с не при сту пач ног те ре на, спа -
са ва ње ра ње ни ка и га ђа ње но жем и
се ки ром у ме ту. Пр во ме сто осво ји -
ла је еки па Крав ма га из Бе о гра да.

По сле ли тур ги је у Цр кви Све тог
Или је у Ни шкој Ба њи, одр жан је и
по мен свим по ги ну лим и умр лим
при пад ни ци ма 63. па до бран ске бри -
га де, а ве те ра ни су об и шли па до -
бран ску спо мен-со бу на ни шком
аеро дро му по ло жи ли ве нац на спо -
ме ник па лим дру го ви ма. У окви ру
ма ни фе ста ци је ор га ни зо ван је и че -
тво ро днев ни камп за пе де сет чла но -
ва Асо ци ја ци је крав ма га из Бе о гра -
да – „Камп са ве те ра ни ма 63. па до -
бран ске бри га де“, на ко ме су го сти
има ли обу ку у ори јен ти рин гу, ис хра -
ни у при ро ди и лет њем ал пи ни зму. ƒ

Ј. Ћ.



Је ди на че та у Вој сци Ср би је на ме -
ње на за тра га ње и спа са ва ње
пи ло та и при пад ни ка Вој ске у
раз ли чи ти си ту а ци ја ма и на не -
при сту пач ним те ре ни ма на ла зи

се у са ста ву 63. па до бран ског ба та -
љо на Спе ци јал не бри га де, на ни -
шком вој ном аеро дро му. 

За да ци тра га ња и спа са ва ња из -
во де се, по не кад, у мир но доп ским
усло ви ма и при ли ком пру жа ња по мо -
ћи ци вил ним вла сти ма у слу ча ју еле -
мен тар них не по го да. Али, при пад ни -
ци че те пре вас ход но из вр ша ва ју за -
дат ке бор бе ног тра га ња и спа са ва -
ња, што под ра зу ме ва, на при мер,
спа са ва ње обо ре ног пи ло та на не -

при ја тељ ској те ри то ри ји или по вре -
ђе ног при пад ни ка вој ске у про тив -
нич ком окру же њу. 

Је ди ни ца у Ни шу пот пу но је про -
фе си о на ли зо ва на, а њен ста ре шин -

Ко сме – тај мо же Ко сме – тај мо же 
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је
ди

ни
це Па до бран ска че та слу жбе тра га ња и спа са ва ња

Ста ре ши не ни шке па до бран ске че те, од лич ним ре зул та ти ма то ком обу ке, 
спорт ским ус пе си ма и ква ли тет ном са рад њом са при пад ни ци ма оста лих ар ми ја,
успе ва ју да из да на у дан по ди жу опе ра тив не спо соб но сти и укуп ну бор бе ну 
вред ност је ди ни це. На тај на чин вер но сле де де ви зу Спе ци јал не бри га де и 
63. па до бран ског ба та љо на – „Ко сме тај мо же, ко не зна за страх, тај иде на пред“.

Ме ђу нај бо љи ма
Ко ман дир ти ма у па до бран ској че ти слу жбе тра га ња и спа са ва ња пот -

по руч ник Да ни ло Ну шић шко ло вао се пет го ди на на Ака де ми ји Коп не не
вој ске ору жа них сна га Ита ли је у Мо де ни и То ри ну. Ме ђу стра ним сту ден -
ти ма био је пр ви у ран гу, а у кон ку рен ци ји свих ка де та на шао се ме ђу де -
сет нај бо љих. На Ака де ми ји је до бро вољ но за вр шио па до бран ску обу ку,
та ко да му је по до ла ску у зе мљу пр ва же ља би ла да ра ди у па до бран ској
је ди ни ци, што се и до го ди ло. Од не дав но је при пад ник па до бран ске че те
тра га ња и спа са ва ња. Мла ди пот по руч ник, ина че, од лич но го во ри ита ли -
јан ски, ен гле ски и фран цу ски је зик. 
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ски са став ре дов но по сти же од лич -
не ре зул та те и у обу ци и на спорт -
ским над ме та њи ма. Про шле го ди не
па до бран ска че та слу жбе тра га ња и
спа са ва ња, ко јом ко ман ду је ма јор
Го ран Сто ја но вић, про гла ше на је за
нај бо љу у Спе ци јал ној бри га ди Вој -
ске Ср би је, док је њен при пад ник
ста ри ји вод ник Иван Ми тић иза бран
за нај бо љег под о фи ци ра у Бри га ди.

Две хи ља де ско ко ва
Чи ње ни ца да се за да ци тра га ња

и спа са ва ња из во де у ду би ни те ри -
то ри је про тив ни ка од ре ђу је и на чин
на ко ји ће се об у ча ва ти при пад ни ци
је ди ни це, као и нео п ход не ве шти не
и спо соб но сти ко ји ма мо ра ју овла да -
ти ка ко би пре жи ве ли и из вр ши ли
за да так и у нај те жим и екс трем но
ло шим вре мен ским и про стор ним
усло ви ма. 

„Обу ка у че ти слич на је обу ци
свих спе ци јал них је ди ни ца, али због
спе ци фич но сти за да та ка по себ ну па -
жњу при да је мо са др жа ји ма по треб -
ним за успе шно тра га ње и спа са ва -
ње, по пут спа са ва ња по вре ђе них у
пла ни ни ле ти и зи ми, за тим упа да у
за по сед ну ти обје кат и ева ку а ци је,
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бор бе у ур ба ним усло ви ма, из вла че -
ња ти мо ва из окру же ња или спа са ва -
ња на во ди. У че ти има мо ле ка ра и
ме ди цин ске тех ни ча ре и во ди мо ра -
чу на да сва ки при пад ник за вр ши и
са ни тет ски курс“, на гла ша ва ко ман -
дир че те ма јор Го ран Сто ја но вић. 

Ра ди из вр ша ва ња сло же них и
те шких за да та ка, ни шки па до бран ци
мо ра ју да овла да ју број ним зна њи ма,
спо соб но сти ма и ве шти на ма ка ко би
би ли у ста њу да до ђу до по вре ђе них
љу ди при ме ном вер ти кал ног па до -
бран ског ма не вра, ве ра њем, ро ње -
њем или пре тра гом те ре на. За то су
сви при пад ни ци че те па до бран ци и
има ју за вр ше ну основ ну и ви шу па -
до бран ску обу ку. Они го ди шње из -
ве ду ви ше од две хи ља де па до бран -
ских ско ко ва, де се ти не так тич ких
ве жби и сто ти не так тич ких уве жба -
ва ња. Њи хо во оспо со бља ва ње об у -
хва та ве рач ку обу ку, пре жи вља ва ње
ле ти и зи ми, обу ку у ски ја њу и са вла -
да ва њу во де них пре пре ка. Део при -
пад ни ка је ди ни це за вр шио је и курс
за ла ке брод ске ро ни о це у Кум бо ру.

Чла но ви ти мо ва слу жбе за тра -
га ње и спа са ва ње тран спор ту ју се
хе ли коп те ри ма, опре мље ни су нај са -
вре ме ни јим на о ру жа њем, ко је по -
сто ји у Вој сци Ср би је, мо дер ним ко -
му ни ка циј ским уре ђа ји ма и сред -
стви ма за днев но и ноћ но осма тра -
ње. То ком из вр ша ва ња за да та ка ко -
ри сте и спе ци јал но об у че не псе –
тра га че, по што у свом са ста ву има ју
тим во ди ча слу жбе них па са са пси ма
тра га чи ма. Не мач ки ов ча ри су не за -
мен љи ви за тра га ње по ми ри су, бел -

гиј ски ов ча ри за про -
на ла же ње и спа са ва -
ње љу ди у ла ви на ма и
ру ше ви на ма, док су
пси ла бра до ри дра го -
це ни при ли ком про на -
ла же ња мин ско-екс -
пло зив них сред ста ва.

Ва зду шни 
ту нел 
Је ди ни ца ин тен -

зив но са ра ђу је са ти -
мо ви ма На ци о нал не
гар де Оха јо, спе ци јал -
ном је ди ни цом ору жа -
них сна га Грч ке „Ета“
и са 9. ре ги мен том
бри га де „Фол го ре“ из
Ита ли је. Јед ном го ди -
шње тим па до бран ске
че те из во ди обу ку у
Ита ли ји, а њи хо ви
спе ци јал ци у Ср би ји
ре а ли зу ју обу ку са ни -
шким па до бран ци ма. 

Тим па до бран ске
че те слу жбе тра га ња
и спа са ва ња, пред во -
ђен по руч ни ком Мла -
де ном Ста мен ко ви -
ћем, из во дио је на
Сар ди ни ји, од 21. до
29. сеп тем бра, обу ку
– „Ра то ва ње у те рен -
ским усло ви ма“. Нај -
за сту пље ни ји сег мент
обу ке у ме сту Ка ла го -
но не био је ве ра ње,
по што су те ре ни на

Сар ди ни ји из у зет но по год ни за рад
ве рач ких гру па. За пра во, вој ни и ци -
вил ни ве ра чи из це ле Евро пе до ла зе
на Сар ди ни ју упра во због то га. 

Па до бран ски тим че те, ко јом
ко ман ду је ма јор Го ран Сто ја но вић,
бо ра вио је ове го ди не у Цен тру за
обу ку па до бра на ца у Ал кан та ри ји,
код Мур си је. Са при пад ни ци ма ору -
жа них сна га Шпа ни је ре а ли зо ва ли су
за јед нич ке па до бран ске ско ко ве у
днев ним и ноћ ним усло ви ма. Том
при ли ком, срп ски па до бран ци об у -
ча ва ли су се и у ва зду шном ту не лу, у
ко ме се си му ли ра ју усло ви па до -
бран ског ско ка на сло бод но деј ство
и сло бо дан пад. 
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Ви ше при пад ни ка па до бран ске
че те за вр ши ло је раз ли чи та струч на
уса вр ша ва ња у ино стран ству. Тре -
нут но се на обу ци у САД, већ осам
ме се ци, на ла зи по руч ник Иван Јан ко -
вић, ко ји по ха ђа курс за спе ци јал не
и ва зду шно-де сант не је ди ни це. Пр -
ви под о фи цир у че ти ста ри ји вод ник
пр ве кла се Об рад Ба кра чић био је у
ба зи Гра фен вер, у Не мач кој, и за вр -
шио курс за обу ку, ева лу а ци ју и сер -
ти фи ка ци ју за зва ње спе ци ја ли сте
пе ша ди је у па до бран ским и пе ша диј -
ским је ди ни ца ма. 

Ста ри ји вод ник Вла ди мир Ђу кић
про вео је де вет на ест да на у Ма ке до -
ни ји, где је у Ско пљу и Де мир Ка пи ји
по ха ђао из у зет но за ни мљив курс
тра га ња и спа са ва ња у пла нин ским
пре де ли ма. Курс су из ве ли швај цар -
ски ин струк то ри. 

„Сте као сам но ва зна ња и имао
при ли ку да ви дим нај са вре ме ни ју
опре му и са гле дам про це ду ре при ли -
ком спа са ва ња по вре ђе них у нај не -
при сту пач ни јим пла нин ским пре де -
ли ма“, ка же ста ри ји вод ник Ђу кић,
ко ји је био и члан че тво ро чла ног ти -
ма 63. па до бран ског ба та љо на на

1. januar  2012  .
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Слу жба ва зду хо пло ва ца
Па до бран ска че та слу жбе

тра га ња и спа са ва ња за за дат ке
ко ри сти хе ли коп те ре Ми-8 и 
Ми-17 из са ста ва 98. ва зду хо плов -
не бри га де, ко јом ко ман ду је пу -
ков ник Де јан Јок си мо вић. На ни -
шком вој ном аеро дро му је и 119.
ме шо ви та хе ли коп тер ска еска дри -
ла ко ја већ го ди на ма успе шно оба -
вља по сло ве тра га ња и спа са ва ња,
га ше ња по жа ра и дру гих ре ак ци ја
на ван ред не си ту а ци је, ак ци ден те
и еле мен тар не не по го де. 

Пре ма ре чи ма ко ман дан та
119. еска дри ле пот пу ков ни ка Си -
ни ше Ста ме но ва, до на ци јом Дан -
ске опре мље не су про сто ри је слу -
жбе тра га ња и спа са ва ња на ни -
шком аеро дро му, у вред но сти од
65.000 евра. 

„По са де су об у че не и оспо со -
бље не за тра га ње и спа са ва ње,
спрем не да пру же по моћ би ло ком
угро же ном у нај кра ћем ро ку. Пла -
ни ра но је да се на ни шком аеро -
дро му осну је Цен тар за обу ку ка -
дро ва за по тре бе слу жбе тра га ња
и спа са ва ња, ко ји би у бу дућ но сти
пре ра стао у ре ги о нал ни цен тар.”



так ми че њу у вој нич ком ви ше бо ју
„Не бе ски вој ник“ у Бам бер гу, у Не -
мач кој. У кон ку рен ци ји 32 еки пе, тим
63. ба та љо на из бо рио се за де ве ту
по зи ци ју. 

Мно ги при пад ни ци па до бран ске
че те слу жбе тра га ња и спа са ва ња су
ак тив ни спор ти сти и оства ру ју за па -
же не ре зул та те у спорт ском па до -
бран ству, па до бран ском ви ше бо ју,
вој нич ком ви ше бо ју, атле ти ци, пен -
та тло ну, џу доу и шу тинг-ре ли ју. Го -
то во да не ма при пад ни ка је ди ни це
ко ји ни је ак ти ван у не ком спор ту. 

По руч ник Мла ден Ста мен ко вић
је, на при мер, дво стру ки пр вак Вој -
ске Ср би је у вој нич ком ви ше бо ју,
члан по бед нич ке еки пе на па до бран -
ском ви ше бо ју, а ове го ди не и нај бо -
љи стре лац на па до бран ском ви ше -
бо ју. Је дан од нај бо љих спор ти ста у
че ти твр ди да је спорт за ње га зна -
ча јан ра ди уна пре ђе ња фи зич ке кон -
ди ци је и што бо љег из вр ша ва ња за -
да та ка.

Ко ман дир че те ма јор Сто ја но -
вић је од 2002. го ди не члан па до -

бран ске еки пе Вој ске Ср би је „Не бе -
ске ви дре”, с ко јом је осво јио ве ли ки
број ме да ља и при зна ња. Еки па је
члан CISM-е, а уче ство ва ла је на так -

ми че њи ма, пр вен стви ма и вој ним
олим пи ја да ма у Ин ди ји, Пољ ској,
Сло вач кој, Швај цар ској и Бра зи лу. ƒ

Зо ран МИ ЛА ДИ НО ВИЋ  
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Мо тор не сан ке
У са ста ву па до бран ске че та

слу жбе тра га ња и спа са ва ња су и
мо тор не сан ке, та ко да при пад -
ни ци је ди ни це обез бе ђу ју обу ку
у ски ја њу свих са ста ва Ми ни -
стар ства од бра не и Вој ске Ср би -
је. Ру ко ва о ци мо тор них сан ки
оспо со бље ни су за пру жа ње пр -
ве по мо ћи по вре ђе ни ма и за
тран спорт до нај бли же ме ди цин -
ске уста но ве. 



Док оба сја ни зра ци ма ју тар -
њег сун ца, у ко ло ни „де -
фен де ра“, „пу хо ва“ и „пин -
цга у е ра“ Спе ци јал не бри га -
де пу ту је мо кроз Бач ку, на

ме сто одр жа ва ња пр ве ди сци пли не
14. отво ре ног ме ђу на род ног ви ше -
бо ја је ди ни ца спе ци јал не на ме не, до -
ма ћи ни из Пан че ва, тра ди ци о нал ни
ор га ни за то ри ове пре сти жне тр ке
из др жљи во сти, сво је вр сног па до -
бран ског ви ше бо ја, са оп шта ва ју да
је до са да на так ми че ње нај ве ћи број
уче сни ка до шао из ино стран ства –
11 пе то чла них еки па нај спрем ни јих
спе ци ја ла ца. 

Иза 12 на зи ва раз ли чи тих ди -
сци пли на кри ју се, за пра во, ки ло ме -
три ко је тре ба са вла да ти зе мља ним
пу те ви ма, њи ва ма, брд ским ста за ма,
уз по моћ бу со ле и то по граф ске кар -
те. По све је ја сно да ни је реч са мо о
спорт ском до га ђа ју. Уз спе ци јал це, и
ми но ви на ри и фо то ре пор те ри, за по -
чи ње мо аван ту ру ко ја се „бо ду је“. 

Де сант
Атар се ла Ша трињ ци. Два са та

пре не го што ће сун це до сти ћи зе нит
и на ја ви ти не у о би ча је но врео дан за
ово до ба го ди не. Док се у хла ду вој -
ног ша то ра скла ња мо од сун ца, так -
ми ча ри су на аеро дро му у Ба тај ни ци
и, ве ро ват но, је дан дру гом већ про -
ве ра ва ју за тег ну тост ве за на де сант -
ним па до бра ни ма. Ка да убр зо ис ко -
че из тран спорт ног ави о на Ан-26, с
800 ме та ра – над ме та ње по чи ње. 

Јед на за дру гом, еки пе спе -
ци ја ла ца упра вља ју па до бра ни ма, па -
жљи во по сма тра ју ћи пра вац ве тра на
ин ди ка то ру. По сле успе шног до ско -
ка па ку ју па до бра не и тр че до ша то -
ра с нат пи сом „циљ“ ко ји је на дру -
гом кра ју про сто ра за де сант. 

Вој ни ци се од мах пре свла че у
одев ну ком би на ци ју по же љи ко ја об -
у хва та са мо јед но – фор ма циј ску
уни фор му. Она ће за ма ње од три
ми ну та би ти на то пље на зно јем, је ди -
ним те ре том ко ји је до зво љен сем
ран ца. А у ран цу су чу ту ри ца с во -

Ви ше бој во љеВи ше бој во љеоб
ук

а Пр вен ство је ди ни ца спе ци јал не на ме не
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Два да на с нај бо љим спор ти сти ма спе ци јал них сна га 
Ср би је, Бу гар ске, Грч ке, Ки пра и Ру си је на сва кој тач ки,
на сва ком ки ло ме тру, кроз вре ли ну вој во ђан ске „сте пе” 
и бо га зе фру шко гор ске „пра шу ме”, ви ше су од иза зо ва и
сва ки да шњег вој нич ког ис ку ства. На том нај на пор ни јем
так ми че њу Вој ске Ср би је и уни фор ме и бе рет ке од зно ја
по ста ну те шке...
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дом, „ка ла шњи ков“ и за штит на ма -
ска – ала ти ко је ће упо тре бља ва ти на
не кој од два на ест та ча ка ко је фор ми -
ра ју ру ту у ду жи ни од 50 ки ло ме та -
ра. 

Тач ке ће про на ла зи ти уз по моћ
Гло бал ног по зи ци о ног си сте ма, ко ји
овај пут не ра ди на ба те ри је већ по -
мо ћу бу со ле и то по граф ске кар те.
За да ту ру ту мар ша так ми ча ри са зна -
ју тек ка да пре у зму ма пе. Хро но граф
та да и по чи ње да ме ри вре ме за сва -
ку еки пу не за ви сно. 

Про по зи ци је су, на из глед, јед -
но став не – тр ка се мо ра за вр ши ти у
што кра ћем вре ме ну. Ета пе су по ве -
за не ло ка ци ја ма на ко ји ма их че ка по
јед на од вој нич ких ди сци пли на – са -
вла да ва ње во де не пре пре ке, га ђа ње
но жем, бом бом, из пи што ља и ауто -
ма та, за тим, пре нос ра ње ни ка, пре -
ла зак кон та ми ни ра ног зе мљи шта,
пре трес те ре на, пу за ње низ и ве ра -
ње уз уже...

Пр ви дан
Пр ва тач ка – са вла да ва ње во де -

не пре пре ке. Ми смо већ на обли -
жњем ве штач ком је зе ру, пре свих
еки па. Так ми ча ре че ка ју гу ме ни чам -
ци и ве сла ње у ду жи ни од 800 ме та -
ра. Из да љи не се још ја сно не ра за -
зна ју гла со ви... Из гле да да Ру си до -
ла зе. Во ђа им је нер во зан јер ни је би -
ло пред ви ђе но да се так ми чи – је дан
од чла но ва њи хо ве пр ве по ста ве сло -
мио је но гу на ју че ра шњем ве жбов -
ном ско ку. Не ко ли ко тре ну та ка ка -
сни је од бу ке „га зе ла“ ни шта се не
чу је, па не зна мо ко ли ко су мо ти ви -
са ни или већ умор ни так ми ча ри.
При сти жу и оста ле еки пе... Су ди је

пом но пра те по што ва ње пра ви ла
над ме та ња.

Ру си су већ у чам цу, на вла че по -
ја се ве за спа са ва ње и ве сла ју низ је -
зе ро. Је дан од њих пре у зи ма уло гу
ски пе ра и ве сла чи ма ба ца во ду у ли -
це по сле сва ког за ве сла ја. 

И јед на од еки па 63. па до бран -
ског ба та љо на Вој ске Ср би је из би ја
иза кри ви не. На шу спе ци јал ну бри -
га ду пред ста вља ју још че ти ри еки пе
– дру га и тре ћа из „ше зде сет и тре -
ћег“, бра ни о ци про шло го ди шње ти -
ту ле по бед ни ка, еки па ба та љо на за
про тив те ро ри стич ка деј ства и еки па
из ви ђач ко-ди вер зант ског ба та љо на.
Так ми че се и ве те ра ни не ка да шње
63. па до бран ске бри га де као и еки па
ко манд ног ба та љо на Спе ци јал не
бри га де. У кон ку рен ци ји стра на ца,
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Опре ма 
Основ но тран спорт но сред ство па до бра на ца то ком раз ли чи тих опе -

ра ци ја био је хе ли коп тер „пу ма“. Па до бран ски ско ко ви из во ди ли су се из
ави о на „да ко та“ Д3, C130 или C160. За ско ко ве на сло бод но ан га жу је се
Aermacchi AM-3 Bosbok ла ки ави он, „пу ма“ и „су пер фре лон“ хе ли коп тер.
Ко ри шће ни су па до бра ни Saviac MK1. Основ на обу ка у сло бод ном па ду
ре а ли зо ва на је па до бра ном Saviac MK2 – упра вљи ва вер зи ја МК1, ко ји мо -
же би ти спа ко ван та ко да се отва ра на гурт ну или са пи лот-па до бран че -
том за ско ко ве на сло бод но. Је ди ни на пред ни ји па до бран ко ји се то ком
обу ке ко ри стио је сте Para Commander, с окру глом ку по лом ви со ких пер -
фор ман си. По сле обу ке за сло бод ни пад, вој ни ци упо тре бља ва ју па до бран
„кри ло“ – XL Clouds. 
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по ред Ру са, и Бу га ри сло ве за фа -
во ри те. Док по сма тра мо из ра зе
ли ца так ми ча ра ко ји при сти жу
схва та мо да су ов де, за и ста, сви
по бед ни ци. 

Спе ци јал ци као да су „за у зе ли“
че сму крај пу та, ко ја је на до мак им -
про ви зо ва ног по ли го на за дру гу ди -
сци пли ну – ба ца ње бом бе. Про ла -
зни ци ко ји су до шли да се осве же

пу шта ју их пре ко ре да. Мо жда због
пу ша ка ко је ви ре из бор бе них ран че -
ва или за то што иш чи та ва ју по тре бе
с њи хо вих ли ца. Ну де им пра зне пла -
стич не фла ше да по не су во ду. Про -
по зи ци је до зво ља ва ју да пи ју, али ни -
шта ви ше од то га. 

Успон
Те рен је све бр до ви ти ји. На пр -

вом смо уз ви ше њу, на об рон ци ма
Фру шке го ре. У до ли ни се на зи ре је -
зе ро на ко ме смо би ли пре сат вре -
ме на. И ми од ме ра ва мо раз да љи ну...
и по сма тра мо так ми ча ре ко ји при -
сти жу. Осе ћа мо њи хов зној, по ку ша -
ва мо да про ту ма чи мо раз ли чи те гри -
ма се на њи хо вим ли ци ма... услед на -
по ра... 

Сле ди „конз“ – са вла да ва ње кон -
та ми ни ра ног зе мљи шта. По треб но је
што пре ста ви ти за штит ну ма ску, а
он да, уз кон тро лу су ди је, ис тр ча ти
од ре ђе ну де о ни цу. Ма ска ско ро ва -
ку ум ски дих ту је на зно јем оро ше ном
ли цу. То су ди је про ве ра ва ју гру бим
по кре та њем ци лин дра ле во-де сно. 

Во ђе ти мо ва по сле гле да ња у
кар ту ру ком по ка зу ју прав це у ко ји -



ма ће се на да ље кре та ти спе ци јал ци.
Они су за ду же ни за на ви га ци ју и у
за ви сно сти од те ре на од лу чу ју ка ко
ће се и где кре та ти чла но ви њи хо вих
еки па ка ко би спре чи ли не по тре бан
гу би так енер ги је. Док ски да ју за -
штит не ма ске и јед ни дру ги ма па ку ју
у ран че ве, сви хо да ју на пред...

У не ком од плод них фру шко гор -
ских ви но гра да на ре ду је но ше ње
ра ње ни ка. По треб но је по ди ћи но си -
ла из над ра ме на или пре не ти чла на
еки пе ру ка ма у спу ште ном по ло жа ју.
Ки пра ни нео бич но по ди жу ра ње ни -
ке... дру га чи је од оста лих так ми ча ра.

Још са вла да ва ње пре пре ка ко -
ноп цем, га ђа ње, и пр ви дан би ће за
на ма. Док је сун це над рав ни цом у
за ла ску, у шу ми је већ мрак. Са мо је
јед на еки па ус пе ла да из пи што ља га -
ђа по днев ном све тлу. Оста ли ма ме -
те осве тља ва ју фа ро ви „де фен де ра“.
Вој ни ци су на ва тре ној ли ни ји. По сле
не ко ли ко се кун ди ти ши не, пуц ње ви
од јек ну ше шу мом. Пре ци зност се
бо ду је до да ва њем или од у зи ма њем
ми ну та на укуп но за вр шно вре ме
ста зе. Ре зул тат не ће од мах са зна ти. 

Спе ци јал ци су до бро на вик ну ти
да се кре ћу по мра ку. По сле га ђа ња
пе ша че до уз ви ше ња где су по ди гли
ша то ре за спа ва ње. По след њи иза -
зов пр вог да на – на ви га ци ја шу мом,
но ћу. На зи ру се са мо све тла Но во га
Са да у ко ме за по чи ње ноћ ни жи вот.
Жи во је и у ша то ри ма. Са би ра ју се
ути сци, на па мет се ра чу на успе -
шност у ди сци пли на ма ко је се бо ду -

ју, пре свла че се ча -
ра пе и пре ви ја ју жу -
ље ви...

Дан дру ги
С пр вим зра ци -

ма сун ца, што пе ри -
ца од бро ја ва вре ме
за све еки пе. Из гу -
бље но тре ба што
пре на док на ди ти.
По но во смо у шу ми.
Ба ца ње но же ва.
Про сто ром од је ку ју
удар ци не са ви тљи -
вог ме та ла о др ве не
ме те у об ли ку чо ве -
ка. Упот пу њу ју их ус -
кли ци и по ви ци или
псов ке, у за ви сно сти
од ре зул та та.

По сле ве ра ња
уз ко но пац, стре ли -
ште за ауто мат ску

пу шку 7,62 ми ли ме тра по след ње је
ме сто так ми че ња. При сти жу еки -
пе... Спе ци јал ци бр зо ски да ју бор бе -
не ран че ве и за ле жу на за ми шље ну
ва тре ну ли ни ју. Је ди нач ном паљ бом,
с пет ме та ка, на сто је да по го де цен -
тар ме те ко ја је уда ље на 100 ме та ра.
До вољ но озби љан иза зов и за од -
мор не.... 

Ру си су по но во сти гли пре оста -
лих. Во ђа је на сме јан и гла сно бо дри
са бор це. Ре пе ти ра ју „ка ла шњи ко ве“
и ни ша не. Све сни су да сва ки лош
хи тац до но си еки пи ка зне не бо до ве.
На кон ду же па у зе, је дан за дру гим,
ла га но по вла че оро зе. 

На ци љу смо ско ро већ сат. До -
ла зе так ми ча ри. Пра те их апла у зи
ко ле га ко ји су са мо пра ти ли над ме -
та ње. Ис пи ја ју ћи во ду ко ја им је пре -
о ста ла, раз го ва ра ју о сва ком ки ло ме -
тру ко ји су пре ва ли ли, гре шка ма у
на ви га ци ји и, на рав но, кал ку ли шу
шта су ура ди ли дру ги. Пи та ју се ко -
ли ко је ко ја еки па осво ји ла бо до ва...

Пе хар, на сре ћу, оста је у Ни шу.
Ку ћи га вра ћа пр ва еки па 63. па до -
бран ског ба та љо на. Пан чев ци су за -
до вољ ни дру гим ме стом за ко је су се
из бо ри ли при пад ни ци ба та љо на за
про тив те ро ри стич ка деј ства. Дру га
еки па „ше зде сет и тре ћег“ је тре ће -
пла си ра на. За нај бо љу ино стра ну
еки пу про гла ше на је Бу гар ска, а нај -
бо љи стрел ци би ли су по руч ник Мла -
ден Ста мен ко вић и вод ник Ни ко лај
Ма нов. Ти ту лу „фер пле ја“ по не ла је
еки па ве те ра на 63. па до бран ске. 

Био је то још је дан ви ше бој сна -
ге, во ље и из др жљи во сти. ƒ

Пе тар ВОЈ НО ВИЋ
Сни мио Иван ИВА НОВ
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Од не дав но, ка пе тан Го ран
Стој ков је вој ни пен зи о -
нер. Основ ну и сред њу
шко лу за вр шио је у Бо си -
ле гра ду, Шко лу ре зер -

вних офи ци ра у Би ле ћи, а Ви шу вој -
ну шко лу у Са ра је ву. Дав не 1992. го -
ди не ко ман до вао је ме ха ни зо ва ним
во дом у Ба ња лу ци. У то вре ме се и
при ја вио за се лек тив ну обу ку у 63.
па до бран ској бри га ди, по сле ко је је
окон чао основ ну и ви шу па до бран -
ску обу ку, те сте као зва ње – па до -
бра нац. 

„Ка да се да нас освр нем иза се -
бе“, при ча ка пе тан Стој ков, „чи ни ми
се да се у про фе си о нал ној вој ној ка -
ри је ри се ћам са мо па до бран ске обу -
ке и ско ко ва.“ 

Ве ћи на па до бра на ца у ша ли ка -
же да су им пр вих се дам ско ко ва
„ноћ ни“, јер, ско ро по пра ви лу, с њих
не пам те де та ље. Ипак, ка пе тан
Стој ков при се ћа се пр вог па до бран -
ског ско ка. „У ави о ну је би ла бу ка...
Од јед ном сам за чуо ко ман ду – за ка -
чи се. Ко ле ге из мо је ко ло не су по у -
ста ја ле. На ста ло је ко ме ша ње. Сви
смо ска ка ли пр ви пут... Вра та од ави -
о на су већ би ла отво ре на. Гле дао сам
у не по зна то пла вет ни ло као у ам бис.
Страх је, на тре ну так, об у зео сва ки
де лић мо га те ла. Не ко је вик нуо –
иде мо. Ви ше ни о че му ни сам раз ми -
шљао... По ву као сам ру чи цу... Ка да
сам до та као тло био сам си гу ран да
сам са вла дао страх.“

Ка пе тан Стој ков је го ди на ма
про фе си о нал но оба вљао за дат ке у
па до бран ској бри га ди и па до бран -
ском ба та љо ну на ду жно сти ма ко -
ман ди ра во да и че те, као и ре фе рен -
та за па до бран ску обу ку. За вр шио је
кур се ве за ин струк то ра па до бран -
ства, ин струк то ра лет њег и зим ског
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Увек па до бра нацУвек па до бра нац
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т Ка пе тан Го ран Стој ков

Без об зи ра на пен зи о ни са ње, оста ће увек па до бра нац Вој ске Ср би је. 
На ста ви ће да ска че у спорт ским клу бо ви ма, а спре ман је да, у слу ча ју по тре бе 
и по по зи ву, бу де у слу жби па до бран ског ба та љо на. 
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ал пи ни зма на Жа бља ку, за тим за из -
во ђа ча обу ке у ски ја њу и гор ској слу -
жби спа са ва ња, те курс са мо стал не
ис хра не у при ро ди. Овла дао је свим
ве шти на ма спе ци ја ла ца. Па до бран -
ска обу ка му је, ме ђу тим, увек би ла
нај ва жни ја. 

„Оспо со био сам нај ма ње сто ти -
њак па до бра на ца. По но сан сам ка да
ви дим да они да нас успе шно ска чу.
До бар па до бра нац мо ра да бу де пси -
хо фи зич ки спре ман, да тач но зна
шта у ком тре нут ку тре ба да ура ди,
од ула ска у ави он па до при зе мље ња.
Страх мо ра оста ви ти по стра ни, а
раз ми шља ти гла вом, не ср цем. Сва -
ка ко ман да ин струк то ра је за па до -
бран ца све ти ња, јер се у па до бран -
ству гре шке не пра шта ју“, твр ди ка -
пе тан Стој ков.

О по зи ву па до бран ца, ка ко ка же,
не мо же ни са да ка да је пен зи о нер да
при ча у про шлом вре ме ну. „По ред
љу ба ви за мо ју су пру гу Са њу, ћер ке
Го ра ну и Ива ну, па до бран ство је би ло
и оста ће још јед на ве ли ка љу бав.“ ƒ

Зо ран МИ ЛА ДИ НО ВИЋ  



По ход на па до бран ски ре -
корд по чео је ме сец да на
ра ни је на ини ци ја ти ву
мла дих па до бран ки из
аеро-клу бо ва ши ром Ср -

би је, оку пље них под за ста вом Удру -
же ња же на ле та ча Ср би је, уз ор га -
ни за ци о ну, тех нич ку и ло ги стич ку
по моћ Ми ни стар ства од бра не и Ва -
зду хо плов ства и про тив ва зду хо плов -
не од бра не Вој ске Ср би је. 

Је ли ца Кра је че ска, Је ле на Ми хај -
ло вић, Ти ја на Ра дић, Ана Ву чић, Ма -
ри ја на Мом чи ло вић, Ми ле на Мир ко -
вић, Све тла на Си мић и Рад ми ла Ђу -
рић по ста ви ле су 27. ав гу ста но ви
др жав ни ре корд, у дру гом по ку ша ју,
ско ком из нај но ви је ле те ли це на шег
ва зду хо плов ства – хе ли коп те ра Ми-
17, уз иде ал не вре мен ске усло ве и
по др шку ис ку сних ин струк то ра и
при ја те ља. 

Хе ли коп тер Вој ске Ср би је по пео
је па до бран ке на ви си ну од 4.000 ме -
та ра за ре корд них се дам ми ну та, а
оне су по том оства ри ле ду го пла ни ра -

ну на ме ру. По сле иска ка ња, ус пе ле су
да се чвр сто ухва те у ле ту и одр же
фор ма ци ју ду же од пет се кун ди, што
је би ло до вољ но да су ди ја на ли цу ме -
ста, пре гле дом сним ка, и зва нич но
по твр ди но ви др жав ни ре корд. 

Мла де па до бран ке ни су кри ле
оду ше вље ње и ус кли ци ра до сти мо -
гли су се чу ти од мах по отва ра њу ра -
зно бој них ку по ла њи хо вих па до бра -
на. Ду ге при пре ме и ди сци пли на
при ли ком ис пу ња ва ња ин струк ци ја
ста ри јих ко ле га и ко ле ги ни ца то га
да на су се ис пла ти ли. 

– Био је за и ста фе но ме на лан осе -
ћај, ко нач но смо оства ри ле оно што
смо се би за цр та ле пре не ко ли ко ме -
се ци. Хе ли коп тер је за трен био го ре,
ис по што ва ле смо про це ду ру ко је смо
то ли ко уве жба ва ле, и ус пе ле – ка же
нај мла ђа па до бран ка, два де се то го ди -
шња Ма ја Мом чи ло вић.

Нај и ску сни је па до бран ке Све -
тла на Си мић и Рад ми ла Ђу рић, та ко -
ђе, ни су кри ле оду ше вље ње. 

– Вре мен ски усло ви су би ли иде -
ал ни и мо је ко ле ге са аеро дро ма у
Ба тај ни ци би ли су ви ше не го до бри
до ма ћи ни – ис ти че Рад ми ла Ђу рић. 

Да цео до га ђај бу де до бро ор га -
ни зо ван, за слу ге има 204. ва зду хо -
плов на бри га да, ко јом ко ман ду је пу -
ков ник Пре драг Бан дић. 

– У име Вој ске Ср би је че сти там
де вој ка ма ко је су ус пе ле да по ме ре
још јед ну гра ни цу и да се, упр кос
сло же ном иза зо ву, без бед но и успе -
шно упи шу ме ђу пи о ни ре до ма ћег
ва зду хо плов ства. Ба тај ни ца је дом
за љу бље ни ка не ба и де вој ке су ов де
би ле ме ђу при ја те љи ма, ле тач ким и
тех нич ким осо бљем ко је је има ло до -
дат ну мо ти ва ци ју да ис пу ни овај за -
да так – ре као је пу ков ник Бан дић. 

Ко ле ги ни це из ци вил ства бо дри -
ле су и пот по руч ни це пи лот ки ње
Ања Кр не та, Сан дра Ра до ва но вић и
Ана Та дић, ко је су том при ли ком пот -
пи са ле при ступ ни це Удру же њу же на
ле та ча Ср би је. ƒ

П. ВО ЈИ НО ВИЋ
Снимио И. САЛИНГЕР
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Обо рен жен ски па до бран ски ре корд 

Се дам спорт ских па до бран ки, за јед но са при пад ни цом 63. па до бран ског ба та љо на 
Спе ци јал не бри га де Рад ми лом Ђу рић, упи са ло се кра јем ав гу ста у књи гу ре кор да 
до ма ћег ва зду хо плов ства – обо ри ле су др жав ни па до бран ски ре корд у осмо чла ној 
фор ма ци ји, ско ком с 4.000 ме та ра из над аеро дро ма у Ба тај ни ци

У осмо чла ној фор ма ци јиУ осмо чла ној фор ма ци ји



Ви ше од пет на ест го ди на изра -
ел ске од брам бе не сна ге ни су
из ве ле вој ну ве жбу на ко јој је

де сан ти ра на це ла па до бран ска
бри га да. У све тлу мо гу ћег кон -
флик та с тре нут но не ста бил ном
Си ри јом или Хе збо ла хом у Ли ба ну,
изра ел ски Ге не рал штаб пла ни ра
да учи ни баш то. Сма тра се да би
ма сов ни па до бран ски де сант мо -
гао би ти од ве ли ке ва жно сти у по -
тен ци јал ном су ко бу у ко ме би
изра ел ске од брам бе не сна ге де ло -
ва ле да ле ко од сво је те ри то ри је.
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Бри гад ни скок изра ел ских па до бра на цаБри гад ни скок изра ел ских па до бра на ца

Но ви свет скиНо ви свет ски
wing su it wing su it 
ре кордре корд

На не бу из над Јо ло Ка ун ти ја у
Ка ли фор ни ји, ја пан ски па до -
бра нац Ши ни ћи Ито по ста вио

је 28. ма ја но ви свет ски ре корд у ле -
те њу wing su i ta, по себ ног па до бран -
ског ком би не зо на ко ји ме ња аеро -
ди на ми ку те ла па до бран ца и омо гу -
ћа ва дуг хо ри зон тал ни лет у сло бод -
ном па ду ко ји та да и вре мен ски ду -
же тра је. При ли ком та квог ско ка
вер ти кал на бр зи на па до бран ца се
мно го стру ко сма њу је, док му се
због из ме ње не аеро ди на ми ке хо ри -
зон тал на дра стич но по ве ћа ва.

Шин, ка ко га па до бран ци зо ву,
одво јио се од ави о на PAC-750XL на
ви си ни од 9.754 ме та ра. Оства рио
је пре лет од 23,1 ки ло ме та ра уз хо -
ри зон тал ну бр зи ну од 363 ки ло ме -
та ра на час. Од од во ја до отва ра ња
па до бра на про шле су 322 се кун де.

Иако та ко ма сов ни де сант већ
ду го ни је из ве ден, вој ни ци и ста ре -
ши не па до бран ске бри га де и оста -
лих је ди ни ца ре дов но за вр ша ва ју
уоби ча је ну основ ну и ви шу па до -
бран ску обу ку и из во де па до бран ске
ско ко ве то ком го ди не. За вре ме дру -
гог ли бан ског ра та 2006. го ди не раз -
ма тра на је иде ја да се по је ди ни бор -
бе ни са ста ви уба це у ду би ну  те ри -
то ри је Ли ба на па до бран ским де сан -
том, али се од то га од у ста ло и та да
су де сан ти ра ни хе ли коп те ром. 

На кри ти ке да је па до бран ски
де сант за ста рео и да га тре ба по -
сма тра ти као део вој не исто ри је,
изра ел ски Ге не рал штаб од го ва ра
да све ве ли ке ар ми је све та, као
што су бри тан ска или аме рич ка,
та ко ђе из во де па до бран ске де -
сан те, и ма сов не и оне ма њег оби -
ма. У Ге не рал шта бу сма тра ју да је
па до бран ски де сант јед на од мо -
гућ но сти ко ју сва ка озбиљ на вој -
ска тре ба да уве жба ва. ƒ

Због ве ли ке ви си не на ко јој је ва -
здух вр ло раз ре ђен, Ито је ко ри -
стио ки се о нич ку опре му. Због ве -
ли ке хлад но ће, за вре ме ле те ња
пот пу но је из гу био осе ћај у ру ка ма,
али је ипак ус пео да отво ри па до -
бран и без бед но се при зе мљи.  

Ре корд у пре ђе ној дис тан ци и
по стиг ну тој бр зи ни зва нич но је по -
твр ди ла ко ми си ја Ги ни со ве књи ге
ре кор да. Ина че, Итоу ни је пр ви
пут да по сти же ре корд – 2009. го -
ди не био је члан ше зде се то смо чла -
не фор ма ци је wing su it пи ло та ко ја
је по ста ви ла на ци о нал ни ре корд
САД у тој ка те го ри ји. Има ви ше од
1.500 ско ко ва и ко ри сти ком би не -
зон Bla de 2 фин ског про из во ђа ча
Bird man. Inc. Свој пр ви скок те вр -
сте из вео је 2007. го ди не. ƒ

Б. НАЂ



Исто ри ја је ди ни це по чи ње
још то ком Дру гог свет -
ског ра та. По сле очи глед -
них успе ха бри тан ских па -
до бран ских гру па, над ле -

жни су од лу чи ва ли да ли да фор ми -

ра ју па до бран ски вод. У ав гу сту
1943. го ди не гру па до бро во ља ца
ода бра на је за та кав са став та да -
шњег ју жно а фрич ког рат ног ва зду -
хо плов ства. Пре не го што је за по че -

ла обу ку, пла ни ра ла да од ра ди тре -
на жни скок, гру па је рас фор ми ра на. 

То ком 1960. го ди не, та да шња Ју -
жно а фрич ка вој ска ис ка за ла је по -
тре бу за ва зду шно де сант ном пе ша -
диј ском је ди ни цом. Ода бра но је 15
до бро во ља ца из пе ша ди је, ко ји су
по сла ти на обу ку за па до бран це у ен -
гле ско ва зду хо плов ство у ба зу у
Абинг до ну, у Ју жној Ен гле ској. 

За вр ши ли су па до бран ску обу ку,
ве ћи на као па до бран ски ин струк то -
ри, не ки су оспо со бље ни и за па ке ре
па до бра на, а је дан као пи лот за пре -
воз па до бра на ца. Ка да су се вра ти ли
у Ју жну Афри ку они су би ли је згро
ин струк то ра но во фор ми ра ног пр вог
Па до бран ског ба та љо на, ко ји зва -
нич но функ ци о ни ше од 1. апри ла
1961. го ди не. Пр ви ко ман дант је ди -
ни це био је Виљем Лов. Ба за је ди ни -
це сме ште на је у Bloemfontein, Tem-
pe, OFS Command Headquarters, од -
но сно се ди ште Ко ман де опе ра тив -
них сна га. 

Без бед но сни за да ци
Гра нич ни рат у ју го за пад ној

Афри ци, у то вре ме, још ни је био у
пу ном је ку, та ко да је ју жно а фрич ка
по ли ци ја мо гла да ре ши све без бед -
но сне за дат ке ко ји су би ли по ста -
вља ни пред њу, од но сно да од бра ни
те ри то ри ју ко ју је обез бе ђи ва ла. С
вре ме ном, рат се рас плам сао, и та да
је Ју жно а фрич ка вој ска до би ла за да -
так да по мог не по ли ци ји у ре ша ва њу
про бле ма. Пр ви па до бран ски ба та -
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Елит ни ју ри шни циЕлит ни ју ри шни цисв
ет Ју жно а фрич ки па до бран ци

Пр ви па до бран ски ба та љон је ди ни је ре гу лар ни 
па до бран ски ба та љон у Ју жно а фрич ким 
на ци о нал ним од брам бе ним сна га ма. Тре нут но слу жи 
под 44. па до бран ским пу ком, за јед но с тре ћим 
ре зер вним па до бран ским ба та љо ном. 
Пред ста вља део стра те гиј ских ре зер ви ју жно а фрич ких 
од брам бе них сна га и у сва ком тре нут ку 
спре ман је да се рас по ре ди ши ром подса хар ске Афри ке.
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љон, јед на од нај бо љих је ди ни ца та -
да шње вој ске, по слат је у ак ци ју. 

При пад ни ци је ди ни це има ли су
1966. го ди не ва тре но кр ште ње –
уче ство ва ли су у су ко бу са при пад -
ни ци ма SWAPO-а – Ју го за пад на
африч ка на род на ор га ни за ци ја. Све
до 1989. го ди не па до бран ски ба та -
љон ан га жо ван је у по гра нич ном ра -
ту, а уче ство вао је у свим глав ним
опе ра ци ја ма про тив не при ја тељ ских
сна га.

Убр зо је од лу че но да се део ба -
та љо на раз ме сти на гра ни цу. Сле де -
ће 23 го ди не је ди ни ца је има ла стал -
но ме сто у Он да га ва ба зи рат ног ва -
зду хо плов ства. Па до бран ци су уче -
ство ва ли у опе ра ци ја ма у Ју го за пад -
ној Афри ци (На ми би ја), Ан го ли, Зам -
би ји, Мо зам би ку и Ро де зи ји (Зим -
баб ве). При пад ни ке са ста ва ко ји су
има ли зва ње па до бра на ца оста ле ко -
ле ге Ју жно а фрич ке вој ске про зва ли
су „pa ra bats“, та ко да је сви ма ко ји
слу же у па до бран ској пе ша ди ји у Ју -
жно а фрич кој вој сци остао и да нас
тај на ди мак.

Пр ви па до бран ски ба та љон
имао је Ко ман ду, ко манд не че те и
осам па до бран ско-пе ша диј ских че -
та. Од 1979. го ди не фор ми ран је и
из ви ђач ки вод. У ба та љо ну су би ли
са мо до бро вољ ци из ре дов не вој ске.
Сви при пад ни ци је ди ни це про шли су
раз ли чи те пси хо фи зич ке те сто ве,
од но сно се лек ци ју пре по чет ка па до -
бран ске обу ке. 

Се лек ци ју је,
обич но, за вр ша ва -
ло око 40 од сто
при ја вље них кан -
ди да та, ко ји су,
по том, упу ћи ва ни
на па до бран ску
обу ку. На да ље су
има ли спе ци јал ну
пе ша диј ску обу ку,
ко ја се са сто ја ла
од ру ко ва ња свим
оруж јем ко је је по -
се до вао вод и
упра вља ња раз ли -
чи тим бор бе ним
во зи ли ма. Та ко ђе,
учи ли су о кон вен -
ци о нал ном ра то -
ва њу и про тив по бу ње нич кој бор би. 

Ба та љон је био елит на ју ри шна
и мо бил на је ди ни ца, по себ но ка да је
би ло нео п ход но деј ство ва ти у што
кра ћем ро ку. Ис ку ства су сти ца ли од
ро де зиј ске ла ке пе ша ди је, ко ја су
до ра ђи ва ли и до во ди ли до са вр шен -
ства. Углав ном су се уба ци ва ли хе ли -
коп те ри ма или па до бра ни ма и би ли
вр ло ефек тив ни.  

Та ко ђе, из во ди ли су про тив по -
бу ње нич ке опе ра ци је, че сто су уче -
ство ва ли у опе ра ци ја ма за јед но са
32. ба та љо ном – та ко зва ним Ба фа ло
ба та љо ном, а по не кад и као мо то ри -
зо ва не тру пе с је ди ни ца ма као што
су 101. ба та љон и 61. ме ха ни зо ва на
бри га да. Упо тре бља ва ни су и као ва -
зду шно де сант не сна ге ко је су би ле

уба ци ва не па до бра ни ма ду бо ко иза
не при ја тељ ских ли ни ја.

Но ва уло га 
ба та љо на
По сле 1989. го ди не уло га Ба та -

љо на је про ме ње на – усме ре ни су на
бор бу у ур ба ним усло ви ма, као и мо -
бил на пе ша ди ја, ко ја се ан га жу је у
уну тра шњим опе ра ци ја ма. Ме ђу тим,
при пад ни ци је ди ни це су се и да ље
об у ча ва ли за про тив по бу ње нич ко
де ло ва ње и кла сич но ра то ва ње.

Уз па до бран це, је ди ни ца је тра -
жи ла до бро вољ це за из ви ђа че. И
они су нај пре за вр ша ва ли па до бран -
ску обу ку ска ка ња на сло бод но, за -
тим, спу шта ње низ ко но пац, обу ку



на ма њим бор бе ним чам ци ма, пре -
жи вља ва ње, пра ће ње, као и так ти ку
ма њих гру па, на во ђе ње авио-уда ра
са зе мље, курс за бол ни ча ре и за ве -
зи сте, те ре а ли зо ва ли про тив по бу -
ње нич ку обу ку, осло ба ђа ње та ла ца,
по ста вља ње екс пло зи ва и обу ку у ру -
ко ва њу оруж јем. 

Из ви ђа чи су ан га жо ва ни и као
по себ на гру па, од но сно као из ви ђач -

ка је ди ни ца уну тар 44. па до бран ске
бри га де. Уче ство ва ли су у тај ним
опе ра ци ја ма из ван гра ни ца сво је зе -
мље, чак 500 ки ло ме та ра иза не при -
ја тељ ских ли ни ја. Нај че шће су уба -
ци ва ни хе ли коп те ри ма или па до бра -
ни ма. Де ло ва ли су и као ве за из ме ђу
Ју жно а фрич ких од брам бе них сна га и

На ци о нал не уни је за то тал ну не за ви -
сност Ан го ле (UNIТА). 

Тек на кон ре дов ног вој ног ро ка
па до бран ци из пр вог па до бран ског
ба та љо на пре ба ци ва ни су у 44. па до -
бран ску бри га ду као ре зер ви сти, ма -
да се тај мо дел про ме нио по сле
1989. го ди не. 

У то ку 1988. го ди не, глав но ко -
ман ду ју ћи Ју жно а фрич ке вој ске из -
дао је на ре ђе ње 44. па до бран ској
бри га ди да бу де у пу ној бор бе ној го -
то во сти за хит но пре ба ци ва ње, то
јест укљу чи ва ње у бор бу. Би ла је то
по сле ди ца про мен љи ве и не си гур не
си ту а ци је у Ан го ли. Не ко ли ко че та
ре дов них вој ни ка из па до бран ског
ба та љо на ста вље но је под опе ра тив -
ну ко ман ду 44. бри га де. Ком би но ва -
на гру па на зва на је 14. па до бран ска
ба та љон ска гру па – 1 озна ча ва пр ви
па до бран ски ба та љон, а 4 да је реч о
44. па до бран ској бри га ди. 

Па до бран ска ба та љон ска гру па
по ста ла је од 1 ја ну а ра 1989. стал на
је ди ни ца 44. па до бран ске бри га де.
Об је ди ни ла је ре дов не вој ни ке с па -
до бран ским зва њем за опе ра тив но
упо тре бу у дру гој го ди ни њи хо вог
вој ног ро ка. Ра ци о на ли за ци јом ју -
жно а фрич ких од брам бе них сна га с
кра ја 1989. го ди не, рас фор ми ра ни су
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14. па до бран ска ба та љон ска гру па и
че твр ти па до бран ски ба та љон. 

Ба та љон је уче ство вао у сми ри -
ва њу уну тра шњих не ми ра ко ји су
тра ја ли од 1990. до исто риј ских из -
бо ра ко ји су одр жа ни у апри лу 1994.
го ди не. Кра јем 1991, пр ви па до бран -
ски ба та љон до би ја ста тус ба та љон -
ске гру пе, укљу чу ју ћи ар ти ље риј ске,
про тив а ви он ске и ин жи њер ске еле -
мен те у сво је ре до ве. Они су у са -
ста ву је ди ни це оста ли све до 1997.
го ди не. 

За да так пр вог па до бран ског
ба та љо на био је да обез бе ди ва зду -
шно де сант не је ди ни це за бор бу у
са ста ву ју жно а фрич ких од брам бе -
них сна га, да обез бе ди па до бран -
ску обу ку за све че ти ри слу жбе
ору жа них сна га, над гле да си гур -
ност па до бра на и одр жа ва па до -
бран ску опре му. 

Па до бран ска 
бри га да
Па до бран ска бри га да, ко ја оку -

пља све па до бран це ко ји су за вр ши -
ли ре дов ни вој ни рок и оне ко ји су
још на за дат ку у ре зер ви, осно ва на
је 20. апри ла 1978. го ди не. Пр ви ко -
ман дант био је бри га дир M. J. du
Plessis. Но ва је ди ни ца на зва на је 44.
па до бран ска бри га да. Сме ште на је
на фар ми Haakdoringfontein код Mur-
rayhill бли зу Wallmansthal, 35 ки ло -
ме та ра се вер но од Пре то ри је. 

У по чет ку је бри га да има ла дру -
ги и тре ћи па до бран ски ба та љон, а
ка сни је јој је до дат и че твр ти ба та -
љон. Одо бре но је фор ми ра ње и те -
рен ско-ин жи њер ског од ре да и од -
ре да ве зе 44. па до бран ске бри га де
од 1. ја ну а ра 1979. го ди не. 

Дру ги и тре ћи па до бран ски ба -
та љон зва нич но су под ко ман дом 44.
бри га де од 4. ја ну а ра 1979, ка да је
је ди ни ца и по ста ла са мо стал на. Ка -
сни је јој је до да та и ар ти ље ри ја, од -
но сно ми но ба ца чи 120 мм, про тив -
ва зду шни од ред, тех нич ка слу жба и

одр жа ва ње, те про тив тен ков ски од -
ред. У де цем бру 1982. го ди не одо -
бре но је ак ти ви ра ње и из ви ђач ке
че те, а по том и тран спорт не че те.

Ка да су се опе ра ци је на гра ни -
ци сми ри ле, по сле 1989. го ди не,
Бри га да је пре у сме ре на да оба вља
без бед но сне опе ра ци је уну тар Ју -
жне Афри ке, раз два ја за ра ће не
стра не то ком на сил них про те ста све
до де мо крат ских из бо ра 1994. го ди -
не. Од 1998. го ди не 44. па до бран ска
бри га да по ста ла је ре фор ми са ни 44.
па до бран ски пук, ко ји се са сто јао од
пр вог па до бран ског ба та љо на ре гу -
лар них вој ни ка и два ба та љо на ре -
зер ви ста – дру гог и тре ће. Пук је
имао и из ви ђач ки вод.

Па до бран ски пук је глав на па -
до бран ска је ди ни ца Ју жно а фрич -
ке вој ске. Ор га ни за ци о но је за о -
кру жен 2000. го ди не пре у ре ђе -
њем 44. па до бран ске бри га де, а
на ла зи се у вој ној ба зи Tempe,
бли зу Bloemfonteinа.

Пр ви па до бран ски ба та љон је -
ди ни је ре гу лар ни па до бран ски ба та -
љон у Ју жно а фрич ким на ци о нал ним
од брам бе ним сна га ма. Тре нут но слу -
жи под 44. па до бран ским пу ком, за -
јед но с тре ћим ре зер вним па до бран -
ским ба та љо ном. Пред ста вља део
стра те гиј ских ре зер ви ју жно а фрич -
ких од брам бе них сна га и у сва ком
тре нут ку спре ман је да се рас по ре ди
ши ром са хар ске Афри ке. ƒ

Бран ко ПА У НО ВИЋ
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Ка над ски со ко ло ви – Cana-
dian Skyhawks – не дав но су
за вр ши ли ју би лар ну че тр -
де се ту ска кач ку се зо ну. Тај
па до бран ско-де мон стра -

тив ни тим осно ван је 1971. го ди не.
Ба зи ра у Трен то ну у Он та ри ју. Има
20 чла но ва, од то га је 14 стал них чла -
но ва ска ка ча. Че ти ри су чла на ави он -
ских по са да и два при пад ни ка зе маљ -
ског осо бља. 

Члан ти ма мо же по ста ти при -
пад ник би ло ког ро да ору жа них сна -
га ако има за вр шен па до бран ски
курс за ско ко ве на сло бод но, па до -
бра ном ти па „кри ло“, ако има ви ше
од 50 ско ко ва или ако има па до бран -
ску А до зво лу у ци вил ству. По ред
ових чла но ва, тим ан га жу је ка мер ма -
не и ин струк то ре па до бран ства из
ци вил ства. Тре нут но их је пе то ро. 

Ко ман дир Па до бран ско-де мон -
стра тив ног ти ма је ка пе тан Марк
Ше пард, ко ји има ви ше од 350 ско -
ко ва. Тим, пре ма ње го вим ре чи ма,
има уло гу ам ба са до ра до бре во ље
ка над ских ору жа них сна га у зе мљи и
у све ту.

Док тра је ска кач ка се зо на „со -
ко ло ви“ оби ла зе Ка на ду, САД, Евро -
пу, Ја пан и Аустра ли ју и уче ству ју на
ва зду хо плов ним при ред ба ма и раз -
ли чи тим све ча но сти ма. Чла но ви ти -
ма су у сво јој исто ри ји из ве ли ви ше
од 5.000 де мон стра ци ја пред ви ше
од 75 ми ли о на гле да ла ца. 

За штит ни знак ти ма, по ко јем је
по знат у це лом све ту, је су ве о ма
атрак тив ни фор ма циј ски ско ко ви
отво ре ним ку по ла ма PD Light ning,
ко је су у бо ја ма ка над ске за ста ве.
Та кав скок из у зет но је зах те ван, тех -
нич ки те жак и опа сан.

Чла но ви ти ма из во де и ско ко ве
са за ста вом или ско ко ве са дим ним
ка ни сте ри ма. Осим то га, ска чу и по
два тан дем ско ка на сва кој при ред -
би на ко јој при су ству ју ва жни ји по је -
дин ци, а за при пад ни ке ме ди ја ор га -
ни зу је се по је дан лет ави о ном ка -
над ских „со ко ло ва“. 

Да би се при пре ми ли за ју би лар -
ну се зо ну, чла но ви Па до бран ско-де -
мон стра тив ног ти ма ско чи ли су око
5.000 ско ко ва. Углав ном ска чу из ави -
о на ти па CC-115 Buf fa lo. Ми ни мал на
ви си на ско ка је 750 ме та ра, док је нај -
ви ша око 4.000 ме та ра. ƒ

Б. НАЂ
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ди Па до бран ски де мон стра тив ни тим

Ка над ски Ка над ски 
„со ко ло ви„со ко ло ви””
Док тра је ска кач ка се зо на „со ко ло ви“ оби ла зе 
Ка на ду, САД, Евро пу, Ја пан и Аустра ли ју и 
уче ству ју на ва зду хо плов ним при ред ба ма и 
раз ли чи тим све ча но сти ма. Чла но ви ти ма, 
ко ји су не дав но за вр ши ли ју би лар ну че тр де се ту 
ска кач ку се зо ну, до са да су из ве ли ви ше од 
5.000 де мон стра ци ја пред ви ше од 
75 ми ли о на гле да ла ца. 



Ин фор ма ци је ко је су се по ја -
ви ле у од ре ђе ном бро ју ин -
тер нет пу бли ка ци ја о на -
вод ној ре ор га ни за ци ји 76.
гар диј ске ва зду шно де сант -

не ди ви зи је не од го ва ра ју исти ни –
 ре као је ко ман дант ВДВ Ру си је ге не -
рал-пот пу ков ник Вла ди мир Ша ма нов.

Ту ин фор ма ци ју пре нео је, у ге -
не ра ло во име, зва нич ни пред став ник
за штам пу ру ског ми ни стар ства од -
бра не, за ду жен за ва зду шно де сант не
сна ге, пу ков ник Ку че рен ко. Ис та као
је и да у пла но ви ма о са ста ву Коп не не
вој ске, Мор на ри це и ВДВ ко је је одо -
брио пред сед ник Ру си је не ма ре чи о
сма ње њу са да шњег бро ја вој ни ка и
офи ци ра па до бран ских је ди ни ца.

Ге не рал-пот пу ков ник Ша ма нов
ис та као је да „де сант њи ки“ тре нут но
из вр ша ва ју уоби ча је не за дат ке у пет
цен та ра, од ко јих је нај ва жни ји у Ом -
ску, и у не ко ли ко ма њих за себ них ба -
за. Та ко рас по ре ђе не је ди ни це и у бу -
дућ но сти ће на ста ви ти да пред ста -
вља ју глав не так тич ке је ди ни це и би -

ће план ски раз ви ја не упо ре до с раз во -
јем но ве опре ме и ору жа них си сте ма. 

Од по ме ну тих но вих си сте ма ко -
ји се раз ви ја ју ис кљу чи во за по тре бе
де сант них је ди ни ца ис ти че се „ан -
дро ме да“ – ауто мат ски мо бил но/ста -
ци о нар ни кон трол ни си стем. Фи нал -
на, тре ћа, проб на фа за, ко ја је по ка -
рак те ру ис кљу чи во так тич ка, спро -
ве де на је успе шно на Ме две ђим је -
зе ри ма, крај Мо скве. 

У то ку три не де ље „ан дро ме да“
је опи то ва на у те рен ским усло ви ма у
са мо стал ном па до бран ском пу ку. Са -
ра ђи ва ли су екс пер ти и па до бран ци.
Сва опре ма је ис про ба на и ра ди ло се
на от кла ња њу ма њих про бле ма ко ји
су се по ја вљи ва ли у то ку упо тре бе.
Си стем је све вре ме ис про ба ван у је -
ди ни ца ма Ју жне вој не обла сти. Пре -
ма ми шље њу струч ња ка до бро се по -
ка зао и спре ман је за ма сов ну про из -
вод њу. Се риј ска ис по ру ка тре ба ло
би да поч не 2013. го ди не.

Ка да је реч о одр жа ва њу по сто -
је ће опре ме де сант них је ди ни ца, но -

ви на је да су пре шли на си стем одр -
жа ва ња од стране трећег лица, ван
си сте ма одбране. То и је сте план
Ми ни стар ства од бра не на осно ву ко -
га би све је ди ни це ру ских ору жа них
сна га тре ба ло да пре ђу на тај мо дел.
На при ме ру па до бра на ца ста ци о ни -
ра них у Ту ли по ка за ло се да су и за -
ми сао и ре а ли за ци ја би ли успе шни. 

За де сет ме се ци у 2011. спе ци -
ја ли сти уго вор них фир ми из ве ли су
ра до ве на одр жа ва њу 326 „ка маз“
во зи ла, 328 те рен ских во зи ла и 156
оклоп них во зи ла. Углав ном на ли цу
ме ста, у вој ној ба зи, или, ако је реч
о ком пли ко ва ни јим ра до ви ма, у по -
го ни ма фир ме.

Ко ман да ди ви зи је ви со ко је оце -
ни ла ква ли тет из ве де них ра до ва.
Упо шља ва ње тре ћих ли ца на том по -
љу, омо гу ћи ће да осо бље је ди ни ца
ко је је их је до сад оба вља ло бу де ан -
га жо ва но, пре све га, на из во ђе њу
бор бе не и спе ци ја ли стич ке обу ке. ƒ

Б. НАЂ
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„Де сант њи ки“ 
тре нут но 
из вр ша ва ју 
уоби ча је не за дат ке 
у пет цен та ра, од ко јих је
нај ва жни ји у Ом ску, 
и у не ко ли ко ма њих, за себ них 
ба за. Та ко рас по ре ђе не је ди ни це 
и у бу дућ но сти ће на ста ви ти да 
пред ста вља ју глав не так тич ке је ди ни це и би ће 
план ски раз ви ја не упо ре до с раз во јем но ве опре ме 
и ору жа них си сте ма.

У У бор бе ном рас по ре дубор бе ном рас по ре ду
76. гар диј ска ва зду шно де сант на ди ви зи ја ру ске вој ске 



Ре ка Дње пар би ла је озбиљ на
пре пре ка, па је со вјет ска ко -
ман да схва ти ла да пре ко ње
мо ра ју пре ба ци ти део сна га,
да је по треб но на дру гој оба -

ли ство ри ти мо сто бран за ка сни је
на пре до ва ње глав ни не, док се не -
мач ка од бра на још не учвр сти на це -
лој ду жи ни дру ге оба ле. Со вје ти су
пре до ла ска је ди ни ца не мач ке Гру пе
ар ми ја Југ ус пе ли да пре ба це са мо
пе ша ди ју, док су ар ти ље ри ја и оклоп
оста ли на дру гој оба ли. Мо сто бран
је био ма ле ду би не јер је со вјет ска
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Дње пар ска опе ра ци јаДње пар ска опе ра ци ја

ф
ељ

то
н ВДВ у рат ној 1943. (4)

У сеп тем бру 1943. го ди не, Со вје ти су из ве ли ва зду шно де сант ну опе ра ци ју као од го вор 
на по след њу ве ли ку не мач ку офан зи ву на Ис точ ном фрон ту, за по че ту у ју лу код Кур ска. 
По чет ком ме се ца је ди ни це со вјет ског Цен трал ног фрон та про би ле су не мач ке од брам бе не
по ло жа је се вер но од Су ми ја и про шле ду бо ко, све до Чер ни го ва, у не мач ку по за ди ну. 
Нем ци ни су има ли дру гог из бо ра, не го да се по ву ку до ре ке Дње пра. 

пе ша ди ја мо ра ла да оста не у до ме ту
по др шке сво је ар ти ље ри је. Уско ро
су мо сто бра ни по ста ли из ло же ни
те шким не мач ким на па ди ма из ва -
зду ха и са зе мље. Је ди ни на чин да им
се до ту ри по моћ и да се бра ни о ци
по ја ча ју био је па до бран ски де сант.

План де сан та
Од гар диј ских ва зду шно де сант -

них бри га да фор ми ран је при вре ме -
ни ва зду шно де сант ни кор пус ко ји је
бро јао око 10.000 љу ди, под ко ман -

дом ге не рал-ма јо ра Ива на За те ва ки -
на. За по др шку им је од ре ђе на дру га
Ва зду шна ар ми ја, ко ја је ина че пру -
жа ла ва зду шну по др шку Во ро ње -
шком фрон ту. Ко ман дант тог фрон -
та ге не рал Ва ту тин из дао је на ре ђе -
ња кор пу су да обез бе ди по др шку и
по ја ча је ди ни це већ ан га жо ва не на
мо сто бра ни ма на ју жној оба ли Дње -
пра на про сто ру Ве ли ког Бу кри на;
за тим да обез бе ди мо сто бра не и
про ши ри их до вољ но да у њих бу ду
рас по ре ђе не до дат не сна ге пред по -
че так сле де ће офан зи ве. Кор пус је
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тре ба ло да за у зме Ли по ви Рог, Ма -
ке до ње и Стје пан це, а исто вре ме но
да спре чи да не мач ки про тив на пад
стиг не до ју жне оба ле Дње пра на
про сто ру од Ка не ва до Тра ко ми ро ва.
Зо на од го вор но сти кор пу са тре ба ло
је да бу де ве ли чи не из ме ђу 15 и 20
ки ло ме та ра у ши ри ну и 30 ки ло ме та -
ра у ду би ну.

Де сант је тре ба ло да се из ве де
две но ћи за ре дом. Кор пу су је до де -
ље но 50 ПС-84 тран спорт них ави о -
на, 150 бом бар де ра ИЛ-4 и Б-25 и 45
је дри ли ца. Би ло је то не до вољ но за
је дан лет у то ку но ћи и зна чи ло је да
ће у обе но ћи од ре ђе не за де сант би -
ти ви ше по ле та ња. Аеро дро ми са ко -
јих је де сант тре ба ло да по ле ти би ли
су Смо ро ди но и Бо го ду хо во крај Ле -
бе ди на, уда ље ни од ме ста при зе мље -
ња из ме ђу 180 и 230 ки ло ме та ра. Је -
дри ли це с ла ком ар ти ље ри јом тре ба -
ло је да се при зе мљу ју из ме ђу на ле та
па до бра на ца. Пре де сан та чи та ву
област обез бе ђи ва ли би ва зду шни
на па ди со вјет ске ави ја ци је. По при -
зе мље њу и при ку пља њу, па до бран ци
су има ли за да так да очи сте и обез -
бе де зо ну до ско ка, а по том да оства -
ре ве зу с пар ти зан ским је ди ни ца ма у
тој обла сти. 

У но ћи из ме ђу 24. и 25. сеп -
тембрa, Тре ћа и Пе та па до бран ска
бри га да тре ба ло је да бу ду пр ве де -
сан ти ра не – Тре ћа ју го и сточ но од

Ржи шче ва у обла сти ме ста Ту ли це,
Бе ре зња ге, Ла зур ци ја и По тап си ја,
ка ко би ус по ста ви ла од брам бе ну ли -
ни ју од Ки по ви јег Ро га, Ма ке до ни ја
и Си ни јав ке до Ко за ров ке. Ту ли ни ју
тре ба ло је да обез бе ђу ју до при сти -
за ња је ди ни ца 40. ар ми је. Пе та бри -
га да би ла би де сан ти ра на за пад но од
Ка не ва, у обла сти ма Ко ва ли ја, Ко -

стај не ца и Тро -
сти не ца, где је
тре ба ло да др жи
ли ни ју од Гор ков -
шчи не ка Сте пан -
ци до Сут ни ки ја,
оче ку ју ћи при сти -
за ње со вјет ских
коп не них сна га из
прав ца Бу ча ка,
Се ли шча и Ка не -
ва, бло ки ра ју ћи
би ло ка кав по ку -
шај на пре до ва ња
Не ма ца са ју га
или ју го за па да.

Пре ла зак
ре ке
Кра јем сеп -

тем бра глав ни на
со вјет ских сна га
пре шла је ре ку.
Не при ја тељ ске
је ди ни це код Бу -
кри на, на ју жној
оба ли, би ле су ма -

ло број не – из ви ђа чи 19. оклоп не ди -
ви зи је и 150 ка де та и офи ци ра шко -
ле про тив ва зду шне од бра не. Не мач -
ка 19. оклоп на ди ви зи ја на ла зи ла се
65 ки ло ме та ра се вер ни је и пре ла зи -
ла је ре ку код Ки је ва. Оклоп ни кор -
пус по слат је у ту област, а ње го ве
че о не је ди ни це при сти гле су 23. сеп -
тем бра. Су тра дан је цео кор пус пре -
шао ре ку и уни штио мост код Ка не -
ва за со бом. Де се та мо то ри зо ва на и
19. оклоп на ди ви зи ја кре ну ле су на
југ и то баш у зо ну ко ја је би ла пла -
ни ра на за при зе мље ње со вјет ског
де сан та. 

Је ди ни це и ави о ни при ку пља ли
су се 24. сеп тем бра на аеро дро ми ма.
Од 65 тран спорт них ави о на до де ље -
них Пе тој па до бран ској бри га ди по -
ја ви ло се 48, јер је ло ше вре ме спре -
чи ло до ла зак оста лих. Пред ве че је
Тре ћа па до бран ска бри га да за по че -
ла по ле та ња, а Пе та не ко ли ко са ти
ка сни је, због про бле ма у до пу ни го -
ри вом ави о на ко ји су се вра ти ли са
де сан ти ра ња Тре ће бри га де.

Сто га су ави о ни по ле та ли по је -
ди нач но, ка ко се ко ји до пу ња вао го -
ри вом, јер је вла да ла ве ли ка гу жва на
аеро дро му. За тим је не ста ло и го ри -
ва, па је де сант Пе те бри га де пре ки -
нут у ра ним ју тар њим са ти ма 25.
сеп тем бра. До тог тре нут ка ве ћи на
са ста ва Тре ће бри га де већ је би ла
де сан ти ра на, сем 2.000 при пад ни ка
ко ји су оста ли да че ка ју као и бри -
гад ни ла ки про тив тен ков ски то по ви
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од 45 ми ли ме та ра. До тре нут ка пре -
ки да де сан та Пе те бри га де из ве де -
но је 298 по ле та ња, спу ште но је
4.575 па до бра на ца и 660 ма лих кон -
теjне ра ма те ри ја ла и му ни ци је. 

Ло ше вре ме спре чи ло је да се
зо не до ско ка и при зе мље ња обе ле -
же уна пред ва тром или па не ли ма и
за то је до шло до рас ту ра де сан та, а
не ки од ави о на ни су ни из ба ци ли па -
до бран це, већ су се с њи ма вра ти ли
на зад. Због ло шег вре ме на из о ста ли
су и пла ни ра ни ва зду шни на па ди.
Па до бран ци су по сле при зе мље ња
оста ли ра штр ка ни на ши ро ком под -
руч ју пу ном Не ма ца. Ка да су се пр -
ви при зе мљи ли око Ду ба ри-Гу ше ва,
на па ла ух је глав ни на 19. оклоп не
ди ви зи је. 

Пр ве но ћи по сле де сан та ве ли -
ки број па до бра на ца је уби јен или
за ро бљен – 209 је за ро бље но, а 692
су уби је на од 1.500 спу ште них на
про стор из ме ђу Ду ба ра и Ро са ве.
Код Гу ше ва, че та 73. пан цер-гре на -
дир ског пу ка уни шти ла је че ту од
150 па до бра на ца, али је у тој бор би
пре тр пе ла те шке гу бит ке. Бор бе су
на ста вље не и иду ћег да на, а пре жи -
ве ли при пад ни ци Тре ће па до бран ске
оку пи ли су се у при вре ме не, ма ле је -
ди ни це и та ко се бо ри ли. 

Исто вре ме но, са ста ви Пе те па -
до бран ске ко ји су ус пе ли да из вр ше
де сант по ку ша ли су да се оку пе и
пре гру пи шу, али је то би ло не мо гу ће
јер је при ли ком ско ка из гу бље на ско -
ро сва ра дио-опре ма. Са мо пет ра -
дио-ста ни ца би ло је ис прав но. Уз то,
Пе та бри га да се при зе мљи ла не по -
сред но уз Пе ту СС ди ви зи ју Ви кинг,
ко ја је до 26. сеп тем бра по би ла све
па до бран це у обла сти око Пе ка ри ја. 

Бор бе на деј ства
Со вје ти су по сле де сан та по ку -

ша ли да се пре гру пи шу. Од 4.575 па -
до бра на ца ко је су ус пе ли да ско че,
2.300 ус пе ло је да се оку пи и пре гру -
пи ше на про сто ру Ржи шче ва и Чер -
ка си ја. Оста ли пре жи ве ли при дру -
жи ли су се пар ти за ни ма на ко је су
на и шли. По је дин ци ко ји су гре шком
ба че ни у ре ку или на ње ну се вер ну
оба лу, при дру жи ли су се Во ро њеж -
ком фрон ту. 

У шу ми крај Ка не ва и Чер ка си ја
оку пи ла се гру па од 600 па до бра на -
ца, код Чер ну ши ја још 200, а че ти ри
гру пе, ко је су бро ја ле око 300 па до -
бра на ца, при ку пи ле су се крај Ја бло -
но ва. Гру пе су, иако сла бо снаб де ве -
не му ни ци јом и опре мом, на па да ле
Нем це. Јед на гру па од 150 љу ди на -

па ла је не мач ки штаб у По то ку, а за -
тим ју жно од тог се ла у за се ду ухва -
ти ла не мач ки кон вој. 

При пад ни ци Тре ће и Пе те бри -
га де деј ство ва ли су по чет ком ок то -
бра на се ве ру и на ју гу. Се вер но од
Ржи шче ва до Ка не ва те рен је до бро
бра њен, па та ко и не по во љан за њих.
Деј ство ва ли су у ма лим гру па ма, ко -
ри сте ћи так ти ку бр зог на па да и бр -
зог по вла че ња. На ју гу је те рен био
шу мо вит и сла бо бра њен. По Нем ци -
ма су ту деј ство ва ле ве ће гру пе. Пет
гру па у том про сто ру бро ја ло је око
1.200 па до бра на ца. Јед ну од њих во -
дио је за ме ник ко ман ди ра дру гог ба -
та љо на Тре ће па до бран ске бри га де
ма јор Блув штајн. По што је имао ра -
дио-ве зу при мио је на ре ђе ње да на -
пад не не мач ки ба та љон у гра ди ћу
Бо вањ, на се вер ној иви ци Ка нев ске
шу ме. На пад је био успе шан и па до -
бран ци су за ро би ли ве ли ку ко ли чи ну
оруж ја, му ни ци је, за ли ха и до ку ме на -
та. По том су се по ву кли на ју го за пад.

Дру гом гру пом ко ман до вао је
ма јор Фо фа нов, на чел ник Шта ба
Тре ће па до бран ске бри га де. По чет -
ком ок то бра, гру па је на па ла ве ли ки
број не мач ких по ло жа ја око Ту лит са
и Шан дре, све вре ме при ку пља ју ћи
ма ле гру пе лу та ју ћих па до бра на ца.
Три не де ље ка сни је по ве за ли су се са
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ве ли ком гру пом пот пу ков ни ка Си -
дор чу ка у Та ган чкој шу ми. Гру па пот -
пу ков ни ка Си дор чу ка има ла је 1.000
па до бра на ца и би ла је ор га ни зо ва на
као бри га да с три ба та љо на и пра те -
ћим еле мен ти ма – из ви ђач ки вод,
вод ве зе, про ти во клоп ни и ин жи ње -
риј ски вод. 

По што је ус по ста вио ве зу са
Шта бом 40. ар ми је, пот пу ков ник
Си дор чук ор га ни зо вао је до тур му -
ни ци је и за ли ха из ва зду ха. Кра јем
ок то бра ње го ви бор ци на па ли су
пру гу из ме ђу Та ган че и Кор шу на и
уни шти ли цео воз. То исто ве че на -
па ли су и се ло Бу да Во ро бјев ска и
на те ра ли у бек ство Штаб и при -
штап ске је ди ни це не мач ког 157. пе -
ша диј ског ба та љо на. 

Не при ја тељ ски 
од го вор
Нем ци су на бор бе на деј ства

сна жно од го во ри ли. Не ко ли ко пу та
су на па ли Си дор чу ко ву ба зу, узро ко -
ва ли људ ске гу бит ке и по ме ра ње
бри га де у Чер ка ску шу му. Ме ђу тим
у том по кре ту, Си дор чук је на и шао
на још из гу бље них па до бра на ца и
ње го ва је ди ни ца је по сле то га бро ја -
ла 1.700 љу ди, што му је омо гу ћи ло
да фор ми ра и че твр ти ба та љон.

Кра јем ок то бра, ка да је ус по ста -
ви ла но ву ба зу у Чер ка ској шу ми,
Пе та бри га да из ве ла је се ри ју успе -
шних на па да на Нем це. Снаб де ва ла
је ин фор ма ци ја ма и Штаб Дру гог
укра јин ског фрон та мар ша ла Ива на
Ко ње ва. Пот пу ков ник Си дор чук је
11. но вем бра до био на ре ђе ње да
омо гу ћи сна га ма Укра јин ског фрон та
да пре ђу ре ку. Бри га да је тре ба ло да
за у зме се ла Ло зо вок, Се кир ну и Сви -
до вок на ме сту где је пла ни ран пре -
ла зак је ди ни ца 52. ар ми је. 

Не мач ке сна ге ко је су бра ни ле
тај про стор са сто ја ле су се од пе -
ша диј ског ба та љо на и ин жи ње ри је,
ко је су др жа ле Ло зо вок, две пе ша -
диј ске че те у обли жњем се лу Ели за -
ве тов ки и пе ша диј ског ба та љо на с
пет тен ко ва у Сви до во ку. У ра но ју -
тро 13. но вем бра па до бран ци су по -
че ли на пад. Ма јор Блув штајн је с
при пад ни ци ма дру гог па до бран ског
ба та љо ном имао нај те жи за да так –
да на пад не Сви до вок у ко ме је би ло
пет тен ко ва и ба та љон пе ша ди је.
Че твр та и пе та че та ње го вог ба та -
љо на ус пелe cy да уђy у цен тар Сви -
до во ка нео па женe. По че ла је же -
сто ка бор ба. 

И ше ста че та на и шла је на јак
от пор на бр ду ко је је тре ба ло да за у -
зме, као и че твр ти па до бран ски ба -

та љон ко ји је на пре до вао на ле вом
кри лу Блув штај но вог па до бран ског
ба та љо на. Кре ну ли су у Сви до вок са
за па да да оби ђу и од се ку не мач ка
упо ри шта у цен тру. Исто вре ме но,
уве де на је ре зер ва дру гог ба та љо на
с ис то ка. По што су из гу би ли три од
пет тен ко ва, Нем ци су се по ву кли на
се ве ро и сток, али су се бр зо вра ти ли,
с ју га и ис то ка, и то ба та љо ном по -
др жа ним са се дам тен ко ва. 

Ка ко би из бе гли оп ко ља ва ње,
па до бран ци дру гог и че твр тог ба та -
љо на су се по ву кли из Сви до во ка у
шу му ју го и сточ но од гра да. Иако
град ни је за у зет, иду ће но ћи са ста ви
254. стре љач ке ди ви зи је успе шно су
пре шли Дње пар. Сре ди ном но вем -
бра ди ви зи ја је, пра ће на остат ком
со вјет ске 52. ар ми је, очи сти ла гра -
до ве уз ре ку и по ве за ла се са Пе том
гар диј ском па до бран ском бри га дом. 

Па до бран ци су уче ство ва ли у
бор ба ма и на ред на три да на, по сле
че га су по сла ти у по за ди ну на од мор.
У не пре кид ној бор би про ве ли су два
ме се ца. По сле опе ра ци је, у ко јој су
Со вје ти пре тр пе ли ве ли ке гу бит ке,
Вр хов на ко ман да од лу чи ла је да па -
до бран це ви ше не упо тре бља ва у ма -
сов ним де сан ти ма. ƒ

Бо јан НАЂ
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Ре пре зен та ци ју Ре пу бли ке
Ср би је, пред во ђе ну се лек -
то ром Не на дом Ку зма но ви -
ћем, пред ста вља ли су се ни -
о ри Ра до слав Ко раћ, Алек -

сан дар Цвет ко вић, Сло бо дан Тер -
зић, Љу би ша На у мо вић, Све тла на
На у мо вић, Сло бо дан Мар ко вић и ју -
ни ор Сте ван Ми ле тић. На ши ре пре -
зен та тив ци осво ји ли су де ве то ме -
сто у екип ном пла сма ну у ско ку на
циљ и сед мо ме сто у ге не рал ном
пла сма ну. 

У кон ку рен ци ји се ни ор ки, у
ско ко ви ма на циљ нај бо ља је би ла
Фран цу ски ња Фе ран Де бо ра, док
су дру го и тре ће ме сто осво ји ле
Сло вен ке – Ире на Ав бељ и Mа ја
Ша јо вић. У фи гу ра тив ним ско ко ви -
ма на по бед нич ком по сто љу би ле
су са мо Ру ски ње. Пр ва је би ла Љу -
бов Еши ке је ва, дру га Ле пе зи на Ол -
га и тре ћа Све тла на Кле ни на. У ге -
не рал ном пла сма ну код се ни ор ки
нај бо ље су би ле – Љу бов Еши ке је -
ва, Ол га Ле пе зи на и Ма ја Ша јо вић.
Екип не по бед ни це у ско ко ви ма на
циљ су Ру ски ње, за тим Бе ло ру ски -
ње, па По ља ки ње.

У кон ку рен ци ји ју ни о ра у ди сци -
пли ни ско ко ви на циљ, пр ви је био
Или ја Позд ња ков из Бе ло ру си је,
дру ги Ми хаeл Гро се гер из Аустри је,
а тре ћи Мак сим Рубтцов из Ру си је.
У ди сци пли ни фи гу ра нај бо љи је био
Бе ло рус Ан тон Би стров, дру ги Не -
мац Ра фа ел Ла у тен ба хер, а тре ћи
Мак сим Рубтцов. У ге не рал ном пла -
сма ну пр ви је био Рубтцов, дру ги Ла -
у тен ба хер и тре ћи Би стров.

Код ју ни ор ки у ди сци пли ни ско -
ко ва на циљ пр ва је би ла Та и сја Кри -
во шче ко ва из Ру си је, дру га ње на зе -
мља ки ња Га ли на Ор лен ко, а тре ћа
Вик то ри ја Сал да та ва из Бе ло ру си је.
У фи гу ра ма је нај бо ља ју ни ор ка би ла
та ко ђе Та и сја Кри во шче ко ва, дру га је
би ла Вик то ри ја Сал да та ва, а тре ћа
Кри стци на Хло пи на, Бе ло ру ски ња. У
ге не рал ном пла сма ну код ју ни ор ки
је нај бо ља би ла Кри во шче ко ва, дру -
га Сал да та ва и тре ћа Ор лен ко. ƒ

Б. НАЂ

Европ ско па до бран ско пр вен ство у Ки кин ди

Фи гу ра тив ни и Фи гу ра тив ни и 
ско ко ви на циљско ко ви на циљ

У Ки кин ди је од 20. до 
27. ав гу ста одр жа но 
ше сто Европ ско 
па до бран ско пр вен ство 
у фи гу ра тив ним и 
ско ко ви ма на циљ за 
се ни о ре и тре ће Европ ско
па до бран ско пр вен ство 
у истим ди сци пли на ма за 
ју ни о ре. Уче ство ва ли су 
ре пре зен та ци је и 
спорт ски па до бран ци и 
па до бран ке из 17 зе ма ља.

У по је ди нач ној се ни ор ској кон -
ку рен ци ји Ра до слав Ко раћ за у зео је
45. по зи ци ју у ско ку циљ и 37. ме сто
у фи гу ра ма (у ге не рал ном пла сма ну
39. пла сман) Алек сан дар Цвет ко вић
био је 51. у ско ку на циљ, а 40. у фи -
гу ра ма (у ге не рал ном пла сма ну осво -
јио је 42. по зи ци ју), Сло бо дан Тер -
зић 52. у ско ку на циљ, 34. у фи гу ра -
ма и 40. у ге не рал ном пла сма ну, док
је Сло бо дан Мар ко вић 53. у ско ку на
циљ, 35. у фи гу ра тив ним ско ко ви ма,
а 41. у ге не рал ном пла сма ну. Љу би -
ша На у мо вић пла си рао се на 48. по -
зи ци ју у ско ку на циљ, 36. у фи гу ра -
ма и 38. у ге не рал ном пла сма ну. 

Ме ђу се ни ор ка ма, Све тла на Си -
мић оства ри ла је 24. ме сто у ско ку на
циљ и у фи гу ра ма, што јој је до не ло
25. ме сто у ге не рал ном пла сма ну,
док је ју ни ор Сте ван Ми ле тић за у зео
је 16. ме сто у ско ку на циљ, а 15. у
фи гу ра ма. У ге не рал ном пла сма ну то
је би ло до вољ но за 15. ме сто. 

У по је ди нач ном пла сма ну ме ђу
се ни о ри ма у ско ко ви ма на циљ нај -
бо љи је био Јир жи Гец нук из Че шке,
дру ги је био То мас Жа не ро из Фран -
цу ске, а тре ћи Фи лип Ва лоа та ко ђе
Фран цуз. У ди сци пли ни фи гу ра тив -
них ско ко ва од се ни о ра зла то је узео

Фи лип Ва лоа,
сре бро Јир жи
Гец нук, а брон зу
Рус Ди ми три
Мак си мов.

У ге не рал -
ном пла сма ну
нај бо љи ре зул -
тат по сти гао је
Гец нук, за тим
Ва лоа, па Мак -
си мов. Нај бо љи
у ско ко ви ма на
циљ, у екип ној
му шкој кон ку -
рен ци ји, би ли су
Че си, па Фран -
цу зи и на кра ју
Ита ли ја ни.
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Од 4. до 7. ав гу ста у Ки -
кин ди су одр жа ни 57. др -
жав но пр вен ство у ско -
ко ви ма на циљ и фи гу ра -
тив ним ско ко ви ма и

Отво ре но пр вен ство Ср би је. Уче -
ство ва ло је се дам еки па и три де се -
так так ми ча ра из Ср би је и Ре пу бли -
ке Срп ске. 

У ди сци пли ни ско ко ва на циљ
обо рен је до са да шњи др жав ни ре -
корд, јер је Ра до слав Ко раћ, члан Па -
до бран ског клу ба „Гри фон“ МУП-а
Ср би је, у де сет ско ко ва имао са мо
де сет сан ти ме та ра.

У ди сци пли ни ско ко ви на циљ
пр ви је био Ра до слав Ко раћ из „Гри -
фо на“, дру ги Си ни ша Ми ћић из „Не -
бе ских ви дри“ Вој ске Ср би је (у отво -
ре ној кон ку рен ци ји то ме сто за у зео
је Иван Ла јић из Авио-клу ба „При је -
дор“), док је тре ћа би ла Рад ми ла Ђу -
рић, та ко ђе из „Не бе ских ви дри“.

Пр во ме сто у ди сци пли ни фи гу -
ра тив них ско ко ва при па ло је Сло бо -
да ну Тер зи ћу из „Гри фо на“, дру го
Љу би ши На у мо ви ћу из „На ших кри -
ла“ (Па ра ћин) и тре ће ме сто Сло бо -
да ну Мар ко ви ћу из Клу ба „Гри фон“.

„Не бе ске ви дре“ осво ји ле су пр -
во ме сто у екип ној кон ку рен ци ји, у

ис тој ди сци пли ни, дру ги су би ли па -
до бран ци из па ра ћин ских „На ших
кри ла“, а тре ћи „Гри фон „(у отво ре -
ној кон ку рен ци ји тре ћи су би ли па -
до бран ци из При је до ра).

По је ди нач но, у ге не рал ном пла -
сма ну, пр во ме сто при па ло је Љу би -
ши На у мо ви ћу из „На ших Кри ла“,
дру го Ра до сла ву Ко ра ћу из „Гри фо -
на“, а тре ће ње го вом клуп ском ко ле -
ги Сло бо да ну Тер зи ћу. Екип но, пр ви
су би ли па до бран ци „Гри фо на“, дру -
ги из Па до бран ског клу ба „На ша
кри ла“, а на тре ћу по зи ци ју пла си ра -
ли су се па до бран ци из Ја го ди не. ƒ

Б. НАЂ

Др жав но пр вен ство у кла си ци



МО НО ГРА ФИ ЈА 
63. ПА ДО БРАН СКЕ 
БРИ ГА ДЕ
Књи га по све ће на ства ра њу и раз во ју
чу ве не 63. па до бран ске бри га де 
из у зет на је по мно го че му: са др жа ју,
илу стра ци ја ма и при влач ном из гле ду.
Вој ни ци са две за кле тве, ка ко зо ву
при пад ни ке те елит не је ди ни це, веч ни
су при мер вој нич ке ча сти, 
по жр тво ва ња и вр хун ске об у че но сти,
а на да све осе ћа ња ода но сти отаџби ни
и уни фор ми ко ју по но сно но се. 
Цр ве на бе рет ка с па до бран ским 
зна ком њи хо во је пр во уоч љи во 
обе леж је.

Текст је по све ћен бри га ди, љу ди ма 
ко ји су је ства ра ли, бра ни ли њен
углед, ра то ва ли за сло бо ду свог 
на ро да, ча сно ги ну ли и од ла зи ли 
у ле ген ду.

О њи ма мо же те чи та ти, њих мо же те
ви де ти на број ним фо то гра фи ја ма ко је
бо га то илу стру ју књи гу ви ше го ди шњег
но ви на ра ли ста „Вој ска", по том 
офи ци ра 63. па до бран ске бри га де
Вла ди це Крстића.

Књи га је оби ма 184 стра не, фор ма та
22x25 цм, твр дог по ве за, с пу ним 
ко ло ром и ква ли тет ним па пи ром.
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