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игурно и „меко” доскочио је Падобранац после и осмог скока. Упркос
свему. Јер за падобранство се може рећи да је једна од оних ствари

које се дешавају – упркос. Ветру, ризику, страху... 
Осми Падобранац пратили су и припадници Ваздухопловне нацио-

налне гарде из 129. ваздухопловног винга, подсећајући на четвородневну акцију
спасавања повређеног морнара с једрилице „Дете ветра” на Пацифику. Упркос
олујном ветру, јединица из Мофета била је успешна 909. пут. 

Да је најважније да се никада не одустане од снова, поверио се „осмом” Го-
ран Тодоровић Фаца, некадашњи припадник 63. падобранске, упркос несрећи ко-
ја га је пре осам и по година везала за инвалидска колица. Хиљадити пут је „про-
шетао облацима”. 

На ратиштима у Ираку и Авганистану, потврђује Падобранац, нова падо-
бранска јединица Копнене војске САД, Бригада „Спартан”, извршавала је и за-
датке из области неконвенционалног ратовања. Упркос великим жртвама, у
њој је забележен највећи број обновљених војничких уговора. 

Уз велике болове у ногама и леђима, губећи повремено и вид од јаког ветра,
Јанко Лутовац, припадник ЈНА, упркос провали облака и грмљавини тог првог да-
на јуна 1950. године поставио је светски рекорд. Први скок падобраном с виси-
не од 250 метара извео је у четири сата ујутро. Потом је, на сваких четири-
пет минута, седамнаест сати изнова скакао на новосадском аеродрому „Југо-
вићево”. 

Изнад батајничког аеродрома објектив Падобранца забележио је 18 дама из
11 држава региона, које су успеле, крајем јула, у слободном паду да направе нај-
већу формацију на небу изнад Србије. Акцију „Жене за небо без граница” падо-
бранске су извеле упркос различитом летачком искуству, обуци и опреми.

Човек увек највише жели оно што нема. Памет да импресионира, изглед да
задиви, љубав да припада, новац да купи, крила да полети... Проклетство, амби-
ција, или обичан нагон приморавају га да стреми ка новом, недостижном. Ризик
је саставни део сваког излета у неизвесно. Понекад ризикујемо само огреботи-
ну, а повремено на коцки зна да се нађе и вреднији улог – живот. Упркос томе,
падобранци и даље скачу. Падобранац открива како да избегну несреће. 

Искуство и број падобранских скокова јесу предуслови да постанете тан-
дем инструктор. Када три деценије падобранске каријере испуните цифром од
23.000 скокова, с око 15.000 људи, помислили бисте да је сваки следећи излет
„од неба до земље” рутина. Да је ипак сваки скок као први, Падобранцу поручује
човек који на Новом Зеланду обучава инструкторе. Како каже, упркос свему, он
је доживотни припадник 63. падобранске. Тандем инструктор – Саша Јојић. 

На осмом скоку Падобранцу су се придружили и борбени „орлови” – швед-
ски падобранци оспособљени да дејствују иза непријатељских линија, слагачи па-
добрана из вода за одржавање Специјалне бригаде Војске Србије и наше речне „ви-
дре”. Још једном смо скочили заједно, широм затворених очију. Упркос свему...ƒ

Владимир ПОЧУЧ

PAD BRANAC

1. октобар 2012.
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Горан Тодоровић Фаца скочио хиљадити пут

Ход по
облацима
„Хи ља ду!”, вик нуо је Го ран не ко ли ко се кун ди пре не го 
што је до дир нуо тло на Спорт ском ае ро дро му „Бе о град”. 
На пи та ње оку пље них при ја те ља, ко ји су апла у зом 
по здра ви ли хи ља ди ти скок не ка да шњег при пад ни ка 
63. па до бран ске бри га де Вој ске Ср би је, ка ко се осе ћа, 
крат ко је ре као: „Не ве ро ват но!”. И од мах до дао: 
„Ово мо ра мо да по но ви мо!”
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о ран То до ро -
вић Фа ца са
Са шом Јо ји -
ћем, ин струк -

то ром у тан дем ско -
ко ви ма и та ко ђе бив -
шим при пад ни ком
63. па до бран ске бри -
га де, кра јем ју на на
ае ро дро му у Ли сич -
јем јар ку, на до мак
Бе о гра да, за бе ле жио
је хи ља ди ти скок. Го -
ди ну да на по што је
на ле ђи ма при ја те ља
осво јио Три глав и
пет го ди на по сле пр -
вог од се дам на ест
ско ко ва ко је је из вео
на кон не сре ће због
ко је је остао не по -
кре тан.

– Нај ва жни је је
да ни ка да не од у -
ста не те од сно ва.
Ду го ми је тре ба ло
да оства рим свој,
али ме чак ни фа -
тал на не сре ћа пре осам и по го ди на
ни је за у ста ви ла у то ме. На про тив, тај
тре ну так дао ми је во љу да оства рим
је дан дру ги – ма ги чан тре ну так, ка же
не у стра ши ви Го ран, не за бо ра вља ју ћи
при то ме „при ја те ље хра брог и ве ли -

ког ср ца”, ко ји су му по мо гли да по хи -
ља ди ти пут „про ше та обла ци ма” – То
су љу ди об у че ни да но се па до бран ца
ис пред се бе. Огром на је њи хо ва од -
го вор ност. Не за је дан, већ за два жи -
во та.

Го ра ну и Са ши, ме ђу тим, то ни је
би ла пр ва „шет ња”. Пр ви скок по сле не -
сре ће де цем бра 2003. го ди не, на ко ји се
Го ран од лу чио упр кос ве за но сти за ин -
ва лид ска ко ли ца, оства рио је за хва љу ју -
ћи овом пр о фе си о нал ном па до бран цу,
ко ји већ три на ест го ди на жи ви и ра ди на
Но вом Зе лан ду.

Ка да га је 2007. го ди не Фа ца, на
пред лог при ја те ља, кон так ти рао, Са ша
је на ње го во пи та ње шта је по треб но да
би њих дво ји ца из ве ли па до бран ски
скок, од го во рио – ле те ли ца ко ја ће нас
ди ћи и до бра во ља!

Од тог пр вог до овог се дам на е стог,
од но сно хи ља ди тог ско ка, ка ко и Јо јић
на во ди, Го ра ну во ље ни ка да ни је не до -
ста ја ло.

– Он је бо рац, има не ве ро ват ну
сна гу во ље, и због то га су свих 12 ско ко -
ва ко је смо из ве ли, при пре ма ју ћи се за
овај хи ља ди ти, би ли пра во за до вољ ство
– ка же Јо јић, ис ти чу ћи да је Фа ца и на
овај на чин по ста вио сво је вр стан ре корд
с об зи ром на то да је тај број ско ко ва за
осо бу са ин ва ли ди те том нај ве ћи по стиг -
нут до са да.

– Реч је о зах тев ним ско ко ви ма, и
фи зич ки и мен тал но. Упр кос то ме што
је Го ран па ра пле ги чар, он је, као и ја, ис -
ку сан про фе си о на лац, та ко да ми је био
од ве ли ке по мо ћи да све про тек не без
про бле ма – об ја шња ва ин струк тор, ко ји
је у ка ри је ри имао ви ше од 23.000 па до -
бран ских ско ко ва, од че га 15.000 у тан -
де му.

Хи ља ди ти „ход по обла ци ма”, ка ко
јед ну од сво јих нај ве ћих стра сти на зи ва
хра бри па до бра нац, по мо гао је Ва зду хо -
плов ни са вез Ср би је, ко ји је обез бе дио
ле те ли цу, го ри во и пи ло та, за тим при -
пад ни ци Спе ци јал не ан ти те ро ри стич ке
и хе ли коп тер ске је ди ни це Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло ва, као и Го ра но -
ви при ја те љи из Сло ве ни је, ко ји су до -
шли да ска чу са њим и учи не му оства -
ре ње ве ли ког сна још леп шим. За хва љу -
ју ћи њи ма оства рен је Фа цин јун ски из -
лет у ви си не, али да је још да ле ко од
кра ја не бе ских шет њи све до чи ње гов
не у мо ран осмех, уз ко ји по ру чу је – иде -
мо да ље! ƒ

Ни ко ла ДРА ЖО ВИЋ
Сни мио Ду шан АТЛА ГИЋ
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Падобранске несреће

е дал и Икар, отац и син, по же -
ле ли су да се одво је од зе мље и
да „про ше та ју” обла ци ма. По -
зна то је ка ко се за вр ши ла та

пу сто ло ви на, а да је по след њих го ди на
све ви ше оних ко ји сле де њи хов при мер
све до че број не по ги би је па до бра на ца. И
баш као што је то био слу чај са ми то ло -
шким хе ро ји ма, прак са по ка зу је да и код
са вре ме них тра ги ча ра пре суд ну уло гу за
њи хов не сре ћан крај не ма сан, већ ла ко -
ми сле ност оних ко ји га са ња ју.

Па до бран ство – скок 
у не по зна то
За че ци па до бран ства ве зу ју се за

Ан дре-Жа ка Гар не ри на, ко ји је 1797.
го ди не из вео пр ве успе шне па до бран -
ске ско ко ве с ба ло на. Ње го ва ис ку ства
при ме ну су на шла, пре све га, у вој сци.
У по чет ку, као вид ева ку а ци је вој ни ка
из ба ло на и ави о на, а за тим и као на -
чин за њи хо во пре ба ци ва ње на бој на
по ља. Ма да се пр ва так ми чар ска над -
ме та ња у па до бран ству бе ле же још то -
ком три де се тих го ди на 20. ве ка, та ди -
сци пли на про гла ше на је за спорт тек
1952. го ди не.

Екс пан зи ју у све ту, али и код нас, до -
жи ве ло је у по след ње две де це ни је раз -
во јем спорт ских клу бо ва, чи ме за по чи ње
ома со вља ва ње па до бран ства као спор та.

1. октобар 2012.

Чо век увек нај ви ше же ли
оно што не ма. Па мет да 
им пре си о ни ра, из глед да 
за ди ви, љу бав да при па да,
но вац да ку пи, кри ла да 
по ле ти... Про клет ство, 
ам би ци ја, или тек оби чан 
на гон при мо ра ва ју га да
стре ми ка но вом, бо љем, 
не до сти жном. Ри зик је 
са став ни део сва ког од тих
из ле та у не из ве сно. По не кад
ри зи ку је мо са мо огре бо ти ну
или сло мље но ср це, али 
по вре ме но на коц ки зна 
да се на ђе и вред ни ји улог 
– жи вот.
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Вр ло бр зо оно је до спе ло на сам врх та -
ко зва них „ба кет ли ста” аван ту ри ста, љу -
би те ља ви си на, али и жр тви по мо дар -
ства.

Тех ни ка ско ка
За по пу лар ност па до бран ског спор -

та нај за слу жни ји је та ко зва ни „тан дем”
па до бран, ко ји је кон стру и сан осам де -
се тих го ди на. Он је омо гу ћио да две осо -
бе, по ве за не си сте мом ве за, мо гу за јед -
но да ско че, но ше не јед ним па до бра -
ном. Је дан па до бра нац у том па ру је ин -
струк тор, спе ци јал но об у чен за из во ђе -
ње тан дем ско ко ва, а дру га осо ба је сте
пут ник или уче ник. По чет на иде ја за
при ме ну та квог на чи на ска ка ња би ла је
да се са тан дем ско ко ви ма олак ша и
убр за по чет на па до бран ска обу ка. Они
су, ме ђу тим, ве о ма бр зо по ста ли по пу -
лар ни и ме ђу они ма ко ји не ма ју же љу
или хра брост да се об у че за па до бран -
це, али же ле да оку се осе ћај сло бод ног
па да.

Две су мо гућ но сти. Пр ва – да се
пут ник пре пу сти ис ку ству свог ин струк -
то ра и ужи ва у па ду с ви си не ко ја се мо -
же кре та ти од 1.000 до 4.000  ме та ра, а
дру га – да ак тив но уче ству је у ско ку, при
че му ће са ин струк то ром прет ход но за -
вр ши ти основ ну обу ку. Са зна ће шта је
то па до бран, ка ко се ис ка че из ави о на,
ко ји је ис пра ван по ло жај те ла при сло -
бод ном па ду, ка ко се кон тро ли ше ви си -
на, отва ра па до бран, ле ти с отво ре ном
ку по лом и ис прав но при зе мљу је. Сва ки
од по ме ну тих сег ме на та ва жан је за без -
бе дан пут па до бран ца од не ба до зе мље.
И упра во у не до вољ ној при пре мље но -
сти, об у че но сти и не по зна ва њу тих ме -
ра кри је се 99 од сто узро ка па до бран -
ских не сре ћа.

Чо век – нај ве ћи 
фак тор ри зи ка
Људ ски фак тор, пре ма ста ти сти ци

Ди рек то ра та за ци вил но ва зду хо плов -
ство Ре пу бли ке Ср би је, у по след њих де -
сет го ди на био је нај че шћи узрок па до -
бран ских не сре ћа. Ло ша обу ка и не до -
вољ на па жња и кон цен три са ност од не ли
су мно го ви ше жи во та од узро ка тех нич -
ке при ро де.

По вре де и фа тал ни ис хо ди, пре ма из -
во ри ма те ор га ни за ци је, нај че шће на ста ју
због не си гур них и ри зич них ма не ва ра па -
до бра на ца, као и по гре шне про це не при
при зе мље њу, што се нај че шће за вр ша ва
уда ром у зе мљу при ве ли кој бр зи ни.

Па до бран ски скок за по чи ње ста вља -
њем па до бра на на ле ђа, а за вр ша ва се по -
врат ком на ме сто па ко ва ња па до бра на.
Све фа зе ско ка под јед на ко су ва жне, али
тренд у не ко ли ко по след њих го ди на по ка -

зу је да се по вре де нај че шће до га ђа ју при
при зе мље њу. Раз лог то ме, пре ма ми шље -
њу струч ња ка, је сте све ве ћа по пу лар ност
ма лих па до бра на, ко ји за хва љу ју ћи сво јој
кон струк ци ји по сти жу из у зет ну хо ри зон -
тал ну бр зи ну. При зе мље ња с та ко ма лим
ку по ла ма ве о ма су уз бу дљи ва, али зах те -
ва ју ве ли ку пре ци зност и ис ку ство. Пер -
фор ман се па до бра на тог ти па не пра шта -
ју гре шке при до ско ку, те уда рац те ла па -
до бран ца о зе мљу мо же да бу де то ли ко

сна жан да до ве де до озбиљ них по вре да,
па чак и по ги би је.

Осим људ ског, на рав но, мо гу ћи су и
дру ги фак то ри ко ји узро ку ју не сре ће.
Тре ба по ме ну ти, пре све га, на гле про ме -
не ве тра, услед че га па до бра нац мо же
по ста ти жр тва ва зду шних вр тло га и џе -
по ва ко ји ће му оне мо гу ћи ти кон тро лу
па до бра на и ти ме ство ри ти пред у сло ве
за лош ис ход ско ка.

Су дар па до бра на ца је још јед на од
опа сно сти ко ја вре ба чо ве ка у ва зду ху –
без тла под но га ма. У слу ча ју упли та ња,
ис ку сни па до бран ци до бро по зна ју про -
це ду ру ко јом ће се осло бо ди ти „за гр ља ја
смр ти”. Не до вољ на ви си на, ме ђу тим, нај -
че шћи је про блем с ко јим се сре ћу не бе -
ски стра дал ни ци, те услед не мо гућ но сти
да раз ви ју ре зер вни па до бран про жи -
вља ва ју нај го ри жи вот ни сце на рио.

От ка зи ва ње опре ме спа да у нај ре ђе
узро ке па до бран ских не сре ћа. Ис тра жи -
ва ња су по ка за ла да се на 750 па до бра на
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У то ку по чет не па до бран ске обу -
ке по вре де и не сре ће до га ђа ју се рет -
ко. Њи хов број, ме ђу тим, дра стич но
се по ве ћа ва у фа зи ка да се по чет ник
оса мо ста ли и ка да поч не да ска че с
дру га чи јом опре мом и на дру гим ае -
ро дро ми ма, ко ји има ју раз ли чи те
усло ве од оних на ко ји ма је по је ди нац
оспо со бљен.

Без аде кват не при пре ме у тим
но вим си ту а ци ја ма по чет ник има ве ће
шан се да на пра ви гре шку ко ја мо же
да до ве де до по вре де. Ре дов но одр -
жа ва ње опре ме, про ве ра и ин фор ми -
са ње, уз са ве то ва ње с ло кал ним ин -
струк то ри ма о спе ци фич но сти ма но -
вих ае ро дро ма на ко ји ма па до бра нац
ни је имао ра ни ја ис ку ства, основ не су
ме ре пре вен ци је ко је се са ве ту ју сва -
ком по чет ни ку.

Обука и после обуке



ква ри је дан, што опа сност
од не сре ће при па до бран -
ском ско ку свр ста ва да ле ко
иза сва ко днев них са о бра -
ћај них не сре ћа.

Уче ник и учи тељ
Тан дем ин струк тор мо -

 же да по ста не са мо па до -
бра нац ко ји ис пу ња ва од ре -
ђе не кри те ри ју ме – број
ско  ко ва, вре ме пр о ве де но
у сло бод ном па ду, го ди не
у па до бран ском спор ту,
здрав стве но ста ње и успе -
шно за вр ше на обу ка у ко -
ри шће њу тан дем опре ме и
из во ђе њу та квих ско ко ва.

Пре ма ре чи ма јед ног
од нај при зна ти јих свет ских
тан дем ин струк то ра Са ше
Јо ји ћа, ви ше од по ло ви не
обу ке по све ћу је се ван ред -
ним по ступ ци ма. 

– Уче ник мо ра да зна
ка ко да пре по зна ван ред не
си ту а ци је и ка ко да по сту -
па у тим си ту а ци ја ма – ис -
ти че Јо јић, на по ми њу ћи да
се, за раз ли ку од обу ке ко -
ја се не ка да спро во ди ла,
ин струк тор да нас за пр ви
скок кон цен три ше са мо на
оне еле мен те ко ји су ва жни
за пр ви скок. За сва ки сле -
де ћи скок ин струк тор про -
ши ру је обу ку и по но во учи
уче ни ка све што је та да
нео п ход но.

По сле обу ке, ко ја об у -
хва та де вет ско ко ва, уче ник
је спо со бан да без бед но из -
во ди са мо стал не ско ко ве и
основ не ма не вре у то ку
сло бод ног па да, ма да и да -
ље под кон тро лом ин струк -
то ра. За све но ве ма не вре у
то ку сло бод ног па да ко је
уче ник же ли да про ба и на -
у чи, ин струк тор мо ра да из -
вр ши до дат ну обу ку.

– До бар ин струк тор
пре по зна је спо соб но сти

уче ни ка и на осно ву то га од лу чу је ка да
је спре ман за уче ње но вих еле ме на та и
раз ли чи тих на чи на ле те ња у сло бод ном
па ду. За раз ли ку од ве ћи не оста лих
спор то ва, у па до бран ству је по чет на
обу ка не за мен љи ва. Не по сто ји па до -
бра нац ко ји је сам на у чио ка ко да ска че
ни ти би му би ло до зво ље но да ска че на
би ло ком ае ро дро му пре не го што је за -
вр шио обу ку – на во ди тан дем ин струк -
тор Јо јић. Та ко ђе на по ми ње да ква ли тет
обу ке за ви си од ин струк то ра ко ји је
спро во ди. Узрок не сре ћа, ка ко ка же тај
ис ку сни па до бра нац, не мо ра ну жно би -
ти не до вољ но при пре мљен уче ник, већ
и лош учи тељ. Због то га је вр ло ва жно
ин фор ми са ти се о ин струк то ру с ко јим
се при пре ма те за скок. ƒ

Ни ко ла ДРА ЖО ВИЋ

1. октобар 2012.6

PAD BRANAC

– Нај ва жни ја чи ње ни ца ко је се и по сле то ли ко
го ди на стро го при др жа вам је сте да се ре дов но под -
се ћам на ван ред не по ступ ке ка ко бих био спре ман да
ре а гу јем у слу ча ју би ло ка квог от ка за и да отво рим
ре зер вни па до бран. Са мо ове го ди не че ти ри ис ку сна
па до бра на ца у мом окру же њу из гу би ла су жи во те у
па до бран ским не сре ћа ма, а још ве ћи број њих се
озбиљ но по вре дио.

По сле из вр ше ног уви ђа ја у по ме ну тим слу ча је ви -
ма по ка за ло се да је до не сре ће до шло ис кљу чи во због
гре шке ко ју је на чи нио па до бра нац. Што је још го ре,
гре шка ко ја је до ве ла до не сре ће нај че шће је би ла гре -
шка ко ја се стра да лом па до бран цу и ра ни је до го ди ла
– ка же Јо јић, под се ћа ју ћи да се сва ка не сре ћа мо же ла -
ко из бе ћи јед но став ним при др жа ва њем основ них пра -
ви ла, ко ја се уче још на по чет нич кој обу ци.

Савет искусног падобранца
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Видовдан, који се слави 28. јуна,
Удружење ветерана изабрало је за
свој празник, у знак сећања на прву

жртву ратова деведесетих – Александра
Родића, бившег припадника 63. падобран-
ске бригаде, који је 1991. године погинуо у
Словенији. Некадашњи саборци окупљају
се на тај дан, како каже председник Удру-
жења Владимир Кнежевић, да се виде,
друже, а ако затреба и испомажу.

– У строју мора да се поштује одре-
ђени ред који налажу војничка правила.
Овде смо, међутим, сви једнаки. Нема
разлике између официра, подофицира и
обичних војника. Заједничко нам је да смо
припадници исте јединице, која нас годи-
нама повезује – истиче Кнежевић, подсе-
ћајући да међу њима постоје пријатељ-
ске, пословне, па и родбинске везе.

Према његовим речима, на сусрети-
ма ветерани резимирају шта су у проте-
клом периоду урадили, шта их очекује,
али и проверавају да ли је некоме по-
требна било каква помоћ, јер су део по-
родице 63. падобранске. Због лоше ма-
теријалне ситуације, према Кнежевиће-
вим речима, дружења су до сада органи-
зовали у различитим деловима Србије.
На тај начин настојали су да анимирају
све припаднике да одрже традицију. 

– Бивши припадници бригаде из Вр-
шца родоначелници су окупљања ветера-
на. Чачак је био домаћин две године, по-
сле тога Ниш, а затим Београд. Циљ нам је
да се вратимо у Овчар бању, надомак Чач-
ка, где смо добили пригодан објекат за
просторије – немачки бункер из Другог

светског рата, који ћемо адаптирати и уре-
дити за наредна дружења – објашњава
Кнежевић и додаје да Овчар бања пружа
могућност да се бивши специјалци баве и
екстремним спортовима, обучавају младе
и преносе им вештине и знања. 

Удружење има ронилачку, алпини-
стичку и мото-секцију. Осим у тим ак-
тивностима, значајне успехе бележе и
припадници њиховог стрељачког клуба.

– Мада се поменутим спортовима
бавимо кратко, већ смо остварили запа-
жене резултате. Наши мотоциклисти су
изузетно познати. Стигли су и до Русије.
Када је реч о роњењу, треба знати да је
то изузетно скуп спорт, али да смо упр-
кос финансијским ограничењима успели
да обезбедимо пет опрема – каже пред-
седник Удружења.

Као и сваке године, и овогодишњи
сусрет ветерана отпочео је окупљањем
у рано ујутро 28. јуна, постројавањем и
избором новог председника. Дружење
су употпунила различита спортска над-
метања, али је, због високе температу-
ре, вишебој ове године изостао. ƒ

Н. ДРАЖОВИЋ

Ме мо ри јал ни куп 
„Пот пу ков ник 
Го ран Осто јић”

ул тур но-спорт ска ма ни фе ста ци ја
ме мо ри јал ни куп „Пот пу ков ник
Го ран Осто јић” тра ди ци о нал но је

и ове го ди не одр жа на у Ја го ди ни. Куп по -
све ћен ко ман дан ту 63. па до бран ске бри -
га де пот пу ков ни ку Го ра ну Осто ји ћу, ко ји
је по ги нуо 28. ју ла 1998. не да ле ко од ка -
ра у ле „Ко ша ре”, на гра ни ци Ср би је и Ал -
ба ни је, отво рен је све ча ном ака де ми јом
18. ма ја. Та да су по ги ну лом бор цу, по ла -
га њем ве на ца и цве ћа на ње го ву би сту,
рад Оље Ива њиц ки, у шко ли ко ја но си
ње го во име, по шту ода ли чла но ви по ро -
ди це и при пад ни ци бив ше 63. па до бран -
ске бри га де из Ни ша, да на шњег ба та љо -
на, као и чла но ви Клу ба ге не ра ла и ад ми -
ра ла Вој ске Ср би је, пред став ни ци Спе -
ци јал не бри га де из Пан че ва, СУБ НОР-а
и Осто ји ће ви са бор ци. 

То ком два да на так ми че ња број ни
спор ти сти над ме та ли су се у спор то ви ма
ко је је Осто јић во лео – стре ља штву, ка -
ра теу, ша ху, ко њич ким ве шти на ма, па -
до бран ским ско ко ви ма, ег зи би ци о ним
ве шти на ма на мо то ци кли ма. Ор га ни зо -
ван је и из ви ђач ки ви ше бој. За крај ма -
ни фе ста ци је оста вљен је атрак тив ни де -
фи ле око хи ља ду мо то ци кли ста из 25
гра до ва Ср би је, ко јем су прет хо ди ли па -
до бран ски ско ко ви чла но ва клу ба „На ша
кри ла” из Па ра ћи на. 

Де фи ле су пред во ди ли пред став ни -
ци Удру же ња ве те ра на 63. па до бран ске
бри га де и чла но ви Мо то-клу ба „Ноћ ни
ву ко ви” из Ни ша, ко ји су по ло жи ли ве -
нац на Осто ји ће ву би сту. Куп је за тво рен
рок-кон цер том у не де љу, 20. ма ја.

Го ран Осто јић ро ђен је 1962. го ди -
не у Бач ком До бром По љу код Вр ба са. У
Ја го ди ни, где му и са да жи ве ро ди те љи,
за вр шио је основ ну шко лу и гим на зи ју.
По сле Вој не ака де ми је рас по ре ђен је у
63. па до бран ску бри га ду у Ни шу, чи ји је
био ко ман дант. Од ли ко ван је Ор де ном
за хра брост. ƒ Н. Д.

V e s t i  Œ  V e s t i  Œ  V e s t i  Œ  V e s t i  Œ  V e s t i

Окупљање ветерана 
63. падобранске

K
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ри пад ни ци 93. ро ни лач ке че те
Реч не фло ти ле, по пу лар не
„реч не ви дре”, сва ко днев но су
ан га жо ва ни на број ним сло же -

ним за да ци ма. Ра ди без бед но сти и ефи -
ка сно сти из вр ше ња, ро ни о ци све за дат -
ке под во дом из вр ша ва ју у па ру, од но сно
ро ни лач кој па ри. То је основ на ро ни лач -
ка је ди ни ца. Из у зе так су спе ци фич ни
слу ча је ви ка да се за да так, под во дом, из -
вр ша ва при ве ли ком стру ја њу во де, сма -

ње ној ви дљи во сти, у бак те ри о ло шки и
хе миј ски кон та ми ни ра ној во ди... У том
слу ча ју ан га жу је се је дан ро ни лац, ко ји
ро ни на „жи вот ном ко но пу”, по мо ћу ког
се оства ру је стал ни фи зич ки кон такт с
ру ко во ди о цем ро ње ња на по вр ши ни.

Ро ни лач ка тра ди ци ја
Ко ре ни тра ди ци је вој них ро ни лач -

ких је ди ни ца на на шим про сто ри ма се -
жу до че тр де се тих го ди на про шлог ве -

Ронилачка чета Речне флотиле

П

је
ди

ни
це

ка, у вре ме осни ва ња Пр ве ба зе у Жу пи
Ти ват ској. Не ду го по сле фор ми ра ња је -
ди ни ца се пре се ли ла у Ди ву ље код Спли -
та, где је ушла у но во фор ми ра ни Од ред
по мор ских ди вер за на та, ко ји је 1947. го -
ди не пре ра стао у 82. по мор ски цен тар.
У вој сци су ка сни је осни ва не и оста ле је -
ди ни це ко је су у фор ма циј ском са ста ву
има ле ро ни о це, али сви су об у ча ва ни у
По мор ском цен тру. По сле рас па да
СФРЈ тај Цен тар се на крат ко пре се лио у
Ти ват, на брод „Га леб”, да би од 1995.
го ди не, све до ра зи ла ска Цр не Го ре и
Ср би је из др жав не за јед ни це, ба зи рао у
ка сар ни у Кум бо ру.

Ше зде се тих го ди на фор ми ран је и
93. ро ни лач ки цен тар при та да шњој Ју -
го сло вен ској рат ној мор на ри ци, ко ји је,

При пад ни ке тог са ста ва Вој ске Ср би је од ли ку је до бра 
опре ма и на о ру жа ње, хра брост, од луч ност, од ва жност, 
ме ђу соб но по ве ре ње, дру гар ство и ува жа ва ње, те из ра жен
осе ћај је дин ства и при пад но сти „реч ним ви дра ма”

Речне видре –



по ред оста лог, у свом са ста ву имао и
реч не ди вер зан те об у ча ва не у Ди ву ља -
ма. Они су чи ни ли је згро ро ни лач ке је -
ди ни це Реч не рат не фло ти ле у Но вом
Са ду, где се, уз ма ње фор ма циј ске из -
ме не, на ла зи и да нас.

Је ди ни ца је би ла са ста вље на од
реч них ди вер за на та, про тив мин ских и
ла ких брод ских ро ни ла ца. По сле рас па -
да др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го -
ра ве ћи део про фе си о нал ног ка дра 82.
по мор ског цен тра пре шао је у Но ви
Сад, у са став 93. ро ни лач ког цен тра.

Тран сфор ма ци јом Вој ске Ср би је
до шло је до одва ја ња по мор ско-реч них
ди вер за на та, па се офан зив ни део 2006.
го ди не пре се лио у Спе ци јал ну бри га ду у
Пан че ву, у чи јем је са ста ву фор ми ра на
82. ди вер зант ска че та. Исте го ди не 93.
ро ни лач ки цен тар пре и ме но ван је у 93.
ро ни лач ку че ту 1. реч ног од ре да Реч не
фло ти ле.

Опре ма и на о ру жа ње
Ро ни лач ка че та рас по ла же са вре -

ме ном опре мом за бо ра вак и из вр ша ва -
ње на мен ских за да та ка под во дом – апа -
ра ти ма отво ре ног и за тво ре ног кру га
ди са ња, мо крим и су вим ро ни лач ким
оде ли ма, „фул фејс” ма ска ма (ро ни лач ке
ма ске за це ло ли це) са под вод ном ве -
зом, ро ни лач ким ра чу на ри ма и руч ним
ду би но ме ри ма.

Стан дард на опре ма је ди ни це је су
гу ме ни чам ци, ли ме ни ча мац –плат фор -
ма за со нар и маг не то ме тар, боч но ске -
ни ра ју ћи со нар, маг не то ме тар, ком пре -
со ри за пу ње ње ро ни лач ких бо ца, ро ни -
лач ки лиф то ви, ко ји се ко ри сте при ли -
ком по ди за ња те ре та из во де и ван брод -
ски мо то ри. Ру ко ва ње по је ди ном опре -
мом зах те ва на ро чи ту обу ку. На при мер,
ру ко ва ње ску по це ним уре ђа јем за пре -
тра жи ва ње дна, по пу лар ни је со на ром,

зах те ва по себ ну об у че ност сва ког чла на
ро ни лач ке је ди ни це – од при пре ме за
рад, по ри ну ћа у во ду, до очи та ва ња сиг -
на ла на мо ни то ру.

Мо дер ни за ци ја
На кон не дав но за вр ше них ис пи ти -

ва ња на За о вин ском је зе ру, у 93. ро ни -
лач кој че ти Реч не фло ти ле по че ла је ин -
тен зив на обу ка ро ни ла ца у ру ко ва њу ау -
то мат ском под вод ном пу шком и под -
вод ним пи што љем, са вре ме ним и убо ји -
тим оруж јем ко јим ће убу ду ће би ти на о -
ру жа ни ро ни о ци Вој ске Ср би је.

При ли ком из вр ше ња га ђа ња ис под
во де оруж јем, по себ но под вод ном пу -
шком, ко је уме сто кла сич ног ис па љу је
игли ча сте про јек ти ле од сред ње твр дог
че ли ка хи дро ди на мич ког об ли ка, ка же
ста ри ји вод ник пр ве кла се Бо бан Ђо ко -
вић, ис ку сни ин струк тор ро ње ња, ства -
ра се удар ни та лас ко ји мо же узро ко ва -
ти спа да ње ма ске са ли ца или по ме ра -
ње ре гу ла то ра из уста ро ни о ца, па је од
из у зет ног зна ча ја да ро ни лац успе шно
за вр ши ком плек сну и зах тев ну обу ку.

У за ви сно сти од сло же но сти и те -
жи не за дат ка, за ње го во из вр ше ње ан -
га жу ју се ро ни о ци од ре ђе ног сте пе на
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Речне видре – јединица одважних

Ви со ко про фе си о нал но оспо со -
бље ни ро ни о ци 93. ро ни лач ке че те из -
вр ша ва ју про тив мин ске и про тив ди -
вер зант ске за дат ке, ан га жо ва ни су у
тра га њу и спа са ва њу на по вр ши ни и
под во дом, на обез бе ђе њу ва жних
лич но сти, вој них де ле га ци ја и оста лих
ви со ких зва ни ца на во ди, те под вод -
ном пре гле ду бро до ва и прат њи у то -
ку пло вље ња. Ан га жо ва ни су и у сва -
ко днев ном из во ђе њу обу ке ро ни ла ца
из са ста ва је ди ни ца Вој ске Ср би је, из -
вр ше њу тре на жа ро ни ла ца, под вод -
ном одр жа ва њу бро до ва. Та ко ђе по -
ма жу ци вил ним струк ту ра ма при ли -
ком еле мен тар них не по го да ве ћих
раз ме ра.

Задаци



Пре ма ре чи ма по руч ни ка Жељ ка
Крм по та, ко ман ди ра во да реч них ро ни -
ла ца, при пад ни ци је ди ни це кон ди ци ра ју
се и у ба ро ко мо ри до 40 ме та ра ду би не,
а оспо со бље ни су за ро ње ња на ду би на -
ма и до 60 ме та ра. 

Обу ка ро ни ла ца на реч ним то ко ви -
ма не пре ки да се ни у зим ском пе ри о ду.
Пре ма Пра ви лу ро ње ња у зим ским усло -
ви ма, ка да тем пе ра ту ра во де пад не ис -
под де се тог по де о ка Цел зи ју со ве ска ле,
ро ни о ци за ра ња ју ис кљу чи во ако је по -
треб но спа си ти људ ске жи во те, ма те ри -
јал на до ба ра, из вр ши ти бор бе ни за да -

1. октобар 2012.

об у че но сти. Ка ко је обу ка у ру ко ва њу
под вод ним оруж јем сло же на, њој мо гу
при сту пи ти са мо ро ни о ци с нај ви шим
сте пе ном об у че но сти, од но сно нај ви -
шом ка те го ри јом. Ра ди по ди за ња опе -
ра тив них спо соб но сти при пад ни ка 93.
ро ни лач ке че те и про ши ре ња ди ја па зо -
на оспо со бље но сти ње них про фе си о -
нал них при пад ни ка, у Реч ној фло ти ли је
ор га ни зо ва на обу ка за сти ца ње ви ших
ро ни лач ких ка те го ри ја.

На ша вој ска за са да не рас по ла же
так тич ко-ва тре ним по ли го ном ко ји има
по де си ве за ра ња ју ће ме те за обу ку ро -
ни ла ца у га ђа њу под вод ним оруж јем, па
су при пад ни ци Ро ни лач ке че те са гла сни
да би у бу дућ но сти та кав по ли гон би ло
по жељ но из гра ди ти на Ду на ву. Ко на чан
суд о то ме да ће над ле жне ин сти ту ци је
и ко ман де, а у је ди ни ци се на да ју да не -
ће ду го че ка ти на ре ше ње про бле ма.

У Реч ној фло ти ли не дав но су спро -
ве де ни обу ка и ис пи ти ва ње апа ра та по -
лу за тво ре ног кру га ди са ња IX MIX
швед ске фир ме „Ин тер спи ро”, ко ји, у
од но су на по сто је ће апа ра те отво ре ног
или за тво ре ног кру га ди са ња, ко ри сти
као уди сни ме диј га сне ме ша ви не, што
омо гу ћа ва знат но ве ће ду би не за ра ња -
ња, и до 120 ме та ра.

Обу ка у свим усло ви ма
Сла ба или го то во ни ка ква ви дљи -

вост под во дом, реч не стру је бр зи не и
до 10 ме та ра у се кун ди, ра зно ра зни ма -
те ри ја ли ко је ре ка но си са мо су део оте -
жа ва ју ћих окол но сти с ко ји ма се, за раз -
ли ку од дру гих, су о ча ва ју реч ни ро ни о -
ци, па су сва ко днев на кон ди ци ра ња и
вр хун ска об у че ност нео п ход ни за успе -
шно оба вља ње зах тев них за да та ка ис -
под по вр ши не во де.

Да би се стал но одр жа вао зах те ва -
ни ви сок ни во об у че но сти, по ред ва жне
те о риј ске обу ке на гла сак је на одр жа ва -
њу ви со ке фи зич ке спо соб но сти. За то
сва ки рад ни дан ро ни ла ца у но во сад ској
ка сар ни „Алек сан дар Бе рић” за по чи ње
на пор ним фи зич ким ве жба њем и ак тив -
но сти ма. На кон то га пре ла зи се на ком -
плек сну струч ну ро ни лач ку обу ку, од но -
сно уве жба ва ња у ро ње њу и из вр ша ва -
њу ро ни лач ких за да та ка.
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PAD BRANAC

По чет ком ју на 2010. го ди не,
услед от ка зи ва ња стај ног тра па, у Гру -
жан ско је зе ро, не да ле ко од Кни ћа,
пао је бор бе ни ави он „орао”. У крат -
ком вре ме ну ро ни о ци Реч не фло ти ле
иза шли су на те рен, со на ром ло ци ра -
ли тач но ме сто ави о на под во дом и
струч но из вр ши ли при пре ме и ње го -
во без бед но ва ђе ње с ду би не од 10
ме та ра.

Вађење орла



так и обу ку. Вр ста за дат ка од ре ђу је
опре му ко ју ће ко ри сти ти.

Да би за ра ња ли у во ду ис под ле да,
под вр ло те шким, го то во екс трем ним
усло ви ма (тем пе ра ту ра око три сте пе -
на из над ну ле, при спо ља шњој тем пе -
ра ту ри ва зду ха од ми нус три сте пе на),
ро ни о ци мо ра ју има ти из у зет но бо га та
про фе си о нал на зна ња и нај ма ње зва -
ње тре ће ка те го ри је вој ног ро ни о ца.
То из ме ђу оста лог зна чи да су у ро ни -
лач кој је ди ни ци, на ро ни лач ким ду жно -
сти ма, про ве ли нај ма ње од три до пет
го ди на.

Иа ко то ком обу ке ро ни о ци Реч не
фло ти ле ко ри сте су ва ро ни лач ка оде ла,
ко ја не до пу шта ју ди рек тан кон такт во -
де с те лом, ни је пре по руч љи во за др жа -
ва ње ду же од три де сет ми ну та у во ди
хлад ни јој од +10 сте пе ни.

При ли ком ро ње ња ис под за ле ђе не
по вр ши не пар ро ни ла ца (ро ни лац се на
из вр ше ње за дат ка не упу ћу је са мо стал -
но) одр жа ва ве зу с по вр ши ном „жи вот -
ним ко но пом” за ко ји су при ве за ни, а чи -
ји се дру ги крај на ла зи у ру ка ма ру ко во -
ди о ца ро ње ња, уре ђа јем за бе жич ну ко -
му ни ка ци ју и, нај че шће, ком би но ва њем
та два на чи на.

Ра сад ник ро ни лач ког
ка дра
Струч но-спе ци ја ли стич ка обу ка

кан ди да та за атрак тив ну ду жност про -
фе си о нал ног вој ног ро ни о ца за по тре бе
Вој ске Ср би је из во ди се је ди но у Реч ној
фло ти ли, у но во сад ској ка сар ни „Алек -
сан дар Бе рић”. По ред то га, у са рад њи
са Спе ци јал ном бри га дом из во ди се и
обу ка реч них ди вер за на та, а пр о фе си о -
нал ци 93. ро ни лач ке че те су је ди ни у
Вој сци над ле жни за из во ђе ње обу ке и
тре на жа ро ни ла ца из ван ма тич них је ди -
ни ца.

Курс ро ни ла ца мо гу по ха ђа ти и
про фе си о нал ни вој ни ци, ко ји за до во ље
стро ге кри те ри ју ме. При ја вљи ва ње кан -
ди да та за то зах тев но за ни ма ње ис кљу -
чи во је на до бро вољ ној осно ви, уз пре -
по ру ку над ле жног ста ре ши не. Осим то -
га, кан ди да ти мо ра ју да ис пу не про пи са -
не пси хо фи зич ке и здрав стве не кри те -
ри ју ме ко ји се утвр ђу ју де таљ ним ле кар -

ским пре гле ди ма и на про ве ра ма фи зич -
ке спо соб но сти.

Обу ка кан ди да та тра је 48 рад них
да на и из во ди се у две це ли не. У окви ру
те о рет ског де ла из у ча ва ју се осно ви ме -
ди ци не ро ње ња, тех ни ка ро ње ња, ро ни -
лач ка сред ства и опре ма, а у прак тич -
ном де лу, ко ји се за хва љу ју ћи ви ше го ди -
шњој са рад њи са Спорт ско-по слов ним
цен тром „Вој во ди на” из во ди у ба зе ни -
ма, кан ди да ти из у ча ва ју осно ве ро ни -
лач ке опре ме и уве жба ва ју основ не рад -

Опа сно сти по зи ва
О здра вљу ро ни ла ца сва ко днев но

бри не са ни тет ска еки па ко ју чи не ле кар
ма јор Дра ган Ми ло са вље вић, спе ци ја ли -
ста оп ште ме ди ци не, за став ник Си ни ша
Ма ра вић и ста ри ји вод ник пр ве кла се
Сло бо дан Ран ђе ло вић, ме ди цин ски тех -
ни ча ри и ма ни пу лан ти ба ро ко мо ре. Јед -
ном сед мич но пра те се нео п ход ни па ра -
ме три ко ји су од ва жно сти за оба вља ње
ду жно сти ро ни о ца, а јед ном го ди шње
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ње под во дом – ба лан си ра ње, на чин ди -
са ња, упо тре ба ком пен за то ра плов но -
сти... На кон то га пре ла зи се на зах тев -
ни је ро ње ње на отво ре ној во ди, ко је се
из во ди на Ду на ву у зи мов ни ку Реч не
фло ти ле, на не ком од фру шко гор ских је -
зе ра или Ади ци ган ли ји.

Ка ко се обу ка од ви ја под буд ним
оком ис ку сних ро ни ла ца – ин струк то ра
ро ње ња и ле ка ра, ис кљу че не су не же ље -
не по сле ди це. По сле сва ке фа зе кан ди -
да ти по ла жу ис пи те, а успе шност је
услов за пре ла зак у на ред ну фа зу. На
кра ју осмо не дељ не обу ке кан ди да ти
при сту па ју за вр шној про ве ри сте че них
те о рет ских и прак тич них зна ња и уко ли -
ко по ка жу зах те ван успех, сти чу зва ње
вој ног ро ни о ца пе те ка те го ри је.

Зна чај но је ис та ћи да се ро ни лач ка
је ди ни ца Реч не фло ти ле сво јим струч -
ним и ма те ри јал ним по тен ци ја ли ма мо -
же, по по тре би, иа ко то још увек ни је
пред ви ђе но, укљу чи ти и у обу ку ро ни ла -
ца за ци вил не струк ту ре.

оба вља ју се си сте мат ски спе ци ја ли стич -
ки пре гле ди чи ји кри те ри ју ми ни у јед -
ном па ра ме тру ни су ни жи у од но су на
пр ви, ини ци јал ни пре глед кан ди да та за
зва ње ро ни о ца.

Ро ни лач ки за да ци мо гу се оба ви ти
без бед но ис кљу чи во уз по што ва ње
стру ке и за кон ских про пи са. Уко ли ко је
ро ни лац у до број пси хо фи зич кој кон ди -
ци ји, рет ка су, ма да не и не мо гу ћа, обо -
ље ња ка рак те ри стич на за по зив ро ни о -
ца. Из тог раз ло га до бро утре ни ра ни и
оспо со бље ни ро ни о ци знат но су ма ње
из ло же ни опа сно сти ма ко је пред ста вља
окру же ње у ко ме се оба вља за да так.

Јед но од ка рак те ри стич них ро ни -
лач ких обо ље ња је ба ро тра у ма уха. Она
је пра ће на ја ким бо лом, кр ва ре њем из
уха и, евен ту ал но, гу бит ком све сти, што
се код ро ни ла ца ја вља ка да из раз ли чи -
тих раз ло га то ком за ра ња ња и ро ње ња
не мо гу да из јед на че при ти сак. По ред
то га мо гу ћа су и тро ва ња угљен-мо нок -
си дом, угљен-ди ок си дом и ки се о ни ком у



слу ча ју не ис прав но сти опре ме, не зна -
ња, или не по што ва ња про це ду ре за
вре ме ком при мо ва ња ва зду ха у ро ни -
лач ке бо це.

Ипак, оно што ро ни лач ки по зив чи -
ни из у зет но опа сним је су ба ро тра у мат -
ска ем бо ли ја плу ћа и де ком пре си о на бо -
лест, ко је на ста ју при ли ком бр зог из ра -
ња ња из во де ка да ро ни лац за др жи ва -
здух у плу ћи ма, од но сно при ли ком на гле
про ме не при ти ска. Те бо ле сти мо гу иза -
зва ти ма ња, али и фа тал на оште ће ња
ор га ни зма.

Је ди на ба ро ко мо ра 
у Вој сци
По ред ра зно вр сне опре ме, ко ја

оси гу ра ва без бед но из вр ша ва ње ро ни -
лач ких за да та ка у уну тра шњем плов ном
пу ту, без бед ност пло вид бе, плов них и
обје ка та од еко ном ског и во до при вред -
ног зна ча ја, је ди ни ца рас по ла же и с две
са вре ме не ба ро ко мо ре – ста ци о нар ном
и пре но сном – за кон ди ци ра ње и те ра -
пиј ско ле че ње. Ба ро ко мо ра је нео п ход -
на у спа са ва њу жи во та уко ли ко до ђе до
ро ни лач ког ин ци ден та.

Ако се ро ни лац, при ли ком оба вља -
ња под вод ног за дат ка, за др жи на од ре -
ђе ној ду би ни ду же од пред ви ђе ног, та -
ко зва ног си гур но сног вре ме на, у ор га -
ни зму до ла зи до рас тва ра ња га со ва, по -
себ но азо та, па ако услед би ло ког не -
пред ви ђе ног раз ло га до ђе до на глог из -
ро ња ва ња на сту па де ком пре си о на бо -
лест. Она се ма ни фе сту је од нај бла жег
об ли ка, свра ба, пец ка ња и про ме не бо је
ко же (мар мо ри за ци је) до па да ња у ко му
и смр ти. Код нај те жих об ли ка де ком пре -
си о не бо ле сти нео п ход но је ро ни о ца
што пре сме сти ти у ба ро ко мо ру, под
над зор струч ног ли ца, јер не по сто ји
дру ги на чин за ње го во пре жи вља ва ње.

Ро ни лац се, под над зо ром ле ка ра,
сме шта у ба ро ко мо ру у ко јој се си му ли -
ра ју ду би на и при ти сак на ко ји ма се на -
ла зио пре из ра ња ња, а по том се, у про -
пи са ном вре мен ском ин тер ва лу, при ти -
сак сма њу је и те ло до во ди у нор мал но
ста ње. Тај по себ но од го во ран по сао у
Реч ној фло ти ли оба вља ле кар ма јор Дра -
ган Ми ло са вље вић са сво јом са ни тет -
ском еки пом.

Реч на фло ти ла Вој ске Ср би је, раз -
ме ште на у но во сад ској ка сар ни  „Алек -
сан дар Бе рић”, има две ба ро ко мо ре ти -
па HAUX – ста ци о нар ном дво дел ном,
ви ше ме сном и пре но сном јед но ме сном.
Ста ци о нар на ба ро ко мо ра опре мље на је
ви део и ау дио над зо ром, па је ле кар пу -
тем мо ни то ра и дру гих уре ђа ја у мо гућ -
но сти да пра ти ста ње ро ни ла ца.

Пре ма ре чи ма ма јо ра Ми ло са вље -
ви ћа, на це лој те ри то ри ји Ср би је по сто -
је тек две ви ше ме сне и три-че ти ри јед -
но ме сне бар ко мо ре, од ко јих ни јед на
ни је пре но сна.

Ка ко су то је ди не ба ро ко мо ре на
те ри то ри ји Вој во ди не, струч на са ни тет -
ска еки па Ро ни лач ке че те у мо гућ но сти
је, уко ли ко се ис по шту ју вој не про це ду -
ре, да ефи ка сно пру жи по моћ угро же -
ним ро ни о ци ма и из ван са ста ва Вој ске
Ср би је.

Гра ни це про фе си о нал ног
ан га жо ва ња
Пре ма пра ви лу ро ње ња, кан ди да -

ти, по чет ни ци у основ ној ро ни лач кој
обу ци, не мо гу би ти мла ђи од 18 ни ти
ста ри ји од 25 го ди на. Рад ни век ро ни о -
ца у ро ни лач кој је ди ни ци, од но сно оста -
нак у ро ни лач кој слу жби, усло вљен је ис -
пу ња ва њем здрав стве них и кри те ри ју -
ми ма за фи зич ку про ве ру при пад ни ка је -
ди ни це. Сва ка ко да, фи зи о ло шки гле да -
но, ни је дан људ ски ор га ни зам не мо же,
без об зи ра на фи зич ку сна гу, мен тал ни
склоп и утре ни ра ност, ту зах тев ну про -
фе си ју стал но да оба вља ујед на че ним
ква ли те том.

Про цес фор ми ра ња ро ни о ца у
Вој сци Ср би је – од кан ди да та до сти -
ца ња од ре ђе них зва ња –ка те го ри ја –
ве о ма је сло жен, зах те ван и ду го тра -
јан, па се сва ки при пад ник 93. ро ни лач -
ке че те и је ди ни це бо ри да што ду же
бу де на рас по ла га њу зах те ви ма стру ке
и Вој ске и да при ме њу је сте че на зна -
ња и ис ку ства.

Реч ног ро ни о ца, осим то га, од ли ку -
је хра брост, од луч ност, од ва жност, ме -
ђу соб но по ве ре ње, дру га р ство и ува жа -
ва ње, те из ра жен осе ћај је дин ства и
при пад но сти ро ни лач кој је ди ни ци. ƒ

Бу ди мир М. ПО ПА ДИЋ

1. октобар 2012.12

Нај ве ћу опа сност при ли ком па да
у хлад ну во ду пред ста вља на сту па ње
пот хла ђи ва ња те ла. У во ди тем пе ра -
ту ре до +10 сте пе ни про сеч но пре жи -
вља ва ње је сте је дан –два ча са, а уко -
ли ко је, пак, тем пе ра ту ра во де 0 сте -
пе ни, за уне сре ће ног не ма спа са по -
сле 30 ми ну та.

Потхлађивање тела
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ваки нови скок
је први, а не
још један. Иза-
зов на који мо-

рате да одговорите ис-
куством. Доживљај оно-
га са ким скачете, њего-
во задовољство и реак-
ције јесу награда због
које се надам да ћу још
дуго моћи да се бавим
падобранством – каже
искусни падобранац Са-
ша Јојић, који крстари
небом већ 27 година. 

Последњих тринаест година живи на
Новом Зеланду, где обучава нове инструк-
торе за тандем скокове. Да је за њега, који
земљу посматра углавном с висине од не-
колико хиљада метара, свет заиста мали,
најбоље сведочи списак путника које води
у несвакидашње небеске авантуре.

– Различити су људи с којима сам ска-
као. Међу њима су и Кинези и Индијци, и
Американци и Енглези... Проведем лето у
Србији, а онда одем на Нови Зеланд и та-
мо скочим са неким из Београда – препри-
чава Саша дражи свог позива. – Инструк-
торе за тандем скокове обучавао сам сву-
да. Тиме се бавим већ четрнаест година,
од чега тринаест на Новом Зеланду. Међу-
тим, свакоме ко од мене добије дозволу ка-
жем да не могу да га научим да постане
тандем инструктор. То мора да уради сам
– радом и искуством. 

Осим неопходних хиљаду падобран-
ских скокова, да бисте постали тандем
инструктор морате да имате и одређену
дужину и број сати слободног пада. Када
испуните те услове, похађате обуку коју
реализује тандем егземинири. У току обу-
ке скочи се десет пута, али се полаже и
теоријски део – познавање тандем опре-
ме, додатни елементи који морају да се
науче. Издавање дозволе, које затим сле-
ди, за новог инструктора је тек почетак
каријере.

– Задовољство ми је да обучим неко-
га и да видим како успешно ради тандем
скокове. Само у Србији обучио сам осам-
десет одсто инструктора. И после свега,
падобранство је и даље мој начин живо-
та. Сваки скок ми је посебан, не постоји
нешто у падобранству што нисам про-
бао. Оно је део мене, а најлепши део је-

сте дружење са другим падобранцима,
приче, туђа искуства, ма где год у свету
се налазили и којој год нацији припадали
– објашњава Саша.

Већи део године проводи на Новом
Зеланду, где осим као инструктор за њи-
хову падобранску организацију ради и
као егземинир за произвођача падобра-
на, па је он тај на основу чије одлуке се
нови падобрани уводе у употребу. Лети
је у Србији, а ове године имао је посебан
задатак – хиљадити скок Горана Тодоро-
вића Фаце на аеродрому Лисичји јарак,
надомак Београда.

– У каријери падобранаца хиљадити,
јубиларни скок јесте и значајан догађај и
важна бројка. Скочио сам више од 23.000
скокова, али је сваки био другачији, зах-
тевао припрему и концентрацију, наро-
чито када је реч о скоковима с особама
са инвалидитетом. Због тога сваки скок
посматрам као први, а не као још један –
каже он, истичући да је припрема за скок,
од паковања падобрана, до провере ме-
теоролошких услова и ангажовања лека-
ра задуженог за контролу здравственог
стања онога ко скаче, једнако важна као
и сам скок.

– Обичан и тандем скок разликују се
већ у томе што сте код другог, осим за се-
бе, одговорни за још једну особу – набра-
ја Саша критичне моменте о којима иску-
сан тандем инструктор мора да води ра-
чуна.

– Први такав моменат јесте излазак
из авиона. Важно је да путник буде у до-
бром положају. Када скачете са падо-
бранцем, као што је то скок са Гораном,
лако је. Са онима који то нису може да бу-
де јако компликовано. Има оних који се
успаниче, машу ногама, батргају се, што
је за инструкторе „пакао”. Али и то је са-
ставни део посла. Надаље, мораш да
знаш како да наместиш тело на одвоју из
хеликоптера или авиона и у слободном
паду. И, на крају, приземљење – тренутак
када се догађа највећи број повреда. 

Још једна је чињеница незаобилазна
– напомиње Саша Јојић – инструкторска
дозвола без искуства је тек парче папи-
ра, а рад и стопостотна посвећеност јесу
једине гаранције нечије безбедности. ƒ

Никола ДРАЖОВИЋ

Sваки скок
као први

Саша Јојић, тандем инструктор

S

Године, искуство и број падобранских скокова јесу предуслови 
да постанете добар тандем инструктор. Када скоро три деценије
падобранске каријере, од чега пола у тандему, испуните цифром
од 23.000 скокова, са око 15.000 људи из целог света, помислили
бисте да је сваки следећи излет „од неба до земље” монотона 
рутина. Да ипак није тако тврди човек који је, како каже, 
доживотни припадник наше 63. падобранске бригаде. 
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Мало тога није могуће поправити у радионицама вода за
одржавање падобрана 63. падобранског батаљона Специјалне
бригаде Војске Србије. Управо таква „аутономија” улива
додатну сигурност нашим падобранцима. 

ада говоримо о падобранцима,
најпре помислимо на падо-
бранске скокове – својеврсно
крстарење небом, осећај сло-

боде који доноси слободан пад кроз ва-
здух. Наравно, и на увежбано отварање
падобрана и елегантан доскок на земљу.
Ретко се, међутим, помињу они који
обезбеђују да падобран буде безбедан
за спуштање после скока из ваздухопло-
ва. А у падобранству се грешке не пра-
штају! 

Стога и у 63. падобранском батаљо-
ну наше Специјалне бригаде, којим ко-
мандује потпуковник Ненад Зонић, по-
себна пажња посвећује се правилном па-
ковању, чувању и одржавању падобра-

на, што гарантује његово поуздано
отварање и безбедан скок падобранца.
Поменути послови су свакако мање
атрактивни у односу на падобранске
скокове, али без људи који квалитетно
одржавају падобране не би било ни па-
добранства.

Слагање падобрана
Десантни и теретни падобрани па-

кују се, чувају и одржавају на војном ае-
родрому у Нишу. У саставу чете за обу-
ку 63. падобранског батаљона налази се,
поред наставног вода, и вод за одржа-
вање падобрана. Ваља појаснити да сла-
гачи падобрана више раде на његовом
одржавању него што га слажу. 

– У оперативним јединицама ору-
жаних снага осталих земаља постоје
људи који се баве само паковањем па-
добрана. Код нас је традиција да падо-
бранци сами пакују падобране којима
скачу, али ће вероватно и код нас,
услед савремених трендова у тој обла-
сти, слагачи падобрана ускоро бити
специјализовани само за тај посао – об-
јашњава командир чете за обуку капе-
тан Игор Стошић и додаје да тренутно
у падобранском батаљону слагачи па-
добрана такође изводе падобранске
скокове.

Капетан Марио Брадић командује
јединицом која у Војсци Србије одржа-
ва падобране. Његов вод има одељење
за одржавање ваздухопловно-технич-
ких средстава – специјалних падобра-
на типа „крило” и десантних падобра-
на. Такође и одељење за десантирање
технике. Одељењем за одржавање ва-
здухопловно-техничких средстава ру-
ководи старији водник прве класе Љу-
биша Цветановић. У саставу тог оде-
љења су радионица за одржавање ку-
пола, кројачка радионица за оправку
падобрана и радионица за падобран-
ске инструменте. У њима се годишње
обави од 700 до 800 периодичних пре-
гледа, од 300 до 400 оправки лаког ре-
монта и од 50 до 70 сложенијих по-
правки падобрана. 

Много тога одређује квалитет па-
добрана, али за падобранце је најва-
жнија његова безбедност и поузданост.
Једна од најважнијих особина безбед-
ног, исправног и поузданог падобрана
јесте порозност материјала, која се ис-
питује најсавременијим уређајем у зе-
мљи за мерење пропустљивости падо-
бранских тканина, у воду за одржавање
падобрана. 

И кројачка радионица има модерне
машине за шивење и одржавање, које
омогућавају и сложене поправке. У ра-
дионици за падобранске инструменте
прегледају се аутомати и остала падо-
бранска техника – током периодичних
контрола сигурносних аутомата, лаког
ремонта инструмената, дефектације и
упућивања на виши степен поправке.
Ако се зна да се у радионици могу крпи-
ти куполе, заменити гипка црева, коноп-

Вод за одржавање падобрана
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ци или комплетни склопови, онда је ја-
сно да је мало тога што се не може за-
вршити у радионицама вода за одржа-
вање падобрана. Управо та врста „ауто-
номије” приликом одржавања падобра-
на улива додатну сигурност припадни-
цима 63. падобранског батаљона за вре-
ме скокова. 

Поуздано отварање
Падобранац при падобранском ско-

ку пада брзином од око 200 километара
на час. О поузданости отварања падо-
брана нема потребе говорити. Зато је и
посао слагача падобрана изузетно одго-
воран и не дозвољава импровизације и
аутоматизам. 

Иако наши падобранци сами пакују
своје падобране, припадници вода за
одржавање их редовно чувају и одржа-
вају, а пакују само у одређеним случаје-
вима. Командир одељења за одржавање
десантних падобрана заставник Ненад
Миленковић истиче да је падобран осе-
тљиво средство и да се мора чувати на

одређеној темпе-
ратури и влажно-
сти ваздуха и да се
у одређено време
препакује, без об-
зира на то да ли се
њиме рукује. За
главни падобран је
тај рок месец да-
на, а за резервни
три-четири месе-
ца. На сваких шест
месеци падобране
мора да прегледа и
овлашћени мај-
стор, који потпи-
сом гарантује да је
падобран испра-
ван. 

Слагачи падо-
брана сваком за-
датку приступају с
истом одговорно-
шћу и пажњом као
да то чине први
пут. Сертификати
за паковање свих
врста падобрана

добијају се после захтевне и специ-
фичне обуке, која може трајати и две
године.

Како наводи разводница Милена
Стојановић из Лесковца, сваки пут па-
жљиво прегледа падобране како би уо-
чила евентуална оштећења. До сада је
задовољна послом слагача падобрана,
као и чињеницом да иза себе има 44 па-
добранска скока. 

– Паковање главног падобрана тра-
је 45, а резервног 30 минута – појашња-
ва разводница Ивана Јорданов из Кру-
шевца и додаје да је то тако јер је де-
сантни падобран површине трособног
стана – око 82,5 квадрата. 

Њен колега, десетар Дејан Цветко-
вић тврди да су десантни падобрани у
беспрекорном стању и да се периодич-
ни прегледи редовно изводе на сваких
шест месеци. 

– Било би боље да се такви послови
специјализују – сматра он – зато што би
сваки слагач падобрана могао да се по-
свети само том послу. ƒ

Зоран МИЛАДИНОВИЋ

Екипа Падобранског клуба „Гри-
фон” Противтерористичке једини-
це МУП-а Србије најбоља је у гене-

ралном пласману 58. падобранског пр-
венства Србије у класичним дисциплина-
ма, које је од 7. до 9. септембра, на спорт-
ском аеродрому Лисичји јарак код Бео-
града, организовао Ваздухопловни савез
Србије. Друго место заузела је Падо-
бранска екипа Војске Србије „Небеске
видре”, док су падобранци Аеро-клуба
„Параћин” освојили бронзану медаљу.

После тродневног такмичења, у
конкуренцији 25 падобранаца који су из-
вели укупно 261 скок у дисциплини скок
на циљ, у генералном пласману прво ме-
сто поделили су Љубиша Наумовић из
„Параћина” и Радослав Кораћ из „Грифо-
на”, а на трећу позицију пласирао се Ми-
рољуб Јанићијевић из „Небеских видри”. 

Такмичари су у повољним времен-
ским условима изводили скокове с виси-
не од 1.000 метара, с које је требало да
слете на циљ (електронски диск) пречни-
ка три сантиметра, који аутоматски беле-
жи додир. 

Модерне куполе захтевају од такми-
чара велико умеће у управљању, а исто-
времено обезбеђују велику прецизност
при приземљењу. Победник је такмичар
који скупи најмање бодова, то јест санти-
метара удаљености од центра, а свако
приземљење даље од 16 сантиметара од
центра диска је промашај и не мери се. 

У дисциплини фигуративни скокови
надметала су се 23 такмичара, а најбољи
је Слободан Терзић из „Грифона”. За њим
су се на ранг-листу уписали Љубиша Нау-
мовић из параћинског клуба и Радослав
Кораћ, такође из екипе МУП-а. 

Фигуративни скокови представљају
индивидуални слободан пад у коме суди-
је оцењују колико брзо и прецизно так-
мичари могу да изведу унапред задати
комплет елемената. Серија се састоји од
левог заокрета од 360 степени, десног за-
окрета од 360 степени и салта уназад. Тај
низ елемената потребно је извести два
пута. Мери се време за које је задатак
урађен, па се од тога одузимају казне за
погрешно изведене елементе. ƒ

Н. А.

„Грифони”
најуспешнији
падобранци
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При ли ком по ста вља ња свет ског ре кор да, пр ви скок 
па до бра ном с ви си не од 250 ме та ра Јан ко је из вео 1. ју на
1950, у че ти ри са та из ју тра. По том је, сва ких на ред них 
че ти ри-пе т ми ну та, из во дио по је дан скок – све до ка сних
ве чер њих са ти, не што по сле 21 час уве че. Се дам на ест са ти.
Под виг и да нас вре дан ди вље ња. 

ред крај Дру гог
свет ског ра та, на
тлу Ју го сла ви је је
од бо ра ца пе ша -

диј ских је ди ни ца по чео из -
бор ка дра за по пу ну ва зду -
хо плов них је ди ни ца пи ло ти -
ма, ва зду шним стрел ци ма,
ору жа ри ма. Ме ђу иза бра ни -
ма је био и вод ник Јан ко Лу -
то вац, ро ђен 1927. у цр но -
гор ском се лу Дап чи ће, у бли -
зи ни Бе ра на. На кон обу ке за
ва зду шног стрел ца, 1945.
го ди не, на 12,7 ми ли ме тар -
ском ПА ми тра ље зу УБТ,
сме ште ном у ави о ну ти па
„штор мо вик”, ру ске про из -
вод ње, Јан ка су рас по ре ди ли
у 3. ју ри шну ва зду шну ди ви -
зи ју, ко ја је с ма тич ног ае ро -
дро ма Луч ко, крај За гре ба,
успе шно из вр ша ва ла бор бе -
не за дат ке.

Го ди ну да на по сле за вр шет ка ра та,
кра јем но вем бра 1946, мла дог Лу тов ца,
успе шног ни шан џи ју, по сла ли су у Но ви
Сад на ае ро дром „Ју го ви ће во”, на курс
за ин струк то ра па до бран ства. На ред не
го ди не, по сле успе шно за вр ше ног кур -
са, до био је чин ста ри јег вод ни ка. За тим
се укљу чио у обу ку но вих кур си ста, ин -
струк то ра па до бран ства. Од пр ве гру пе
фор ми ран је је дан од пр вих ва зду шно -
де сант них ба та љо на Ју го сло вен ске ар -
ми је. 

Мла дом, али већ ис ку сном па до -
бран цу и ин струк то ру Јан ку на гон за до -
ка зи ва њем, за адре на ли ном, ни је дао ми -
ра. Прет по ста вље ни ма је пред ло жио да
по ку ша обо ри ти до та да шњи свет ски ре -
корд у бро ју из ве де них па до бран ских
ско ко ва у јед ном да ну. Од на у ма га ни је
од го во ри ло ни нећ ка ње ста ри јих, ис ку -
сни јих па до бра на ца. Зна да је опа сно, али
упор ност чи ни сво је и – одо бре но му је!

Пр ви дан ју на 1950. го ди не. Вре ме
пред сви та ње, на но во сад ском ае ро др -

о му. На пи сти два ави о на ти па ПО 2, с
укљу че ним мо то ри ма, спрем ни за по ле -
та ње, и ве ћи број сло же них па до бра на
на тра ви. Иа ко вре ме не иде Јан ку на ру -
ку, јер је про хлад но и де ли мич но облач -
но, он не од у ста је.

Про ра чу нао је да од ско ка до ско ка
има на рас по ла га њу не ко ли ко ми ну та.
Не ма вре ме на за ула зак у ави он, па ће
ста ја ти на кри лу и са ње га ска ка ти.

Уз ле тео је. Пр ви скок учи нио је с
ви си не од 250 ме та ра. Тр зај отва ра ња
па до бра на. Тврд до скок дик ти ра ла је та -
да шња вр ста вој ног па до бра на, ко јим се
ни је мо гло упра вља ти. Дру го ви су му по -
ма га ли при ли ком на ме шта ња но вог па -
до бра на. Тр чао је до ави о на. По но во уз -
ле тао. Ска као. Дру ги, тре ћи, пе де се ти,
се дам де се ти… Ви ше их ни је ни бро јао,
јер је за то за ду же на ме ђу на род на ко -
ми си ја.

Вре ме се ме ња ло. Облач но је, по -
че ла је и ки ши ца. Ви си на иска ка ња
по ве ћа ва се на 300 ме та ра. Као за
инат, по ја чао се и ве тар. При зе мље -
ње је све да ље од ави о на, па је Јан ко
тр че ћи пре ла зио све ду жи пут. Ко ми -
си ја и ста ре ши не су му са ве то ва ли да
од у ста не.

Ни је осе ћао ни ле ђа, ни но ге. По -
вре ме но је гу био вид од ве тра, ки ше и
хлад но ће, али ни је од у ста јао!

Ве че је одав но па ло. Јан ко је и да ље
ска као. На по љу је го то во олу ја, про ва ла
обла ка, гр мља ви на. Би ло је не што по сле
де вет са ти. Из вео је сто ти ну три де сет и
сед ми скок. Сва ки с са вр ше ним до ско -
ком. Да ни је та ко, ло мо ви би би ли не из -
бе жни. 

Јанко Лутовац, светски падобрански рекордер
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То ком ка ри је ре па до бран ца, Јан -
ко Лу то вац оства рио је 1.631 скок, с
ра зним ти по ви ма па до бра на. По след -
њи скок, та да већ као пе де сет ше сто -
го ди шњак, из вео је 1983. го ди не, као
члан ју го сло вен ског ти ма у Уз бе ки ста -
ну, јед ној од ре пу бли ка та да шњег Со -
вјет ског Са ве за. Но си лац је пр ве
Злат не па до бран ске ме да ље, ко ју му
је 1969. го ди не до де ли ла FAI – Fédéra-
tion Aéronautique Internationale.

Златна медаља
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Ви ше ни је мо гао да се при диг не са
зе мље. Тр ча ли су пре ма ње му, ми сле ћи
да је по вре ђен. Он ни је про го ва рао. Је -
ди но је ус пео да не бе ским ви си на ма пр -
сти ма по ка же ши пак. По бе дио је. Осе -
ћа то.

Ко ми си ја је ре ги стро ва ла 132 ско -
ка, јер на пр вих пет ни је ус пе ла да стиг -
не. Ипак, и без тих пет, не при зна тих,
Јан ко је по стао свет ски ре кор дер. Ра -
дост, ве се ље, ова ци је и че стит ке при -
сут них на го ве шта ва ли су да је ус пео. Те
тре нут ке Лу то вац ни кад ни је за бо ра вио.

Две го ди не по сле то га по сао га је
од вео дру гим пу тем – рас по ре ђен је на
но во рад но ме сто, у Са ве зно ми ни стар -
ство уну тра шњих по сло ва, у чи ну по руч -
ни ка. Уни фор му ни је ски нуо све док то
Ми ни стар ство ни је пре шло под ци вил -
ни сек тор. У пен зи ју је оти шао као на -
чел ник Оде ље ња за при пре му људ ства
за од бра ну зе мље.

Да нас, иа ко осам де сет пе то го ди -
шњак, и да ље че сто ди же по глед ка не -
бу и при се ћа се ју на пе де се те. Ка да би
се не ким чу дом, ка же, вра тио у те го ди -
не, по но вио би исто. И ужи вао. И онај
ши пак че сто упре у ви си не. По бе дио је! 

Свет ски ре корд ста ри јег вод ни ка
Јан ка Лу тов ца оста ће за пи сан у ана ли ма
па до бран ства, у се ћа њи ма ко ле га, али и
при ча ма мла дих на ра шта ја срп ског па -
до бран ства. ƒ

Бу ди мир М. ПО ПА ДИЋ

Заједничка
обука 
руских и
америчких
падобранаца
У бази америчке Копнене
војске Форт Карсон у Колораду
1. јуна одржана је додела
падобранских звања и 
сертификата учесницима 
заједничке војне вежбе. 
Противтерористичку обуку 
и вежбу реализовали су руски
падобранци и њихови 
домаћини из 10. групе 
за специјалне операције.

Реч је о првој заједничкој вежби
падобранаца двеју земаља, која
је реализована на полигонима за

увежбавање урбане борбе, које иначе
користе америчке „зелене беретке”.
На тим вежбалиштима симулиран је
изглед блискоисточних градова у Ира-
ку или у Авганистану. Полигони садр-
же поште, џамије, болнице, продавни-
це, апотеке, спортски стадион и малу
источњачку пијацу с тезгама. Објекти
су опремљени намештајем, лутке у
објектима и на улицама обучене су у
локалне ношње, а на улицама су вози-

ла и војна техника допремљена из Ира-
ка. Сви натписи су на арапском језику.
У таквим условима падобранци из САД
и Русије изводили су заједничке опера-
ције по граду, „чишћење” појединих
објеката, као и ослобађање талаца ко-
је су отели терористи.

Учесници вежбе били су наоружа-
ни аутоматским пушкама М-4, које су
избацивале муницију с бојом. Вежба се
одржавала у замишљеној држави, од-
носно у њеном отцепљеном делу. Опе-
рација хватања вођа сепаратиста запо-
чела је ноћним падобранским скоком.

Пуковник Џон Дидрик, командант
10. групе за специјалне операције, оце-
нио је вежбу као врло успешну. Похва-
лио је физичку спремност, издржљи-
вост и умешност руских падобранаца.
Посебно је истакао падобранца Бориса
Казакова, који је у току вежбе успео да
се попне на оближњи планински врх, ви-
сок 1.500 метара, за мање од пола сата. 

– За три недеље проведене у Форт
Карсону наши војници и официри су се
добро разумели и заједнички успешно
извршили задатке – рекао је пуковник
Андреј Схироков, командант руских
падобранаца. Слична вежба одржаће
се следеће године у Русији.

Амерички пуковник Дидрик, на
крају церемоније, доделио је руским
падобранцима ознаке звања и квали-
фикација стечених на вежби, као и сер-
тификате. ƒ

Б. Н.

Од 1945. до 1960. го ди не на та -
да шњем но во сад ском вој ном ае ро -
дро му „Ју го ви ће во” на ла зи ли су се
де ло ви ло вач ке и ју ри шне ави ја ци је,
а 1947. го ди не фор ми ра на је и па до -
бран ска шко ла Ју го сло вен ске ар ми је,
ко ја је пре ста ла да ра ди 1951/1952.
го ди не. Од 1950. до 1954. де ло ва ла
је и Шко ла ре зер вних офи ци ра ави ја -
ци је. То ком три на ест го ди на, од
1954. до 1967, на „Ју го ви ће ву” је би -
ла ста ци о ни ра на и 63. па до бран ска
бри га да.

Аеродром
„Југовићево”



Спар тан ска бри га да – но ва па до бран ска је ди ни ца Коп не не вој ске САД

строј ство Коп не не вој ске САД
на Аља сци ма ње је по зна то,
иа ко оно оби лу је зна чај ним
спе ци фич но сти ма. Не са мо да

се та мо ка лио по то њи на чел ник Здру же -
ног ге не рал шта ба Ша ли ка шви ли, не го
је, то ком ве ћег де ла Хлад ног ра та, на
Аља сци би ла сме ште на ве ћа бри га да,

под ко ман дом ге не ра ла, што је не у о би -
ча је но у вој сци САД, у ко јој бри га да ма
уста ље но ко ман ду ју пу ков ни ци. Ta бри -
га да, по зна та под бро јем 172, има ла је и
ва зду шно де сант ну ком по нен ту, обич но
ве ли чи не ба та љо на, па је и сам Х. Нор -
ман Шварц копф, ка сни је ко ман ду ју ћи
„Пу стињ ском олу јом”, а сво је вре ме но

за ме ник ко ман дан та Бри га де на Аља сци,
у сво јој би о гра фи ји опи си вао ска ка ње
па до бра ном из хе ли коп те ра на тем пе ра -
ту ри до бра но ис под ну ле.

Шварц копф је опи сао и мно го ва -
жни ју ствар. Иа ко у да не Хлад ног ра та
Ве ли ким си ла ма ни је мањ ка ло прет њи,
стра те зи ма аме рич ке Коп не не вој ске
ни је би ло ла ко да се од лу че ко ја би би ла
пре ци зна уло га Бри га де сме ште не на
Аља сци, ма да су сма тра ли да је та мо
нео п ход на. Ко нач но је од лу че но да би, у
слу ча ју су ко ба са СССР-ом, нај ве ро ват -
ни је на уда ру био ло кал ни наф то вод, те
је 172. бри га да за свој при ма р ни за да -
так до би ла ње го ву од бра ну.

По сле Дру гог свет ског ра та
Да нас Аља ска као да има озбиљ ни -

ју уло гу не го то ком Хлад ног ра та, јер се
на њој на ла зи део 25. ла ке пе ша диј ске
ди ви зи је Коп не не вој ске, са чи њен од
три бри га де, са 12.000 љу ди, чи ја је Ко -

1. октобар 2012.

На ра ти шти ма у Ира ку и Ав га ни ста ну Бри га да је из вр ша ва ла 
и за дат ке из обла сти не кон вен ци о нал ног ра то ва ња, уо би ча је не
за спе ци јал не сна ге, као што је обу ка стра них ору жа них 
сна га или упо тре ба ире гу лар них тру па у оба ве штај ним 
и бор бе ним опе ра ци ја ма. Упр кос ве ли ким жр тва ма, 
у тој је ди ни ци за бе ле жен је нај ве ћи број об на вља ња 
вој нич ког уго во ра и про ду жа ва ња слу же ња у Коп не ној вој сци. 
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ман да и ве ћи део на Ха ва ји ма. Шта ви -
ше, зна ча јем Аља ске за од бра ну САД
и ње не ору жа не си ле по себ но се хва -
лио се на тор Марк Бе гић, ина че члан
Од бо ра за ору жа не си ле Се на та, у
пре да ва њу одр жа ном ју ла 2009. го ди -
не за The Heritage Foundation, ор га ни -
за ци ју ко ја по себ ну па жњу по све ћу је
на по ру да по мог не „Аме ри кан ци ма да
раз у ме ју ва жност ра кет ног од брам бе -
ног си сте ма”.

Нај зна чај ни ји аспект Аља ске у од -
брам бе ном сми слу за и ста се ви ди у си -
сте му про ти вра кет не од бра не, сме ште -
ном у Форт Гри ли ју, ко јим ру ку је На ци -
о нал на гар да Аља ске, оја ча на ави о ни ма
F-22, јер се по ред ба зе Ел мен дорф на
Аља сци на ла зе још две ва зду хо плов не
ба зе – Ајел сон и Клир Ер.

У тим ва зду хо плов ним
ба за ма сме ште ни су и
тран спорт ни ави о ни C-17,
ко ји су ди рект но ве за ни за
Спар тан ску бри га ду, ка ко
је је ди ни ца о ко јој го во ри -
мо нај че шће по зна та. Моћ
тих ави о на на гла ша ва
стра те шку уло гу Бри га де,
ко ја има не ко ли ко спе ци -
фич но сти – то је је ди на
аме рич ка ва зду шно де -
сант на је ди ни ца у Па ци -
фич кој опе ра тив ној зо ни,
је ди на па до бран ска бри га -
да за пад но од Ми си си пи ја
и пр ва па до бран ска је ди -
ни ца фор ми ра на по сле
Дру гог свет ског ра та. 

Реч је о 4. бри гад ном
бор бе ном ти му, ва зду шно -
де сант ном – „Спар тан ци”,
де лу ком по нен те Коп не не вој ске ко ји
чи не и 16. бор бе на ави ја циј ска бри га да
те 1. бри гад ни бор бе ни тим – „Арк тич -
ки ву ко ви”, при че му је ави ја циј ска ком -
по нен та сме ште на у Форт Вејн рај ту, а
ла ка ме ха ни зо ва на и па до бран ска ком -
по нен та у Здру же ној ба зи Ел мен дорф-
Ри чард сон. Све по ме ну те је ди ни це ни -
су под ди рект ном ко ман дом сво је ди ви -
зи је, не го су пот чи ње не Коп не ној вој -
сци САД на Аља сци и Коп не ној вој сци
САД на Па ци фи ку. По што ве ли ки и пу -
сти пр о сто ри и кли мат ске спе ци фич но -

сти Аља ске по го ду ју по тре ба ма од ре ђе -
них ти по ва обу ке, ту се, уз на бро ја не је -
ди ни це, на ла зи и не ко ли ко цен та ра за
обу ку и вој них шко ла. 

Но ви те ти ре фор ме ору жа них сна -
га САД, за по че те 2005. го ди не, ко је је
при пре мио ге не рал Ерик Шин се ки, нај -
бо ље су се очи то ва ли на при ме ру 25.
ди ви зи је, ко ја је има ла нај ма ње из ра -
же ну ин ди ви ду ал ност од де сет по сто -
је ћих ди ви зи ја Коп не не вој ске. По ред
пре ла ска с фор ма ци је од три на фор ма -
ци ју од че ти ри ау то ном не бри га де,
основ на иде ја би ла је да се ди ви зи ја
ком би ну је од по јед не ва зду шно де сант -
не (ла ке), ла ке ме ха ни зо ва не, на зва не
„страј кер”, по но вом бор бе ном во зи лу,
и оклоп но-ме ха ни зо ва не ком по нен те,
при че му би тип че твр те бри га де од лу -

чи вао о ти пу ди ви зи је. У је ди ни ца ма за
спе ци јал не опе ра ци је ре фор ма је из ве -
де на та ко што је у сва кој од њих уз три
по сто је ћа ба та љо на до дат и че твр ти.
На тај на чин уве ћа на је број ност ору -
жа них сна га САД, а ни су осни ва не или
об на вља не до дат не ди ви зи је, што јав -
но мње ње си гур но не би бла го на кло но
при хва ти ло.

По што је Коп не на вој ска САД, у
тре нут ку за по чи ња ња ре фор ме, има ла
де вет ва зду шно де сант них бри га да – пет
па до бран ских и че ти ри ва зду шно ју ри -

шне – би ла је по треб на још јед на ка ко
би се по кри ле све ди ви зи је с по јед ним
ва зду шно де сант ним бри гад ним бор бе -
ним ти мом, што је но ви на зив бри га да.
Ре ше ње је про на ђе но у устро ја ва њу но -
ве па до бран ске бри га де, ко ја је зва нич -
но фор ми ра на 16. ју ла 2005. у Форт Ри -
чард со ну, на Аља сци. У том тре нут ку се
но во у стро је ни 4. бри гад ни бор бе ни тим
25. ла ке пе ша диј ске ди ви зи је са сто јао
од јед ног ба та љо на 501. пе ша диј ског пу -
ка, ва зду шно де сант ног. 

На ред них го ди на пр ви ко ман дант
но ве је ди ни це пу ков ник Мајкл Га рет
имао је за да так да је ди ни цу до ве де до
пу не фор ма ци је. Она да нас има и ба та -
љон за спе ци јал на деј ства, на ни воу бри -
га де, што је још јед на но вост у ре фор -
ми, 3. ба та љон 509. пе ша диј ског пу ка, 1.

еска дрон 40. ко њич ког пу ка, 2. ди ви зи -
он 377. ар ти ље риј ског пу ка, те 725. ба -
та љон за по др шку. Све је ди ни це но се
атри бут ва зду шно де сант них.

На за да ци ма 
у Ира ку и Ав га ни ста ну 
На ра сле по тре бе ору жа них сна га

САД за је ди ни ца ма ко је мо гу би ти упо -
тре бље не у Ира ку и Ав га ни ста ну, ко је
још од 11. сеп тем бра уве ли ко ко ри сте
ре зер ву и На ци о нал ну гар ду, ни су до -
зво ли ле но вом са ста ву да се ду го при -
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ци ја – де сан ти ра ње аме рич ке 173. ва -
зду шно де сант не бри га де у Ирак 2003.
го ди не – има од ли ке кла сич ног ма сов -
ног па до бран ског де сан та, а чак је и та -
да 173. бри га да би ла пре пот чи ње на Ко -
ман ди за спе ци јал не опе ра ци је. И у
оста лим слу ча је ви ма ка да су упо тре -
бља ва не кла сич не ва зду шно де сант не
је ди ни це – 82. ди ви зи је или рен џер ског
пу ка – ко ри шће ни су њи хо ви ма њи еле -
мен ти. За раз ли ку од то га, упо тре ба

спе ци јал ног де сан та је
у про те клих 11 го ди на
у по ра сту и ни је би ла
огра ни че на са мо на
Коп не ну вој ску, ни ти
са мо на ору жа не сна ге
САД. 

Бу дућ ност 4. ва -
зду шно де сант ног бри -
гад ног бор бе ног ти ма,
да кле, 25. ла ке пе ша -
диј ске ди ви зи је, ста -
ци о ни ра не на Аља сци,
са мо из гле да не ја сна.
Ако је Спар тан ска
бри га да на ста ла „на
кри ли ма” пре по ро да
упо тре бе вој ног па до -
бран ства у „ра ту про -
тив те ро ра”, она те -
шко да ће у Ав га ни ста -
ну би ти упо тре бље на у
из вор ној на ме ни јер је
се кре тар за од бра ну
САД Ле он Па не та на -

го ве стио да ће по ву ћи бор бе не тру пе
из те зе мље 2013. го ди не. Чак и да САД
и НА ТО у Ав га ни ста ну оста ну, па до -
бран ској бри га ди с Аља ске не до ста ју
ка па ци те ти за спе ци јал ни де сант и је -
ди но је мо гу ће да се ње ни ма њи еле -
мен ти упо тре бе у по др шци спе ци јал -
ним опе ра ци ја ма. 

Оста је ипак мо гућ ност да ће Коп не -
ној вој сци САД у бу дућ но сти и на не ком
дру гом ме сту – прет по ста вља мо на Па -
ци фи ку – за тре ба ти кла сич на па до бран -
ска фор ма ци ја, при ме ре на кон зер ва тив -
ни јем мо де лу ра то ва ња, те да ће Спар -
тан ска бри га да тек ту би ти упо тре бље -
на у сво јој основ ној на ме ни. ƒ

Јо ван ЋУ ЛИ БРК

них сна га или упо тре ба нере гу лар них
тру па у оба ве штај ним и бор бе ним опе -
ра ци ја ма. Упр кос ве ли ким жр тва ма,
Бри га да је исте го ди не би ла је ди на у
Коп не ној вој сци у ко јој је за бе ле жен ве -
ћи број об на вља ња вој нич ког уго во ра и
про ду жа ва ња слу же ња.

Не пу них че тр на ест ме се ци по по -
врат ку из Ира ка, под ко ман дом пу ков -
ни ка Мај кла Л. Ха у ар да, је ди ни ца се на -
шла у Ав га ни ста ну. Ми си ја је тра ја ла го -
ди ну да на, а Спар тан ска бри га да из гу -
би ла је 13 љу ди. Де ло ва ла је у окви ру ме -
ђу на род них сна га – ISAF, на гра ни ци с
Па ки ста ном, и у јед ном тре нут ку је под
ко ман дом има ла осам до дат них аме рич -
ких је ди ни ца ве ли чи не ба та љо на, ра зно -
род ног по ре кла. И ту је би ла укљу че на у

да су од се кли та ли бан ску Ха га ни фрак -
ци ју од ло кал ног ста нов ни штва оне мо -
гу ћив ши јој снаб де ва ње, пом но пра те
ме ди ји с Аља ске. Пет ба та љо на Спар -
тан ске бри га де снаб де ва 725. ва зду -
шно де сант ни ло ги стич ки ба та љон, ко ји
ко ри сти и унајм ље не Ми-8/17 хе ли коп -
те ре, не за мен љи ве на ав га ни стан ским
ви со рав ни ма. 

Ја ну ар ска ак ци ја „Мор на рич ких
фо ка” у Со ма ли ји, где је про тив те ро ри -
стич ки тим имао за да так да осло бо ди
та о це ко је су др жа ли та мо шњи пи ра ти,
уба чен спе ци јал ни де сан том, са мо је
јед на у ни зу ак ци ја ко ји ма је „рат про -
тив те ро ра” од 11. сеп тем бра 2001. на
ве ли ка вра та вра тио так тич ко па до -
бран ство. Ипак, са мо јед на од тих ак -

1. октобар 2012.

пре ма за ак ци ју. Већ у сеп тем бру 2006.
го ди не Спар тан ска бри га да по че ла је
ис кр ца ва ње у Ира ку, где је оста ла на -
ред них пет на ест ме се ци. У том пе ри о ду
53 ње на при пад ни ка су по ги ну ла, а је ди -
ни ца и ње ни де ло ви де ло ва ли су под
раз ли чи тим ко ман да ма и по ка за ли флек -
си бил ност. Бри га да је из вр ша ва ла и за -
дат ке из обла сти не кон вен ци о нал ног
ра то ва ња, уо би ча је не за спе ци јал не
сна ге, као што је обу ка стра них ору жа -

не ти пич не опе ра ци је, с на гла ском на ци -
вил но-вој не од но се и ре кон струк ци ју
зе мље.

По по врат ку из Ав га ни ста на је ди -
ни цу је пре у зео но ви ко ман дант пу ков -
ник Мо рис Го инс, ко ји њо ме упра во ко -
ман ду је у но вој ми си ји у Ав га ни ста ну,
ко ја би та ко ђе тре ба ло да по тра је го ди -
ну да на, у ис тој зо ни од го вор но сти. Суд -
би ну „сво је” је ди ни це, чи ји се при пад -
ни ци, кон крет но ко њич ки са став, хва ле
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Aустријски падобранац Феликс Ба-
умгартнер, познат по бројним под-
визима и рекордима које је поста-

вио бавећи се падобранством и BASE ска-
кањем, скочио је 15. марта падобрански
скок с висине од 22 километра. 

Његов циљ је да до краја 2012. годи-
не обори досадашњи рекорд у скоку с
највеће висине – 37 километара. Тренут-
ни носилац тог рекорда је пензионисани
пуковник Ратног ваздухопловства САД
Џо Китинџер, који је 1960. године скочио
с висине од 31 километра. Пуковник Ки-
тинџер је један од саветника у Феликсо-
вом тиму и његов ментор.

Планирана висина за постизање но-
вог висинског рекорда је 37 километара,

што представља ивицу свемира, где ви-
ше нема атмосфере. Приликом пролета-
ња кроз стратосферу, Баумгартнер би
требало да у слободном паду пробије
звучни зид. 

На висину од 22 километра Феликса
је подигла посебно конструисана капсу-
ла, причвршћена за хелијумски балон.
Полетео је из Розвела у Новом Мексику.
Један од задатака током скока био је и да
испроба функционисање капсуле, као и
специјалног одела и падобрана које ће
носити када буде обарао рекорд. У сло-
бодном паду провео је три минута и 43
секунде. Постигао је брзину од око 580
километара на час. ƒ

Пр о ф е с и о -
налном ка-
скадеру Ге-

рију Конерију по-
шло је за руком
оно што до сада
није ниједном дру-
гом падобранцу
који лети wingsuit.
Успешно се призе-
мљио после скока,
без отварања па-
добрана, користе-
ћи специјално кон-
струисано одело.
Конери је 23. маја
искочио из хели-
коптера с висине
од 720 метара изнад родног града Хен-
лија, на Темзи. Wingsuit комбинезон, ко-
ји је Гери користио, специјално је кон-
струисан за његов подвиг.

таквог скока вертикална брзина падо-
бранца многоструко се смањује, док му
се због измењене аеродинамике хори-
зонтална драстично повећава.

Да би приземљење прошло без по-
следица, Конери је морао да лети под
посебним углом и да се, такође, под по-
себним углом приземљи. На месту пред-
виђеном за приземљење чекало га је
24.000 картонских кутија које су му убла-
жиле контакт с тлом. Током летења ус-
пео је да достигне брзину од скоро 150
километара на сат. 

Годинама се знало да је теоријски
могуће приземљити wingsuit без отвара-
ња падобрана. Чекало се да неко од
светских произвођача опреме конструи-
ше комбинезон који би то и омогућио. 

Међу падобранцима је о таквом под-
вигу било доста речи, а многи светски ле-
тачи wingsuita сматрани су фаворитима
за такав потез. Помињани су Џеб Корлис,
Шин Ито, Феликс Баумгартнер, Жан Ло-
ик Албер. Ипак, успео је каскадер из Ве-
лике Британије, који се подвигом уписао
у историју падобранства. ƒ

Б. НАЂ

Wingsuit је посебан падобрански
комбинезон који мења аеродинамику те-
ла падобранца и омогућава дуг хоризон-
тални лет у слободном паду. Приликом

V e s t i  Œ  V e s t i  Œ  V e s t i  Œ  V e s t i  Œ  V e s t i

Баумгартнер скочио
с 22 километра

Прво wingsuit слетање
без отварања падобрана
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Швед ски па до бран ци 
– рен џе ри чи не ви со ко 
по кре тљи ву је ди ни цу, 
оспо со бље ну да деј ству је
иза не при ја тељ ских ли ни ја,
из вр ша ва из ви ђач ке ак ци је
на ве ли ким да љи на ма, 
с основ ним за дат ком 
да па сив но при ку пља 
ин фор ма ци је. Тај 
спе ци јал ни са став та ко ђе
уче ству је и у 
ме ђу на род ним 
опе ра ци ја ма. 

а до бран ску шко лу у вој сци
Швед ске осно вао је 1952. го -
ди не ка пе тан Нилс Ивар Карл -
борг, по угле ду на слич ну уста -

но ву па до бран ског пу ка и САС бри тан -
ских ору жа них сна га.

Је ди ни ца швед ских па до бра на ца –
рен џе ра сме ште на је у ба зи Карлс борг,
за јед но са по је ди ним по крет ним ва зду -
шним је ди ни ца ма и је ди ни ца ма по себ не
на ме не. Број ње них при пад ни ка је тај на.
Основ на спе ци јал ност па до бра на ца је
при ку пља ње ин фор ма ци ја у не при ја тељ -
ској по за ди ни. Та ко ђе, оспо со бље ни су
и за из во ђе ње ди вер зи ја и са бо та жа.

При пад ни ци тог спе ци јал ног са ста -
ва ре а ли зу ју по себ ну обу ку за ра то ва ње
у екс трем ним зим ским усло ви ма на Арк -
ти ку. Због то га мо гу и до ме сец да на
успе шно да деј ству ју пот пу но са мо стал -
но иза не при ја тељ ских ли ни ја, без по пу -
не рат ним ма те ри ја лом и опре мом, као
и без по мо ћи оста лих де ло ва швед ских
ору жа них сна га. 

Швед ски па до бран ци – бор бе ни
„ор ло ви” за уба ци ва ње на не при ја тељ -
ску те ри то ри ју при ме њу ју па до бран ски
де сант ави о ни ма „хер ку лес Ц-130” или
хе ли коп те ри ма „бел”, али и бр зим чам -
ци ма, уко ли ко за тре ба. Њи хов бор бе ни
тим углав ном чи ни шест спе ци ја ла ца, а у
свом са ста ву има во ђу ти ма, ње го вог за -
ме ни ка, ве зи сте, струч ња ка за екс пло -
зив, снај пе ри сте и бол ни ча ра. По не кад,
ако то зах те ва вр ста за дат ка, ти му се
при кљу чу је и пре во ди лац, ка ко би кон -
так ти рао с ло кал ним ста нов ни штвом ра -
ди при ку пља ња оба ве штај них по да та ка. 

Специјална јединица војскe Шведске

је
ди

ни
це
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У па до бран ци ма слу же и вој ни ци на
ре дов ном од слу же њу вој ног ро ка, ко ји
су до бро вољ но тра жи ли да бу ду упу ће ни
у ту је ди ни цу, за тим под о фи ци ри и офи -
ци ри, би ло ак тив ни или они у ре зер ви.
Њи хо ва вр ло ин тен зив на обу ка тра је 12
ме се ци, ма да је ра ни је би ла 15. Убра ја се
ме ђу нај те же и нај зах тев ни је оспо со -
бља ва ње у швед ској вој сци – и у фи зич -
ком и у пси хич ком сми слу. 

Се лек ци ја кан ди да та са сто ји се из
ви ше де ло ва – пр ви тра је два да на, за -
тим сле де три не де ље обу ке, а тек на
кра ју за вр ша ва се стан дард ни се лек тив -
ни курс. 

Осим ре гру та, је ди ни ца на ри го ро -
зну се лек ци ју и обу ку при ма и офи ци ре
и под о фи ци ре из оста лих је ди ни ца
швед ских ору жа них сна га. Вр ху нац се -
лек ци је и обу ке пред ста вља „ор лов
марш”. 

Мар шу прет хо ди из вр ша ва ње ви -
ше груп них за да та ка, на кон ко јих се
гру пе де сан ти ра ју па до бра ном. За тим

по чи ње марш у ду жи ни од 30 до 70 ки -
ло ме та ра, с ран цем од 30 ки ло гра ма на
ле ђи ма, по не при сту пач ном те ре ну. По -
том сле ди ин ди ви ду ал ни тест у на ви га -
ци ји, у ду жи ни од 10 ки ло ме та ра, с
оруж јем и бор бе ном опре мом. И марш
и на ви га ци о ни тест мо ра ју би ти ре а ли -

зо ва ни за 24 са та, а кан ди да ти, уз све
по те шко ће и на по ре, мо ра ју из бе ћи и
за ро бља ва ње.

На „ор лов марш”, ра ди про ве ре
спо соб но сти и спрем но сти, оба ве зно
јед ном го ди шње од ла зе сви при пад ни -
ци је ди ни це, без об зи ра на чин и фор -
ма циј ско ме сто на ко је су рас по ре ђе -
ни. Кан ди да ти ко ји у за да том ро ку из
пр вог пу та бу ду успе шни на мар шу до -
би ја ју злат ну знач ку ор ла, озна ку зва -
ња па до бран ца рен џе ра. Офи ци ри ко -
ји та ко ђе из пр вог пу та успе шно за вр -
ше марш има ју мо гућ ност да да љу про -
фе си о нал ну ка ри је ру на ста ве у тој је -
ди ни ци.

Вој ни ци ко ји су за вр ши ли обу ку и
од слу жи ли у је ди ни ци мо гу за по че ти
оспо со бља ва ње за ре зер вне офи ци ре. 

Кан ди да ти то ком се лек ци је у сва -
ком тре нут ку мо гу би ти ис кљу че ни из је -
ди ни це и по сла ти ку ћи или у не ки дру ги
са став уко ли ко се ис по ста ви да не ис пу -
ња ва ју пред ви ђе не стан дар де об у че но -
сти. Ако се по вре де и због то га не мо гу
да на ста ве се лек тив ну обу ку, до би ја ју
по но во шан су сле де ће го ди не. 

Швед ски па до бран ци су уче ство ва -
ли у ме ђу на род ним опе ра ци ја ма Ује ди -
ње них на ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји, у
Бо сни и Хер це го ви ни, Ав га ни ста ну и
Кон гу. ƒ

Бо јан НАЂ

Озна ка па до бран ске је ди ни це
Швед ске је па до бран у ло во ро вом
вен цу, ко ји па до бран ци но се на бор до
бе ре ци, а до би ја ју је по сле пр вог па -
до бран ског ско ка. Знач ка „злат ног ор -
ла” до де љу је се за успе шно за вр ше ну
па до бран ску обу ку и сма тра се вред -
ни јом од озна ке, јер се до би ја тек по
за вр шет ку ком плет не обу ке. „Злат ног
ор ла” мо гу но си ти и при пад ни ци оста -
лих је ди ни ца ако су за вр ши ли па до -
бран ско оспо со бља ва ње. 

Златна значка
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Припадници Ваздухопловне националне гарде из 129.
спасилачког ваздухопловног винга завршили су 4. маја
2010. четвородневну акцију спасавања повређеног
морнара на око 650 миља од обале Калифорније

инг је послао два спасилачка хе-
ликоптера ХХ-60Г „пејв хок” и је-
дан авион MC-130P „борбена сен-
ка”, које је пратио авио-танкер

KC-130Ј „супер херкулес” Корпуса морна-
ричке пешадије из ваздухопловне базе
„Мирамар” да би покупили Мајкла Калаха-
ра, педесетшестогодишњег морнара из
Порт Анђелеса у Вашингтону, који је на
својој једрилици „Дете ветра” доживео по-
вреде главе и врата опасне по живот. Спа-

силачка летелица такође је извукла четво-
рочлани падобранско-спасилачки тим које
јестациониран у истој бази, као и 129. винг.

Одговарајући 1. маја на позив Спаси-
лачког координационог центра Обалске
страже САД у Аламеди, четири падобран-
ца спасиоца су у Мофету укрцана у авион
Обалске страже „херкулес”. Одлетели су
до „Детета ветра”, 1.400 миља југозапад-
но од Ла Паза у Мексику. Пошто су били
ограничени количином авионског горива

и нису имали друге могућности за спасава-
ње, спасиоци су искочили падобранима у
океан, с чамцем „зодијак” и довољно ме-
дицинских залиха, како би повређеног
одржали у животу неколико дана.

Ујутру 2. маја 11. регионални коор-
динациони центар Обалске страже упо-
требио је систем AMVER – аутоматска
узајамна помоћ спасавања пловила, како
би преусмерио либеријски трговачки
брод „Кап Палмерстон” и упутио га ка Ен-
сабади да би се срео с једрилицом и по-
купио спасиоце и њиховог пацијента.
Програм AMVER спонзорисала је америч-
ка Обалска стража и представља глобал-
ни добровољни систем обавештавања ко-
ји користе надлежни за трагање и спаса-
вање широм света како би обезбедили
помоћ особама унесрећеним на мору.

В

Задатак јединице из Мофета
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Због удаљености од обале, јаких ве-
трова и отвореног мора, надлежни су од-
лучили да наведу пловило ближе обали и
послали додатни спасилачки авион за из-
влачење падобранаца спасилаца и тран-
спорт пацијента до медицинске установе
на копну. 

После пребацивања пацијента и па-
добранаца спасилаца с мале једрилице на
велико контејнерско пловило, брод се
упутио ка Сан Дијегу. 

Ваздухопловно особље и особље из
129. винга формирали су наменску једи-
ницу за трагање и спасавање и предисло-
цирали се у поморску ваздухопловну базу
Норт Ајленд у суботу 3. маја. Већ наред-
ног дана поподне спасилачка група од два
хеликоптера „пејв хок”, авиона „супер
херкулес” и маринског авио-танкера ус-

поставила је контакт са Кап Палмерсто-
ном. „Пејв хокови” су помоћу дизалице
извукли пацијента и спасиоце с брода у
хеликоптер, а остали ваздухоплови слу-
жили су као платформе за допуну гори-
вом, односно за командовање и контро-
лу јединице за трагање и спасавање.

Падобранци спасиоци пружили су
медицинску помоћ повређеном док су че-
кали долазак ваздухоплова 129. винга и то-
ком лета до Сан Дијега, где је пацијент
пребачен у Скрип меморијалну болницу у
Ла Џоли око 9 часова увече. Ваздухоплови
јединице за трагање и спасавање успешно
су се вратили у поморску ваздухопловну
базу Норт Ајленд и маринску ваздухоплов-
ну базу Мирамар касно увече истог дана.

– Радећи заједно са Ваздухопловном
националном гардом, Ратним ваздухо-

пловством, Маринским корпусом и Обал-
ском стражом четири дана, то је заиста
био здружени спасилачки подухват – ре-
као је пуковник Амос Багдасаријан, коман-
дант 129. спасилачког винга и додао да од
планина Авганистана до отвореног мора
Пацифика спасиоци 129. винга никада не
престају да живе у складу са својим мотом
– помоћи да би други могли да живе. 

Акцијом јединице из Мофета број
оних које су припадници тог 129. винга
спасили повећао се на – 909. Њихова ми-
сија је да се свакодневно обучавају и бу-
ду спремни за извођење ратних мисија
спасавања било где у свету. Додатак том
задатку јесте сарадња и са Обалском
стражом и различитим цивилним спаси-
лачким агенцијама. ƒ

Марио БРАДИЋ

Приликом извођења акција трагања и спасавања, на-
рочито сложених или масовних у случају већих несрећа
због природних катастрофа, неопходно је ангажовати све
расположиве снаге и средства. У појединим земљама по-
стоје заједнички оперативни центри, који ангажују разли-
чите државне службе у зависности од потреба које намеће
ситуација. Опрема, комуникација и поједине оперативне
процедуре су стандардизоване.

Америчка обалска стража стекла је значајна искуства у
току масовне акције спасавања становништва за време ура-
гана „Катрина”. Један од важних закључака јесте да управо
стандардизација обуке и опреме омогућава несметано и ефи-
касно одвијање спасилачких акција, без обзира на састав и
порекло чланова посада и употребљених ваздухоплова.

Стандардне процедуре
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Martin Van Creveld,
The Age of Airpower,
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York, 2011, 498 pp.

K
ад окре не пр ву стра -
 ни цу књи ге Ера ва -
зду шне мо ћи Мар -
ти на Ван Кре вел да,

об ја вље не 2011. у Њу јор ку,
а чи ја је но ва књи га, о рат -
ним игра ма, у штам пи, чи та -
лац ко га за ни ма шта тај вој -
ни исто ри чар и те о ре ти чар,
ко ме је при пи са но да је на -
пи сао нај зна чај ни ју књи гу о
стра те ги ји по сле Кла у зе ви -
ца – Тран сфор ма ци ја ра та, о
ва зду шно де сант ном аспек -
ту ра то ва ња, не мо же да
се от ме дво стру ком ути ску.
На и ме, сли ка „два де сет хи -
ља да са ве знич ких па до бра -
на ца ка ко леб де на пу ту да
бу ду ма са кри ра ни од Не ма -
ца у Ар не му док још пет на -
ест хи ља да љу ди сле ће је -
дри ли ца ма”, јед на је од
укуп но шест ко ји ма изра ел -
ски на уч ник хо ланд ског по -
ре кла опи су је це ло куп ну исто ри ју ра -
то ва ња у ва зду ху.

На осно ву тог од но са чи та лац би
мо гао да за кљу чи да ће Ван Кре велд по -
све ти ти зна ча јан про стор ва зду шно де -
сант ном ра то ва њу, ко је је у про те клих
де се так го ди на до жи ве ло пре по род у
Ира ку и Ав га ни ста ну. Тај ути сак био би
по гре шан, јер ау тор Ере ва зду шне мо -
ћи свим об ли ци ма ва зду шно де сант ног
и ва зду шно ју ри шног ра то ва ња – „вер -
ти кал ног об у хва та” ка ко га Кре велд
нај че шће на зи ва – по све ћу је не ви ше

од три де се так стра на, укљу чу ју ћи и уз -
гред на спо ми ња ња.

Дру ги би ути сак био да по Ван
Кре вел до вом ми шље њу „вер ти кал ни
об у хват” – ба рем у свом ма сов ном об -
ли ку ка кав је дат у увод ној сли ци – ни је
оправ дао на де ко је је у ње га по ла га но
све од Бен џа ми на Френ кли на па до
фран цу ског „Mythe Para” у пр вим де це -
ни ја ма по сле Дру гог свет ског ра та. Тај
ути сак био би ис пра ван, јер је ау то ров
став то ли ко скеп ти чан да он – па ра диг -
ма тич но – мо де лу је увод ну сли ку пре -

ма свом пе си ми стич ком
уви ду – док су Бри тан ци и
По ља ци за и ста до жи ве ли
ка та стро фу у Ар не му сеп -
тем бра 1944. го ди не, две
аме рич ке ди ви зи је у ис тој
опе ра ци ји успе шно су из -
вр ши ле за да так, за у зев ши
мо сто ве на Рај ни. 

Ипак, за Ван Кре вел да
ма сов не ва зду шно де сант -
не опе ра ци је – а он, по ред
опе ра ци је „Market Gar den”,
као кла сич не при ме ре на -
во ди не мач ки де сант на
Крит, ис кр ца ва ње на Нор -
ман ди ји и со вјет ски де сант
у Бур ки ни у Укра ји ни 1943.
го ди не – за вр ша ва ју или
без пре те ра ног успе ха или
ма са кром. Ре дак из у зе так,
и пре ма Ван Кре вел до вом
ми шље њу „нај у спе шни ју
ва зду шно де сант ну опе ра -
ци ју” уоп ште, пред ста вља
деј ство бри тан ске 1. па до -
бран ске ди ви зи је при ли ком
ис кр ца ва ња на Нор ман ди -
ју, ко ја је „из вр ши ла све за -
дат ке и одр жа ла по ло жа је,
упр кос не мач ком кон тра на -
па ду, све док ни је сти гло
по ја ча ње”.

Дру гим ре чи ма, за Мар ти на Ван
Кре вел да ва зду шни де сант је сте са мо
је дан од аспе ка та ва зду хо плов не мо -
ћи, по до бан упо тре би бес пи лот них ле -
те ли ца, ко ји ма, уо ста лом, пре ма ње го -
вој књи зи при па да бу дућ ност рат ног
ва зду хо плов ства, те он ис тра жу је мо -
гућ ност де сан ти ра ња вој ни ка или као
део ком би но ва них опе ра ци ја или упо -
ре до с мо гућ но шћу, о ко јој рас пра вља
и Ђу лио Ду хе у свом де лу из 1921. го -
ди не Il dominio dell’aria, на и ме да се
„ра за ра це ла (про тив нич ка) зе мља” не

Књига Ера ваздушне моћи Мартина Ван Кревела
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са мо обич ним бом ба ма не го и хе миј -
ским и би о ло шким сред стви ма. Та ко
гле да но, ра зу мљи во је за што Ван Кре -
велд не по све ћу је па жњу за че ци ма
вaзду шно-де сант них је ди ни ца и тек у
основ ним цр та ма раз ма тра њи хо ву
ма сов ну упо тре бу у Дру гом свет ском
ра ту.

Тек ка да до ђе до по рат ног пе ри о -
да, „ка да је, с обе стра не Ан тлан ти ка,
ен ту зи ја зам за све ва зду шно де сант но
био на вр хун цу”, и упо тре бе ва зду шно -
де сант них и ва зду шно ју ри шних је ди ни -
ца у про тив ге рил ском ра то ва њу, он
том аспек ту по све ћу је озбиљ ни ји про -
стор. Док је кон вен ци о нал ни „вер ти -
кал ни об у хват” по ку шан не ко ли ко пу та
на бли ско и сточ ном ра ти шту, али се cа -
мо у слу ча ју ва зду шно ју ри шног на па да
на Абу Аге и ла у Ше сто днев ном ра ту
1967. го ди не по ка зао пот пу но оправ да -
ним, про тив ге рил ско деј ство је сте ис -
про ба но од Ин до ки не до Ма гре ба и Ро -
де зи је, где се са мо у том по след њем
слу ча ју по ка за ло вр ло успе шним, а то,
из ме ђу оста лог, за то што су ро де зиј -
ски па до бран ци би ли об у че ни за ска ка -
ње на сло бод но деј ство или су „би ва ли
ба че ни у ма лим ти мо ви ма сву да око ге -
ри ла ца”.

Да би по ка зао су про тан слу чај, не -
у спех упо тре бе ва зду шног де сан та у
про тив ге рил ском ра то ва њу, Ван Кре -
велд се вра ћа у Дру ги свет ски рат и је -
ди ни пут у књи зи Ера ва зду шне мо ћи
на ши ро ко рас пра вља o јед ној ва зду -
шно де сант ној опе ра ци ји и раз ло зи ма
ње ног не у спе ха. Ни ма ло слу чај но, реч
је о опе ра ци ји „Ко њи ћев скок”, у реч -
ни ку НОБ-а по зна тој као „Де сант на
Др вар”.

То је дру ги пут да се Ван Кре велд
ба ви про сто ром бив ше Ју го сла ви је у
књи зи The Age of Airpower (бом бар до -
ва ње НА ТО-а је, та ко ђе, де таљ но из ло -
же но у ве о ма ба лан си ра ном ма ни ру) и
упр кос по је ди ним ма те ри јал ним гре -
шка ма, очи то је да он ве о ма до бро по -
зна је наш про стор, што ни је ни чуд но
јер је док то ри рао те зом о не мач ком на -
па ду на Ју го сла ви ју 1941. го ди не.

На гла ша ва ју ћи да су Нем ци са мо
у тој опе ра ци ји има ли ви ше гу би та ка

не го у це лом Април ском ра ту, Ван
Кре велд из ла же раз ло ге не у спе ха „Ко -
њи ће вог ско ка”. Пр во, тај ност ове
опе ра ци је би ла је ком про ми то ва на, а
пар ти за ни су бо ље по зна ва ли те рен,
што је чест слу чај у ге рил ском ра то -
ва њу. Дру го, што ни је уо би ча је но,
пар ти за ни су ужи ва ли бри тан ску ва -
зду шну по др шку („с ае ро дро ма у ју -
жној Ита ли ји, ко ји ће за не ко ли ко де -
це ни ја при хва та ти ави о не НА ТО-а ко -
ји ће уче ство ва ти у на па ду на Ср би ју”,
ка ко ка же сам Ван Кре велд), та ко да је
већ дру гог да на опе ра ци је ко ман дант
Луфт ва фе у Не за ви сној др жа ви Хр ват -
ској био при си љен да сво јим пи ло ти -
ма за бра ни уз ле та ње.

Да за кљу чи мо – иа ко се књи га
Мар ти на Ван Кре вел да Ера ва зду шне
мо ћи не ба ви ва зду шно де сант ним ра -
то ва њем у ве ћем оби му, реч је о књи зи
чо ве ка ко ји је, пре ма ре чи ма Едвар да
Ли тва ка, „или во де ћи свет ски вој ни
исто ри чар или не што нај бли же то ме”
и чи ји су за кључ ци, ка да се го во ри о бу -
дућ но сти ави ја ци је – да ле ко се жни, те
ће има ти си гур них по сле ди ца на па до -
бран ске, ва зду шно ју ри шне и спе ци јал -
не је ди ни це. 

Пре ма ње го вом ми шље њу, рат но
ва зду хо плов ство по ста ло је пре ску по,
пре о се тљи во и пре гло ма зно и на ла зи
се у си ла зној пу та њи, слич но пре ком -
пли ко ва ним и пре ску пим ви те шким
окло пи ма из 15. ве ка, или сво је вре ме -
ним грч ким рат ним бро до ви ма. Сход но
то ме, ни ма сов не ва зду шно де сант не
опе ра ци је и је ди ни це не ма ју бу дућ но -
сти и упо тре ба ва зду шног де сан та у
бу дућ но сти мо гу ћа је углав ном у про -
тив ге рил ским и спе ци јал ним опе ра ци -
ја ма. 

По след њи став је ви ше су ге ри сао
не го што га је ди рект но из ре као, и ште -
та што се Ван Кре велд ни је озбиљ ни је
ба вио упо тре бом де сан та у Ира ку и Ав -
га ни ста ну у пр вој де це ни ји 21. ве ка. Да
је та ко учи нио, си гур но да би те о ре ти -
ча ри ва зду шно де сант ног ра то ва ња чи -
та ју ћи The Age of Airpower ма ње на га ђа -
ли или до пи си ва ли, што узев ши у об зир
ау то ро ву кре а тив ност и не пред ви дљи -
вост, ипак не ће би ти ла ко. ƒ

Јо ван ЋУ ЛИ БРК

Израел 
унапредио
технику
снабдевања
снага

На основу искустава из Либана
2006. године, Управа за логисти-
ку израелских одбрамбених сна-

га развила је нове системе којима је уна-
пређена техника снабдевања првен-
ствено јединица које су одсечене од
главнине снага или се налазе у неприја-
тељској позадини. Новине су демон-
стриране на вежби на којој су из тран-
спортних авиона „херкулес”, јединица-
ма чије су линије снабдевања „пресече-
не”, десантирани муниција, храна, сани-
тетски материјал, као и теренска вози-
ла „хамер”.

Развијен је самопокретни падо-
брански систем за снабдевање трупа на
великим раздаљинама – „летећи слон” –
који се креће на мотор с елисом. Може
да понесе терет до једне тоне, а ланси-
ра се посебним катапултом, после чега
куком качи терет. Помоћу GPS-a наводи
се на одређену локацију.

Друго побољшање односи се на ди-
гитални софтвер „цајад”, који обезбеђу-
је праћење снабдевања на свим нивои-
ма у реалном времену. Корисник у сва-
ком тренутку зна где се налазе залихе,
материјал или муниција који се тран-
спортују.

Софтвер даје дигиталну слику бо-
јишта и обезбеђује размену података о
снагама, као и информације добијене
осматрањем из ваздуха или са земље.

Развијен је и систем који се кори-
сти приликом хеликоптерског тран-
спорта. Реч је о теретном контејнеру
који се монтира испод транспортног хе-
ликоптера и омогућава да се летелица
креће без смањивања брзине. На кон-
тејнеру аеродинамичног облика налазе
се и крила која смањују отпор ваздуха,
тако да се током испоруке терета вазду-
хоплов не успорава. ƒ

Б. Н.
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Ана Вуј чић, Рад ми ла Ђу рић и Ми на
Мир ко вић из Ср би је, Ма ја Влах из Хр ват -
ске, Ан дреа Па ду ре ан, Али на Си ме и Бјан -
ка Ми тран из Ру му ни је, Ана ма ри ја Гру бач
из Цр не Го ре, Је ли ца Крај че ска из Ма ке -

„Жене за небо без граница”

у 
об

је
кт

ив
у

ра јем ју ла, из над ба тај нич ког ае -
ро дро ма, 18 да ма из 11 др жа ва
ре ги о на ус пе ло је у да у сло бод -
ном па ду на пра ви до са да нај ве -

ћу фор ма ци ју па до бран ки на не бу из над
Ср би је. Удру же ње же на ле та ча Ср би је је,
уз по моћ и по др шку Ми ни стар ства од -
бра не и Ко ма де Ва зду хо плов -
ства и про тив ва зду хо -
плов не од бра не Вој -
ске Ср би је, ор -
га ни зо ва ло је
скок под сло -
га ном „Же -
не за не бо
без гра ни -
ца”.

до ни је, Си мо на Ви бри ло ва из Че шке, Беј -
за Гул сој и Де низ Сун гар из Тур ске, Је ле -
на Ву че но вић из Бо сне и Хер це го ви не,
Кри сти на Кер жан из Сло ве ни је, Ју ли ја на
Ге ор ги ев из Бу гар ске, Ве ро ни ка Вол ђеш,

Сил ви ја Со млаи, Адри ен Гер ге љи и
Естер Нол из Ма ђар ске, на

нај леп ши на чин ре пре -
зен то ва ле су па до -

бран ски спорт, дру -
жи ле се, те обе ле -
жи ле сто го ди шњи -
цу срп ског вој ног

ва зду хо плов ства.
Ко ор ди на тор про   -

јек та и тре нер па до бран ки
за став ник Не бој ша Јан дрић

Џи ми, ин струк тор па до бран ства
и опит ни па до бра нац, ис ти че да су

па до бран ке, упр кос раз ли чи том ле тач -
ком ис ку ству, обу ци и опре ми, ус пе ле да се

за крат ко вре ме ускла де и на пра ве „до бит ну”
фор ма ци ју. 

За став ник Рад ми ла Ђу рић је ин струк тор
па до бран ства у 63. па до бран ском ба та љо ну Спе -

ци јал не бри га де на ше вој ске, а иза се бе има ви ше
од 1.600 ско ко ва. Два де се тјед но го ди шња Ник ши -

ћан ка Ана ма ри ја Гру бач је сту дент ки ња но ви нар -
ства. Бјан ка из Ру му ни је шко лу је се на пре сти жном

Окс фор ду. Да па до бран ство и ма те рин ство „мо гу за -
јед но” по твр ди ле су Али на из Ру му ни је и Беј за из Тур -
ске. Али на је у Бе о град по ве ла и си на Да ви да. Је ли ца
Крај че ска, по зна ти ја као Ели, про фе сор ка је фи зич ке
кул ту ре у Ско пљу, а уз Ану, Ми ну и Рад ми лу про шле
го ди не по ста ви ла је срп ски ре корд у ве ли кој фор ма -
ци ји. Ми на је про гра мер ка, а Ана во ди фри зер ски

са лон. Ма ја Влах, Сом бор ка по ро ђе њу, жи ви у За гре -
бу и ска че за „Хо мо во ланс”. 

До ви си не од 4.000 ме та ра, с ко је су па до бран ке
иска ка ле то ком уве жба ва ња и ре корд ног ско ка, од нео
их је хе ли коп тер Ми-17 срп ске вој ске из ме шо ви те хе -
ли коп тер ске еска дри ле – „Пе газ”. ƒ

Игор СА ЛИН ГЕР

К
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Ви ше од пе де сет пи ло та па ра глај де ра оку пи ло се од 22. 
до 27. ју на на па ди на ма Ста ре пла ни не, на Пред свет ском ку пу
у пра глај дин гу – „Кња же вац опен 2012”. Ма ни фе ста ци ја ко ја
због ја ког ве тра ни је про шла ка ко су оче ки ва ли ор га ни за то ри 
– Ва зду хо плов ни са вез Ср би је и Клуб сло бод ног ле те ња „Арес”
– ипак је још јед ном по твр ди ла тра ди ци о нал но срп ско 
го сто прим ство, због ко га ће на ша зе мља на ред не го ди не 
би ти до ма ћин свет ског ку па у па ра глај дин гу. 

а ко су ле то ве из над об ро на ка
Ста ре пла ни не у око ли ни Кња -
жев ца и Ни шке ба ње оме та ле
не по вољ не вре мен ске при ли ке

за па ра глај де ри сте, био је то још је дан
при ја тан скуп љу ди жељ них до дат ног
адре на ли на. Са мо јед ног, од пет пред ви -
ђе них да на, по ле те ли су сви пи ло ти, а и
та да је ве тар из над Ба ње био пре јак и не -

по во љан, па се тр ка ни је мо гла сма тра ти
успе шном. Услов за то је сте да нај ма ње
пе ти на так ми ча ра пре ле ти бар шест ки -
ло ме та ра за да те пу та ње.

На та квом над ме та њу циљ је да се
за да та пу та ња пре ле ти у што кра ћем вре -
ме ну, уз ус пут но „ове ра ва ње” кон трол -
них та ча ка. То су, уства ри, за ми шље ни
ци лин дри ши ри не 400 ме та ра, кроз ко је

пи лот па ра глај де ра тре ба да про ђе. Пред
сва ки лет по ста вља се днев ни за да так –
ру та ко ју так ми ча ри уно се у на ви га ци о не
ин стру мен те, а не бе ски пут ко ји пи ло ти
тре ба да пре ђу че сто из но си и не ко ли ко
де се ти на ки ло ме та ра. 

При ме ном но вог си сте ма ко ји су па -
тен ти ра ла дво ји ца па ра глај де ри ста из Ру -
си је, Ди ми триј Ко ро љев и Алек сеј Та ра -
ка нов, сви пи ло ти и њи хо ве по зи ци је пра -
те се ужи во, ком би на ци јом ин фор ма ци ја
до би је них очи та ва њем по ло жа ја пре ко
са те ли та (ГПС) и упо тре бом па кет ног
пре но са по да та ка мре жом мо бил не те ле -
фо ни је (ГПРС), што так ми че ње, пре ма ре -
чи ма Ко ро ље ва, чи ни за ни мљи вим. Ма ли
уре ђај, „тре кер”, ко ји сва ки пи лот има,
омо гу ћа ва да на кнад но по гле да ју тр ку и
ана ли зи ра ју сво је кре та ње.

И

Једрење параглајдером
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Ме ђу уче сни ци ма ве тро ви тог је дре -
ња из над Ста ре пла ни ни би ли су: про гра -
мер Вик тор Си бир цев из Изра е ла; ње гов
ко ле га по про фе си ји Игор Ли ко шер цов
из Ау стра ли је; та ту мај стор и од не дав но
уго сти тељ Дра ган Мар ти но вић Мар тин
из Ко сов ске Ми тро ви це; при пад ник срп -
ске жан дар ме ри је Пре драг Не ско вић; ин -
же њер и фит нес ин струк тор Сер геј Че -
пе ли ев из Укра ји не; Жељ ко Ову ка, ге не -
рал ни се кре тар Ва зду хо плов ног са ве за
Ср би је и др жав ни ре кор дер у пре ле ту па -
ра глај де ром; То мо ко Уно, ме ди цин ска се -
стра из То ки ја на че тво ро ме сеч ном про -
пу то ва њу Евро пом; Ала Ду бит ска ја, ме на -

џер ка из Мол до ве; ма јор ру мун ске вој ске
Са ма ре а ну Со рин; елек три чар Ро берт
Со ба из Сло ве ни је... 

И при че су им раз ли чи те. Пре ма ре -
чи ма јед ног пи ло та, кад си го ре, ни шта
не по сто ји сем те бе и ва зду ха, ни бри ге,
ни умор, ни фи зич ке или фи зи о ло шке по -
тре бе. 

Бу нар џи ја из Кру шев ца Вла ди мир
Ба ћа нин Влај ко, ко га ко ле ге сма тра ју
јед ним од нај бо љих срп ских пи ло та па -
ра глај де ра, до шао је на так ми че ње са
де вој ком Ва ном и тр о ме сеч ним ште не -
том џек ра се ла, Пе ром, ко ји је ве се лим
ма ха њем ре па од мах по брао сим па ти је
и по стао не зва нич на ма ско та так ми че -
ња. Од штам па на му је и офи ци јел на
акре ди та ци ја с име ном „Пе ра” и при ме -
ре ном функ ци јом – „The Dog”. А ка ко и
не би ка да је, иа ко има тек три ме се ца,
већ ле тео пар глај де ром, при ка чен за

Влај ка по себ но на пра вље ним си сте мом
ве за.

Нај ста ри јој так ми чар ки, учи те љи ци
у пен зи ји из Ја па на Ју ми Хши мо то, ко ја је
за ко ра чи ла у ше сту де це ни ју, ни ма ло не
сме та да са ку пља бо до ве за уче ство ва ње
у свет ском ку пу.

Жељ ко Ову ка, срп ски ре кор дер с
пре ле те них 186 ки ло ме та ра, ка же да су
упр кос не го сто љу би вом вре ме ну уче сни -
ци пре за до вољ ни го сто прим ством и ор га -
ни за ци јом так ми че ња. Упра во због то га
Свет ска ва зду хо плов на фе де ра ци ја по ве -
ри ла је Ва зду хо плов ном са ве зу Ср би је ор -
га ни за ци ју свет ског ку па у па ра глај дин гу,
ко ји ће се 2013. го ди не одр жа ти на Ко па о -
ни ку. А на ред не, 2014. го ди не, Са вез ор га -
ни зу је два европ ска пр вен ства – у пре ци -
зном сле та њу па ра глај де ром, у Вр шцу, те
у пре ле ту па ра глај де ром, на Ко па о ни ку. ƒ

Игор СА ЛИН ГЕР

То ком ав гу ста на Ко па о ни ку је
одр жан још је дан пред свет ски куп, на
ко јем је уче ство ва ло 70 пи ло та па ра -
глај де ра из 16 др жа ва. По бе дио је Ја -
сен Са вов из Бу гар ске, а дру го пла си ра -
ни је до ма ћи так ми чар Вла ди мир Ба ча -
нин. Др жав но пр вен ство ор га ни зо ва но
је по след њег ви кен да у ав гу сту у око -
ли ни Кра ље ва. Та да је Пре драг Ду дић,
члан Па ра глај динг клу ба „Го ли ја” из Ра -
шке, по стао др жав ни пр вак у ди сци -
пли ни пре лет, док је дру го пла си ра ни
Ср ђан Ри ста но вић из Спорт ског клу ба
„Дуст Де вил” из Бе о гра да, а за тре ће
ме сто из бо рио се Жељ ко Ову ка из бе -
о град ског Клу ба сло бод ног ле те ња
„Арес”. 

Првак Србије

Па ра глај динг је сво је вр сна ком би -
на ци ја па до бран ства и је дре ња. По сле
по ле та ња, пи ло ти па ра глај де ра је дре у
ва зду ху и тра же та ко зва не тер мал не
сту бо ве, од но сно ва зду шна стру ја ња
то плог ва зду ха ко ји се кре ће на го ре.
Та ко до би ја ју на ви си ни, с ко је се мо гу
спу шта ти у же ље ном прав цу. Циљ им
је да оства ре што ду жи пре лет или
ужи ва ју у сло бод ном ле ту. Нај у спе -
шни ји ле те и ви ше сто ти на ки ло ме та -
ра од ме ста по ле та ња.

Термални стубови
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с точ ни ар миј ски кор пус, ко ји
се са сто јао од 1. и 2. ди ви зи је,
имао је за да так да за у зме про -
ла зе Ду кла и Лип ков кроз Кар -

па те и та ко омо гу ћи ула зак со вјет ске
Цр ве не ар ми је у Сло вач ку, чи је су се је -
ди ни це већ при ку пи ле ис точ но од Кар -
па та. Већ од ју ла Со вје ти су ак тив но по -
ма га ли сло вач ке пар ти за не, уба цу ју ћи
па до бра ни ма оруж је и за ли хе, као и бор -
це об у ча ва не у Со вјет ском Са ве зу.

Кра јем ав гу ста у Штаб 1. укра јин -
ског фрон та мар ша ла Ко ње ва сти гао је
за ме ник ко ман дан та сло вач ког Ис точ -
ног кор пу са, у прат њи ви ше офи ци ра.
Тра жи ли су по моћ у рат ном ма те ри ја лу и
оруж ју, ко ју су и до би ли. Не ко ли ко да на
ка сни је со вјет ски ави о ни по че ли су да
до ста вља ју пар ти за ни ма ве ли ке ко ли чи -
не оруж ја, му ни ци је и екс пло зи ва на ае -
ро дром под њи хо вом кон тро лом, у Три
Ду ба. 

Не мач ки од го вор био је брз и енер -
ги чан. Већ 1. и 2. сеп тем бра раз о ру жа ли
су обе ди ви зи је Ис точ ног кор пу са и по -
вра ти ли кон тро лу над де лом те ри то ри је
ко ју су др жа ли уста ни ци. У про лаз Ду кла
не мач ке сна ге из Ма ђар ске и Пољ ске
сти гле су 10. сеп тем бра и бло ки ра ле про -

Битка за пролаз
кроз Карпате

ВДВ у ратној 1944 (4)

По след ња ве ли ка 
ва зду шно де сант на опе ра ци ја
Цр ве не ар ми је у Дру гом 
свет ском ра ту од и гра ла се 
у сеп тем бру 1944. го ди не. 
Ме сец да на ра ни је сло вач ка
вој ска и де ло ви њи хо вог 
На ци о нал ног са ве та по ди гли су
уста нак про тив кви слин шке
вла де, ко ју су по др жа ва ли
Нем ци. То ком устан ка 
осло бо ђе но је не ко ли ко 
гра до ва у ис точ ном де лу зе мље.

лаз со вјет ској 38. ар ми ји и три ма бри га -
да ма че шког 1. кор пу са.

Ме ђу че шким је ди ни ца ма би ла је и
па до бран ска бри га да, ко јом је ко ман до вао
пу ков ник Про крил. Фор ми ра на је 1. фе -
бру а ра 1944. у Ефре мо ву крај Ту ле, на ре -
ци Упи, у за пад ној Ру си ји, као не за ви сна
че шка па до бран ска је ди ни ца. Ње не при -
пад ни ке об у ча ва ли су офи ци ри и под о фи -
ци ри со вјет ске Ва зду шно де сант не вој ске.
Би ла је са ста вље на је од Че ха ко ји су на пу -
сти ли зе мљу и по бе гли у Со вјет ски Са вез
по сле не мач ке ин ва зи је 1939. го ди не. 

Па до бран ска бри га да бро ја ла је
4.280 вој ни ка, а са сто ја ла се од Шта ба,
че ти ри па до бран ска ба та љо на, ар ти ље -
риј ског, про тив тен ков ског, про тив а ви он -
ског и оклоп ног ба та љо на, као и из ви ђач -
ке че те, ин жи ње риј ске че те и че те ве зе. 

Уз со вјет ску 242. тен ков ску бри га -
ду, че шки па до бран ци на ла зи ли су се на
де сном кри лу 38. ар ми је 1. укра јин ског
фрон та. До сре ди не сеп тем бра ус пе ли

су да за у зму про лаз
кроз пла ни не код Роз -
то ки ја и да осло бо де
Пу ла ви. 

По том је че шка па -
до бран ска бри га да по -
ву че на да би уче ство ва -
ла у опе ра ци ји по др шке
пар ти за ни ма, ко ји су
сво јим де ло ва њем по -
ма га ли на сту па ње со -
вјет ске 38. ар ми је.

Сре ди ном сеп тем бра прет ход ни ца
од два на ест па до бра на ца де сан ти ра на
је на ае ро дром код Три Ду ба. Де сет да на
ка сни је оку пље ни су во де ћи еле мен ти
бри га де. Пра ти ла их је глав ни на сна га,
ко ја је има ла те шко оруж је и опре му до -
би је ну по чет ком ок то бра.

До 25. сеп тем бра 1.855 при пад ни ка
че шке па до бран ске бри га де де сан ти ра -
но је и рас по ре ђе но на про стор Бан ске
Стјав ни це, пре ма за па ду и ју го за па ду,
где су се при дру жи ли пар ти за ни ма, ко -
јих је би ло око 15.800. Нем ци су 18. ок -
то бра за по че ли про тив на пад ка ко би
сло ми ли сло вач ки уста нак. 

На по чет ку на па да за у зе ли су Бре -
зно и Зво лен, а 27. ок то бра и Бан ску Би -
стри цу, глав ни цен тар уста нич ке те ри -
то ри је у Сло вач кој. Сло вач ка ар ми ја и
че шки па до бран ци мо ра ли су под бор -
бом да се по ву ку у пла ни не. Па до бран ци
су та да пре тр пе ли ве ли ке гу бит ке. ƒ

Бо јан НАЂ

До кра ја 1944. го ди не со вјет ска
Ви со ка ко ман да, по у че на ис ку стви ма с
че шким па до бран ци ма, као и са зна њи -
ма сте че ним у ра ни јим ва зду шно де -
сант ним опе ра ци ја ма, од лу чи ла је да
ви ше не при ме њу је ма сов не де сан те. 

Ма сов ни ва зду шни де сан ти ни су
увек би ли успе шни, а ко шта ли су мно -
го, по себ но ка да је реч о бро ју стра да -
лих вој ни ка и уни ште ном рат ном ма те -
ри ја лу. Ко ман да је ре ши ла да ва зду -
шно де сант не сна ге ко ри сте са мо као
по ја ча ње пар ти зан ским сна га ма, или за
из ви ђа ње, те за ди вер зант ске ак ци је.

Избегавање
ваздушних десаната
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