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ЗЗ
ре лост до но си спо зна ју по сле ди ца на ших по сту па ка док се
још ко ле ба мо из ме ђу иде је и ја сне на ме ре да не што ура ди -
мо. То ком жи во та не ка да до бро, а по не кад и ло ше про це ни -
мо ку да нас во де на ши по ступ ци. По је ди ни срећ ни ци и ка да

по гре ше, по сле ди це не на сту пе. Дру ги ма пак Та ли ја у од суд ном тре -
нут ку окре не ле ђа, па њи хо ва на из глед ма ла не смо тре ност бу де су -
ро во ка жње на. 

Да кле, сва ко од нас, „на гра ђен” је из ве сним бро јем „до зво ље -
них” гре ша ка, по сле ко јих одах не мо и ка же мо – „до бро је” за ми шља -
ју ћи са зеб њом дру га чи ји епи лог. Не во ља је сте у то ме што ни ко,
за пра во, не зна ко ја му је гре шка по след ња „до зво ље на”. И, нај зад,
зре лост ни је ви до ви тост, па чо век и ка да је убе ђен да по сту па „ис -
прав но”, по не кад по гре ши. Свест о тој исти ни је сте ри зик ко ји
пре у зи ма мо.

Па до бран ци су љу ди ко ји ри зи ку ју. Мно ги би ре кли да ри зи ку ју
пре ви ше. У тре нут ку „од во ја” њи хов жи вот по чи ње да за ви си од
ни за фак то ра ме ђу ко ји ма њи хо ва во ља и зна ње че сто ни су пре суд -
ни. „Кад ско чиш, ве ру јеш у пар че плат на и не ко ли ко ко но па ца...” –
ре као је је дан ис ку сни па до бра нац ко ји је пре ви ше го ди на упи сао хи -
ља ди ти скок. Тај чо век се 1996. при зе мљио или бо ље ре че но – пао на
ле ди ну на до мак Но вог Са да са са мо 30 по сто отво ре ног ре зер вног
па до бра на, по што је глав ни от ка зао. Пре жи вео је, опо ра вио се и на -
ста вио да ска че и об у ча ва дру ге па до бран це. Ње гов уче ник, са да већ
па до бран ски ин струк тор, у пр вих пет на е стак ско ко ва имао је го -
то во све при руч ни ком пред ви ђе не от ка зе и не срећ не слу ча је ве –
па до бран му се ни је отва рао, па дао је на др во, у ви но град... Јед ном
при ли ком је сле тео на да ле ко вод, а ви со ко на пон ска жи ца му је про -
ле те ла тик из над гла ве. Сем ква ра на обли жњој тра фо ста ни ци и
уни ште ног па до бра на, ни је би ло озбиљ ни јих по сле ди ца. И он је на -
ста вио да ска че. Го ран То до ро вић Фа ца, на жа лост, ни је имао сре ће.
Али и он је, без об зи ра на те шку по вре ду, по но во по ле тео!

Сви ти љу ди зре ли су и ве о ма ис ку сни па до бран ци. Са мим тим
и пот пу но све сни ри зи ка ко ји пре у зи ма ју сва ким на ред ним ско ком.
Али оно че га оста ли, ко ји ни су за ко ра чи ли „у пра зно”, ни су све сни,
је сте шта у тој игри са суд би ном па до бран ци до би ја ју. 

Без ри зи ка, ка жу, не ма до бит ка. Ко ли ко год се опи ра ли тој
исти ни, жи вот нас пре или ка сни је де ман ту је. Сло бо дан чо век, ваљ -
да, и је сте са мо онај ко ји има шта да ри зи ку је. Мо жда су па до бран -
ци, за то, за ни јан су сло бод ни ји од дру гих љу ди. Мо жда за то са мо
они зна ју – за што пти це пе ва ју. ƒ

Алек сан дар ПЕ ТРО ВИЋ



На аеродрому „Ченеј”, крај
Новог Сада, 14. јула прогла-
шени су победници 59.
отвореног државног првен-

ства у класичним падобранским ди-
сциплинама – у фигуративним скоко-
вима и скоку на циљ. Било је то, пре-
ма речима учесника, до сада најбо-
ље организовано такмичење, али и
једно од најнеизвеснијих, јер су бо-
дови са последњих скокова одлучи-
ли о екипном прваку. 

На отвореном делу такмичења
учествовало је тридесет падобрана-
ца и падобранки, из Србије, Црне Го-
ре, Русије и Бугарске. На државно пр-
венство Србије изашло је пет срп-
ских екипа. Ваздухопловни савез Ср-
бије овај пут је организацију такми-
чења поверио падобранском клубу
„Грифон”, који чине припадници Про-
тивтерористичке јединице МУП-а
Србије. Директор такмичења био је
мајор полиције Горан Пановић.

У генералном пласману, међу
женама, прва је била Радмила Ђурић
из падобранске екипе Војске Србије
„Небеске видре”, која је победила и
у дисциплини скокови на циљ. У фи-
гурама најбоља је била Светлана Си-

мић из аеро-клуба „Наша крила” из
Параћина. 

У генералном пласману, за му-
шкарце, појединачно, победио је
Слободан Терзић из падобранског
клуба „Грифон” ПТЈ МУП-а. У дисци-
плини фигуре најбољи је био Љуби-
ша Наумовић из аеро-клуба „Наша
крила” из Параћина, док је на циљ
најпрецизније скочио Мирољуб Јани-
ћијевић из „Небеских видри”.

Oтвореним делом првенства до-
минирали су Руси. Тако су прва три
места појединачно и у генералном
пласману заузели такмичари из Руси-
је. И у скоковима на циљ и у фигура-
ма победио је Вјачеслав Пачколин. У
екипној отвореној конкуренцији пр-
ви су били Руси, други „Грифони”, а
трећи „Небеске видре”.

Екипни победник државног пр-
венства је екипа „Грифон” ПТЈ МУП-
а у саставу: Слободан Терзић, Игор
Жмирић, Радослав Кораћ, Зоран Ста-
нојевић и Слободан Марковић. 

Ово је било прво државном првен-
ство на чије резултате није било при-
говора, с поносом је истакао мајор Го-
ран Пановић, директор такмичења. ƒ

Б. НАЂ
Фото ПТЈ

Уна ме ри да на ори ги на лан на чин
обе ле же чин за кли ња ња на веч -
ну љу бав, на вој ном аеро дро му
у Ни шу, не дав но су се вен ча ли
вод ник Ми лан Не шић, ди вер -

зант па до бра нац 1. че те 63. па до бран -
ског ба та љо на и Ма ја Гр бић, ди пло ми -
ра ни пси хо лог.

Суд бо но сно „да” мла ден ци су из го -
во ри ли пред стро јем 63. па до бран ског
ба та љо на Спе ци јал не бри га де Вој ске
Ср би је. Мла да је бли ста ла у бе лој вен -
ча ни ци, а мла до же ња је за ову при ли ку,
у скла ду са ам би јен том, иза брао све ча -
ну уни фор му. 

– При пад ник сам Вој ске Ср би је и
же лео сам да се ов де, на ни шком вој ном
аеро дро му, у мо јој дру гој ку ћи, вен чам

са мо јом во ље ном Ма јом. За хва лан сам
дру го ви ма и ко ле га ма што су нам при -
ре ди ли див ну све ча ност, што су из ве ли
де мо-па до бран ске ско ко ве и ти ме улеп -
ша ли вен ча ње. Си гу ран сам да ће мо овај
дан пам ти ти до кра ја жи во та и да ће он
оста ти ду бо ко уре зан не са мо у бур ма -
ма, већ и у на шим ср ци ма – ре као је
вод ник Не шић.

Осмех на ли цу ни је кри ла ни Ма ја
Гр бић, од да нас Не шић, ис ти чу ћи да је
пре срећ на и да се не ка је што је при -
хва ти ла пред лог свог су пру га да се
вен ча ње оба ви пред стро јем, у вој ном
ам би јен ту. 

Не сва ки да шњем вен ча њу, ко је се
од и гра ло у окви ру све ча но сти обе  ле -
жа ва ња 14. ок то бра, да на фор  ми ра ња

Не сва ки да шње вен ча ње јед ног па до бран цаНе сва ки да шње вен ча ње јед ног па до бран ца

На дрНа државжавном паном падодобранбранском прском првенвенствуству

Скок у брач не во де
па до бран ских је ди ни ца, при  су ство ва ли
су и ко ман дант Коп не не вој ске ге не рал-
пот пу ков ник Алек сан дар Жив ко вић, ко -
ман дант Спе ци јал не бри га де бри гад ни
ге не рал Или ја То до ров, пред став ни ци
ло кал не са мо у пра ве Гра да Ни ша, Срп -
ске пра во слав не цр кве, МУП-а, удру же -
ња ве те ра на, по ро ди це по ги ну лих и ра -
ње ни при пад ни ци па до бран ских је ди ни -
ца, бај ке ри из Ср би је и ино стран ства и
дру ги го сти. ƒ

З. МИ ЛА ДИ НО ВИЋ
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Слободан Терзић у доскоку



ММ
е ђу мно го број ним гле -
да о ци ма ши ром све та,
ко ји су из ми ну та у ми -
нут са не стр пље њем
иш че ки ва ли скок са

иви це све ми ра Аустри јан ца Фе лик -
са Ба ум гарт не ра, по себ но се из два -
јао је дан, из Ср би је, ко ји је ви ше од
оста лих раз у мео не из ве сност не ис -
тра же них ви си на. Али, исто та ко,
раз у мео је и онај нео пи си ви осе ћај
при пр вом до ди ру тла, ка да се хра -
бро шћу и упор но шћу оства ри под виг
ко ји ре де фи ни ше гра ни це људ ских
мо гућ но сти.

Реч је о бри гад ном ге не ра лу Је -
ле си ју Ра ди во је ви ћу, па до бран цу ко -
ји је са још је да на ест ко ле га, при пад -
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Чим сам ис ко чио, ви зир је
од јед ном по бе лео. Ле гао сам
на стру ју и по ми слио да сам
из гу био вид. Ре ги стру јем да
па дам, а око ме не је са мо
бе ло. Ди тер ће сиг на ли зи ра ти
на 1.100 ме та ра кад тре ба
да по ву чем ру чи цу. 
Ста бил но па дам и не ви дим
ни шта. Ка сни је сам са знао 
па ра ме тре – при ти сак је био
110 ми ли ба ра, а тем пе ра ту ра
ми нус 57 сте пе ни. На ста вио
сам да па дам. И па дао. 
Осе ћао сам бо ло ве у ле ђи ма
и ку ко ви ма због положаја
те ла у слободном паду. 
Не где из ме ђу 3.500 и 4.000
ме та ра, осе тио сам ве ли ку
то пло ту. Ра ди ли су и мо зак,
и ср це, и адре на лин. Ис под
„аутласт” оде ла имао сам 
са мо ма ји цу, а био сам у 
„го лој во ди”.



ни ка Вој ске Ср би је и Жан дар ме ри је,
12. ма ја 2004. го ди не обо рио др жав -
ни ре корд у ду жи ни сло бод ног па да,
ис ко чив ши из тран спорт ног ави о на
АН-26 са ви си не од 9.250 ме та ра. 

Сло бод но па да ју ћи ви ше од
8.621 ме та р, 12 не у стра ши вих па до -
бра на ца обо ри ло је прет ход ни др -
жав ни ре корд, ко ји је из но сио 7.733
ме та ра, а ко ји су де вет го ди на ра ни -
је, истог да ту ма, по ста ви ли при пад -
ни ци 63. па до бран ске бри га де. 

Ко ли ко је адре на ли на иза звао
сло бод ни пад од осам и по ки ло ме -
та ра, пр ко се ћи тем пе ра ту ри од око
ми нус 50 сте пе ни цел зи ју са и ју ре -
ћи ка пи сти аеро дро ма „Ба тај ни ца”
бр зи ном од око 300 ки ло ме та ра на
час, све до чи и чи ње ни ца да се по -
сле ско ро де це ни је од ско ка ге не -
рал Ра ди во је вић се ћа и нај сит ни јих
де та ља и осе ћа ја ко ји га је том при -
ли ком пра тио. 

– Док сам жив, пам ти ћу тај до га -
ђај. За што? Не због ви си не, ни ти
због окол но сти и усло ва, већ за то
што је сад, у овим усло ви ма у на шој
зе мљи, та кав под виг те шко из во -
дљив. Та да смо би ли у топ фор ми, а
би ло је, си гур но и још ко ле га па до -
бра на ца ко ји су то мо гли да ура де –
за по чи ње при чу ге не рал Ра ди во је -
вић, ста си ти офи цир, на чи јој уни -
фор ми, ме ђу сјај ним ге не рал ским
озна ка ма, па до бран ски знак по себ -
но при вла чи па жњу. 

На ме ће се пи та ње због че га се
два на е сто ро ис ку сних па до бра на ца
од ва жи ло на та ко не што и ка ко су ус -
пе ли да ор га ни зу ју при лич но ри зич -
ну ак ци ју, вој ним ави о ном, са се дам
при пад ни ка Вој ске и пет при пад ни ка
Жан дар ме ри је, и то у си сте му где су
стро го про пи са не про це ду ре и пра -
ви ла. 

– То је био сми шљен, усме рен
по тез, али и зна ча јан тест за, у то
вре ме, нај спрем ни је па до бран це ме -
шо ви тог са ста ва ко ји су мо гли да из -

ве ду та кав скок. Нај ве ћи про блем
би ла је ор га ни за ци ја, али и тех нич ка
и ме диј ска по др шка. Фе ликс Ба ум -
гарт нер свој чу ве ни скок са 39.045
ме та ра из вео је у Аме ри ци, по сле
пет го ди на при пре ма и огром не фи -
нан сиј ске, тех нич ке и ме диј ске по -
др шке. Па до бран је мо гао да по диг -
не са зе мље да љин ским упра вља -
чем... А ми смо наш скок из ве ли у
Ср би ји 2004. го ди не. По НА ТО стан -
дар ди ма, за ско ко ве са ви ше од
3.800 ме та ра, има ју ћи у ви ду да је
без бед ност на пр вом ме сту, мо ра да
се ко ри сти ки се о нич ка опре ма. Ми
је ни смо има ли – об ја шња ва ге не рал
Ра ди во је вић, до да ју ћи да је па до -
бран ство вр ло ску па ди сци пли на, јер
зах те ва и ави ја ци ју, го ри во, тех ни ку,
опре му, али и зна ње и ис ку ство. 

5

пе ва јупе ва ју

Циљ – из над 
Хи ма ла ја 
На кон де таљ них при пре ма, пре -

ма ре чи ма ге не ра ла Ра ди во је ви ћа, уз
одо бре ње та да шњег на чел ни ка Ге -
не рал шта ба и ко ман дан та РВ и П ВО,
по че ле су при пре ме ко је су тра ја ле
ско ро три ме се ца, и ко је су под ра зу -
ме ва ле тест у ба ро ко мо ри, ле кар ске
пре гле де, као и при пре му ле те ли це
и па до бра на ца, уз тре на жне ско ко ве
са раз ли чи тих ви си на. 

– Вре мен ски усло ви та ко ђе су
би ли ве о ма бит ни, а дан пре са мог
ско ка има ли смо и тех нич ки пех, има -
ју ћи у ви ду да је ме тео-си ту а ци ја би -
ла не по вољ на. На кон то га, на тре ну -
так смо по ми сли ли да је по ду хват

Искусни официри специјалци, сада генерали – Александар Живковић, 
Илија Тодоров и Јелесије Радивојевић



про пао. Ме ђу тим, тог 12. ма ја, на
пра зник Све тог Ва си ли ја Остро -
шког, кре ну ли смо у ак ци ју. Дан је
био кри стал но ја сан и док смо се
при пре ма ли, ви де ли смо да при сти -
жу три ауто бу са са пред став ни ци ма
ме ди ја. Тен зи ја је ра сла, а ми смо ре -
ши ли да ри зи ку је мо, иако је и нај ма -
ња гре шка мо гла да бу де коб на – на -
гла ша ва он.

За сва ки па ра ме тар ко ји му ни је
од го ва рао Фе ликс Ба ум гарт нер је
одлагао лет, до да је ге не рал Ра ди во -
је вић, или је че као да усло ви бу ду оп -
ти мал ни. 

– Ми ни смо мо гли да че ка мо, јер
смо за ви си ли од све га дру гог. И зна -
ли смо да иде мо у не по зна то. Ви си на
од 8.848 ме тара – из над Хи ма ла ја, то
нам је био циљ, а на ме ра да обо ри мо
ре корд из 1995. го ди не, ко ји је из но -
сио 8.250 ме та ра. Мно го не из ве сно -
сти и исто то ли ко не ја сно ћа. Иако
смо про шли све при пре ме, тех нич ки
ни смо би ли опре мље ни и без кисео-
ничне опреме. Ни смо има ли ки се о -
ник, као ни ви си но ме ре ко ји мо гу да
ре ги стру ју ту ви си ну ауто мат ски,
већ смо мо ра ли да бро ји мо ко ли ко се
пу та ска ла на уре ђа ју окре ну ла – ис -

ти че ге не рал Ра ди во је вић, до да ју ћи
да је део еки пе био опре мљен па до -
бра ном „Клуз 1АМ” до ма ће про из -
вод ње. Ње гов па до бран био је мар -
ке „па ра фо ил” ку по ла 282, аме рич ке
про из вод ње, ко ји је ви ше спорт ски
па до бран.

Циљ и иза зов за од ва жне па до -
бран це то га да на био је да се за бе -

1. новембар 2013  .6

Број ке
Се дам при пад ни ка Вој ске Ср би је и пет при пад ни ка Жан дар ме ри је

из ве ли су скок 12. ма ја 2004. го ди не. 
Тран спорт ни ави он АН-26 по пео се на ви си ну од 9.250 ме та ра.
Спољ на тем пе ра ту ра би ла је ми нус 57 сте пе ни. 
То ком сло бод ног па да до стиг ну та је бр зи на од око 300 ки ло ме та ра

на сат.
Па до бран ци, др жав ни ре кор де ри у ди сци пли ни груп ни  висински

скок – сло бод ни, уз ге не ра ла Ра ди во је ви ћа су: пу ков ник у пен зи ји Не -
над Ку зма но вић, за став ник Не бој ша Јан дрић, опит ни па до бра нац Вој -
ске Ср би је, за став ник пр ве кла се у пен зи ји Ра до слав Ко раћ, за став ник у
пен зи ји Иван Ђор ђе вић, за став ник Рад ми ла Ђу рић, за став ник Си ни ша
Ми ћић, мајор по ли ци је Го ран Па но вић, при пад ник ПТЈ, за став ник по ли -
ци је Игор Жми рић, и па до бран ци Ог њен Га нић, Сло бо дан Мар ко вић и
Сло бо дан Тер зић.

PAD BRANAC

Рекордери у дисциплини групни скок, 12.  мај 2004. године



ле жи што ви ша ви си на иска ка ња и
што ни жа ви си на отва ра ња. 

– Из ме ђу 10 и 11 ча со ва по ле те -
ли смо са аеро дро ма „Ба тај ни ца”.
Осе ћа ли смо при ти сак са раз ли чи тих
стра на. Ишли смо у не по зна то, ни -
смо зна ли шта ће се де си ти на кон
8.200 ме та ра, а сва ких на ред них сто
ме та ра би ло је ис ку ство ви ше. Има -
ли смо ки се о ник да по др жи мо пе ри -
од док се не из јед на че при ти сци, ка -
да бу де отво ре на рам па на 7.800 ме -
та ра. Ја сам био нај те жи у гру пи. По -
са да ко јом је упра вљао Зи на ид Ибра -
ко вић, пи лот ави о на АН-26, био је
вр ло ко рек тан, и ре као ми је „Јен ки,
све ћу из ва ди ти из ави о на, са мо да
ско чиш и ти!” – при се ћа се ге не рал
Ра ди во је вић са осме хом. 

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је
реч о ави о ну са турбо елисним мо-
торима, би ло му је по треб но око
сат вре ме на да до стиг не од го ва ра -
ју ћу ви си ну кружећи око Фру шке
го ре.

– По што сам био нај те жи, тре -
ба ло је пр ви да ис ко чим. Се део сам
до „рам пе” и гле дао до ле, у про ва ли -
ју. Све док сам осе ћао да је ави он у
ко сој по зи ци ји, зна чи ло је да се пе -
ње мо. У мо мен ту ка да смо се из ни -
ве ли са ли, по ми слио сам – сад смо у
на ле ту. Не где из ме ђу 7.800 и 8.500
ме та ра има ли смо ки се о ник, јер су
ме те о ро ло шки усло ви на тој ви си ни
ве о ма сло же ни. Сва ко из еки пе имао
је свог парт не ра, и ме ђу соб но смо
пра ти ли ре ак ци је да не би до шло до
хи пок си је, од но сно па да ња у не -
свест. Мој парт нер је био Сло бо дан
Мар ко вић, па до бра нац, при пад ник
Жан дар ме ри је. По не ста ја ло је ки се -
о ни ка, а зна ли смо да још тре ба да
се пе ње мо – опи су је ге не рал Ра ди -
во је вић. 

Све ми сли у
тој ка би ни, опи -
су је ге не рал, би -
ле су усме ре не у
јед ном прав цу –
да се пре ле ти из -
над ви си не Монт
Еве ре ста, ма кар
и ме тар, и да то
за бе ле же ин -
стру  мен ти. 

– И да ље смо
се пе ња ли, и већ
се по ла ко осе ћа -
ла хи пок си ја,
умор. Ру ке су по -
ста ле те шке и
по кре ти успо ре -

ни, а ки се о ник се убр за но тро шио.
По гле дао сам до ле и оце нио да смо
ве о ма ви со ко, а ин стру мен ти су по -
ка зи ва ли ско ро 9.000 ме та ра. То је
би ло то. Про би ли смо ре корд из
1995. го ди не, пре ле те ли Хи ма ла је,
сад са мо да уђе мо у на лет и да ис ко -
чи мо, да ви ди мо зе мљу – об ја шња ва
ге не рал Ра ди во је вић, до да ју ћи да је,
ка да је устао, осе тио да ви ше ни је
би ло ки се о ни ка. 

Дах за ле дио ви зир
Имао је ути -

сак да је од оло ва
и да је два ко ра ча,
ухва тио се за сај -
лу и че као сиг нал.
Тре пе ри ло је жу -
то све тло, а зе ле -
но је сиг нал за
иска ка ње. 

– Че кам. Ви -
дим да је и да ље
жу то све тло, а по -
чи њем да осе ћам
те жи ну у ру ка ма.
Све стан сам да се
си ту а ци ја из се -
кун де у се кун ду
дра стич но ме ња.
Го то во је – при се -
ћа се тих тре ну та -
ка ге не рал Ра ди -
во је вић, ода ју ћи
да је та да по ми -
слио, ако се са да
не за све тли зе ле -
но, ис ка че, па где
год да пад не. 

Истог тре на, за си јао је зе ле ни
ин ди ка тор – тре ну так за иска ка ње. 

– Чим сам ис ко чио, ви зир је од -
јед ном по бе лео. Ле гао сам на стру ју
и по ми слио да сам из гу био вид. Ре -
ги стру јем да па дам, а око ме не је са -
мо бе ло. Ди тер, уређај за мерење ви-
сине који је на кациги, ће сиг на ли зи -
ра ти на 1.100 ме та ра кад тре ба да
по ву чем ру чи цу. Ста бил но па дам и
не ви дим ни шта. Ка сни је сам са знао
па ра ме тре – при ти сак је био 110 ми -
ли ба ра, а тем пе ра ту ра ми нус 57 сте -
пе ни. На ста вио сам да па дам. И па -
дао. Осе ћао сам бо ло ве у ле ђи ма и
ку ко ви ма због положаја те ла. Не где
из ме ђу 3.500 и 4.000 ме та ра, осе тио
сам ве ли ку то пло ту. Ра ди ли су и мо -
зак, и ср це, и адре на лин. Ис под
„аутласт” оде ла имао сам са мо ма ји -
цу, а био сам у „го лој во ди”. То је ре -
ак ци ја ор га ни зма – ис ти че ге не рал
Ра ди во је вић, об ја шња ва ју ћи да је та -
да знао да ула зи у то пли ји слој ат -
мос фе ре. 

Исто вре ме но, бе ли на је по че ла
да не ста је. Ис по ста ви ло се да је дах,
при ли ком иска ка ња из ави о на, за ле -
дио ви зир. Иако је ве ли ком бр зи ном
ју рио ка зе мљи, ни је гу био по ве ре ње
у ди тер ко ји тре ба да сиг на ли зи ра
ка да да по ву че ру чи цу. 
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Скок у завичај
У па до бран ској књи жи ци ге не ра ла Ра ди во је ви ћа

за бе ле жно је да је пр ви скок на пра вио 26. сеп тем бра
1989. го ди не. По жу те ли ли сто ви пла ве све шчи це бе -
ле же и да је на кур су за ин струк то ра, у то ку јед ног да -
на, ско чио чак шест пу та, као и да је јед ном при ли ком
ска као са 200 ме та ра ви си не, што је сво је вр сни иза -
зов. На том кур су је 1995. го ди не из вео и скок са ве -
ли ке ви си не и ни ским отва ра њем, та ко зва ни „ВИНО”
са 8.200 ме та ра ви си не, са ин струк то ром Мир ком
Ђор ђе ви ћем. По се бан ку ри о зи тет био је скок у се ло
Дре жник, на Ви дов дан 2004. го ди не, где га је до че ка -
ло ви ше од 3.000 љу ди. Ге не рал Ра ди во је вић от кри ва
и оно о че му књи жи ца ћу ти – да је због ло шег пред о -
се ћа ја или зло слут ног сна не ко ли ко пу та од у ста јао од
ско ка, али и да има амај ли ју ко ју увек но си.
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– Мо рао сам да во дим ра чу на о
се би, као и сви оста ли, јер ни шта ни -
је би ло си гур но. На 1.100 ме та ра чуо
сам ди тер, ле гао на стру ју, ву као ру -
чи цу пи лот-па до бран чи ћа и отво рио
па до бран. Кад сам отво рио па до -
бран и ви део пу ну ку по лу – ди во та!
По сле то ли ко па да ња, тог мо мен та
сам знао да сам за вр шио по ла по сла.
Ус пео сам. Оста ло је да то учи не и
дру ги – при ча о сво јим ути сци ма ге -
не рал Ра ди во је вић у тре нут ку ка да
је до дир нуо тло. 

Че ка ло се да се и оста ли при зе -
мље и јед на по јед на, сти за ле су ве -
сти да су сви успе шно за вр ши ли за -
да так. Дво ји цу па до бра на ца из ти -
ма, ко ји су па до бран хте ли да отво -
ре што ни же, ауто мат је осу је тио у
на ме ри. 

– Тек по сле сат вре ме на, био
сам све стан шта смо ура ди ли. Има -
ли смо и спек та ку ла ран до чек, на
нај ви шем ни воу. Су тра дан смо би ли
на пр вим стра ни ца ма свих днев них
но ви на, али то ни у ка кве свр хе ни -
смо ко ри сти ли. Же ле ли смо са мо да
успе мо – на гла сио је ге не рал Ра ди -
во је вић.

Вест о ре кор ду про чу ла се и ван
гра ни ца на ше зе мље, а по хва ле су
сти за ле и од Ру са, на ро чи то због
пре ва зи ла же ња про пи са них пер -
фор ман си ави о на, као и од Аме ри ка -
на ца.

– Ја не мам мно го ско ко ва, али
по сле тог ско ка ме ни не тре ба ни -
шта ви ше, јер те шко да се на овим

про сто ри ма и мо же ви ше учи ни ти.
Ка да смо се при зе мљи ли, код свих
нас при ме тио сам огром но за до -
вољ ство, пр кос и по нос што смо
ус пе ли по сле свих са пли та ња, не -
мо гућ но сти и скром них усло ва ра -
да. Уз то, би ла је то при ли ка да се
по ка же сви ма оста ли ма – ми смо
ус пе ли – искрен је ге не рал Ра ди во -
је вић, при зна ју ћи да ни ко не зна
ко ли ке ће по сле ди це сно си ти, пре
све га здрав стве не, јер је реч о екс -
трем ним усло ви ма ко је те ло тр пи. 

Ве ро ва ти 
ко ма ду плат на
Го во ре ћи о зна ча ју по стиг ну тог

ре кор да, ге не рал Ра ди во је вић оце -
њу је да је то био ве ли ки иза зов ко ји
је успе шно из ве ден и на ко ји ће би -
ти по но сан док је жив. Да нас ка да се
срет ну иден ти фи ку ју се по гле дом,
јер их по ве зу је јед но не ве ро ват но
ис ку ство. 

– Ка да сам ко нач но, то ве че, ле -
гао у кре вет, по ми слио сам – не мо -
гу да ве ру јем да је нај ве ћи део љу ди
на овом про сто ру, из бран ше или
оних ко ји пра те па до бран ство, да -
нас хтео да бу де на мом ме сту. Ујед -
но ми је то био и под стрек ви ше, јер
во лим иза зо ве – ис ти че ге не рал Ра -
ди во је вић, до да ју ћи да је је дан од
иза зо ва би ло и шко ло ва ње у Грч кој,
јер је тре ба ло на у чи ти грч ки је зик,
за вр ши ти шко ло ва ње и на пи са ти и
од бра ни ти ди плом ски рад на том је -
зи ку на ака дем ском ни воу. 

Два су раз ло га, пре ма ре чи ма
ге не ра ла Ра ди во је ви ћа, због ко јих се

пре ста је са ска ка њем – или ка да се
чо век из не ког раз ло га пре пад не или
ка да ви ше ни је здрав. 

– То ком сло бод ног па да раз ми -
шља те о то ме да бу де све ка ко тре -
ба, без бед но, све док не до так не те
зе мљу. У том тре нут ку кре ће „брејн -
стор минг”, ана ли зи ра те скок – ус пео
сам, ов де сам по гре шио, ту је мо гло
да бу де бо ље. Ина че, ако то ра ди те
то ком ско ка, мо гу да на ста ну про -
бле ми. Ри зик по сто ји чим се одво ји -
те од зе мље, за тим ве ру је те јед ном
ко ма ду плат на, па да те са њим, оче -
ку је те да ће ка да отво ри те па до бран
све би ти у ре ду, да ће те ле по до хва -
ти ти зе мљу. То ли ко је при ли ка за
про блем и не у спех – на гла ша ва ге не -
рал Ра ди во је вић, до да ју ћи да по сао
па до бран ца зах те ва ве ли ку жр тву и
од ри ца ња у сва ком сми слу. 

Иако не ма по ме ну та огра ни че -
ња, ка же да му но ве ду жно сти као
на чел ни ка Шта ба Ко ман де за обу ку
не оста вља ју мно го енер ги је за ба -
вље ње па до бран ством у ме ри у ко јој
би то же лео. Уз све то, па до бран -
ство је ве о ма скуп спорт.

Че сти та ју ћи свим па до бран ци -
ма пра зник, 14. ок то бар – Дан фор -
ми ра ња па до бран ских је ди ни ца и
кр сну сла ву 63. па до бран ског ба та -
љо на, ге не рал Ра ди во је вић је по себ -
но ис та као не са ло мив дух ко ле ге и
па до бран ца Го ра на То до ро ви ћа Фа -
це, при пад ни ка 63. па до бран ске
бри га де, ко ји ни же ско ко ве и успе хе
у екс трем ним спор то ви ма упр кос
не сре ћи ко ју је до жи вео. ƒ

Би ља на МИ ЉИЋ
Сни мио Да ри мир БАН ДА

Би о гра фи ја 
Ге не рал Је ле си је Ра ди во је -

вић ро ђен је у 1966. го ди не  у
се лу Дре жник недалеко од Ужи-
ца. Сред њу вој ну шко лу сме ра
пе ша ди ја за вр шио је у Са ра је -
ву, а на кон то га и Вој ну ака де -
ми ју. Пр ве офи цир ске ду жно -
сти оба вљао је у пла нин ској
бри га ди у Кра њу у Сло ве ни ји, а
убр зо на кон за вр ше ног основ -
ног па до бран ског кур са пре шао
је у 63. па до бран ску бри га ду.
Био је на ду жности на чел ни ка
Цен тра за ми ров не опе ра ци је,
за ко ју се ње го во име нај ви ше
ве зу је, а ова го ди на оста ће за -
бе ле же на по уна пре ђе њу у чин
бри гад ног ге не ра ла и но вој ду -
жно сти на чел ни ка Шта ба Ко -
ман де за обу ку. 
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ЊЊе го во Пре о све штен ство епи -
скоп ли пљан ски Јо ван (Ћу ли -
брк) од ли ко ван је у Мо скви Ор -

де ном за за слу ге дру гог ре да, ко ји му је,
по во дом ње го вог 200. па до бран ског
ско ка, до де ли ла Све ру ска дру штве но-
др жав на вој на и па три от ска ор га ни за -
ци ја (ДО СА АФ). Од ли ко ва ња је уру чио
пред сед ник ДО СА АФ-а ге не рал-пу ков -
ник Сер геј Алек сан дро вич, у при су ству
свог за ме ни ка Вик то ра Ни ко ла је ви ча,
бив шег на чел ни ка Вој но ди пло мат ске
упра ве ру ског Ми ни стар ства од бра не и
Ге не рал шта ба.

На при год ној све ча но сти у Мо скви,
одр жа ној у уто рак 18. ју на ове го ди не,
епи ско пу Јо ва ну, ви ка ру Ње го ве све то -
сти па три јар ха срп ског Ири не ја у Пећ -

кој па три јар ши ји, до де љен је Ор ден за
за слу ге дру гог ре да, а мр Не бој ши Ју -
шко ви ћу уру чен је По ча сни знак.

– Све ру ска дру штве но-др жав на
вој на и па три от ска ор га ни за ци ја ба ви
се са рад њом дру штва са вој ском, рат -
ном ави ја ци јом и рат ном мор на ри цом, а
њен циљ је раз вој па три о ти зма и му же -
ства у Ру си ји, ре као је епи скоп ли пљан -
ски Јо ван.

Он је на вео да се Ор ден за за слу ге
ДО СА АФ-а тре ћи пут у осам де сет ше -
сто го ди шњој исто ри ји до де љу је стра ном
др жа вља ни ну, а По ча сни знак пр ви пут. 

По во дом 200. па до бран ског ско ка
вла ди ке Јо ва на, из ве ден је ве ли ки груп -
ни скок ру ских па до бра на ца у Ко лом ни,

јед ном од глав них цен та ра свет ског па -
до бран ства.

– Две сто ти не го ди на од ро ђе ња
вла ди ке Ње го ша, про ро ка срп ско-ру -
ског брат ства, про сла вље на је до стој но
на ру ском не бу за јед но са две сто тим
ско ком вла ди ке Јо ва на, ис та као је ге не -
рал Сер геј Алек сан дро вич.

На че лу Са ве та ДО СА АФ-а на ла зи
се ми ни стар од бра не Ру си је Сер геј
Шој гу, а у Са ве ту ове ор га ни за ци је за -
сту пље не су све ва жне ин стан це ру ске
вла сти, од пред сед ни ка и пре ми је ра до
ве ћег бро ја ми ни стар ста ва.

Епи ско пу Јо ва ну уру чен је и знак
Ва зду шно де сант не вој ске, као и ма ји ца
„тел ња шка”, осо бе ни знак ру ских па до -
бра на ца.

Не бој ши Ју шко ви ћу По ча сни знак
уру чен је за ви ше го ди шњу плод ну са -
рад њу са ру ским ва зду хо плов ци ма и па -
до бран ци ма, о че му го во ри и ве ли ки
број зна чај них на гра да, ме да ља и ор де -
на ко је му је до са да до де ли ла Ру ска
Фе де ра ци ја.

Уз врат ни дар епи ско па Јо ва на и мр
Не бој ше Ју шко ви ћа до ма ћи ни ма би ли
су пр ви при мер ци из да ња ру ског пре -
во да „Гор ског ви јен ца” по во дом 200 го -
ди на од ро ђе ња вла ди ке Ра да, ко је је
об ја вио под го рич ки „Уни рекс”.

Епи скоп ли пљан ски Јо ван Ру си ју је
по се тио по во дом про мо ци је ње го ве
књи ге „Исто ри о гра фи ја Хо ло ка у ста у Ју -
го сла ви ји”, ко ја је одр жа на 13. ју на у ор -
га ни за ци ји Ру ског цен тра за Хо ло ка уст у
Спо мен-под руч ју По кло на го ра у Мо -
скви. ƒƒ

Снимио  А. ВЕСЕЛОВ

ВВој ни па до бран ци из Јор да на,
Фран цу ске, Ује ди ње них Арап -
ских Еми ра та и Сје ди ње них

Аме рич ких Др жа ва у скло пу за јед -
нич ке ве жбе ”Жељ ни лав 2013”
(Eager Lion 2013) за јед но су из ве ли
сим бо ли чан скок при ја тељ ства. На
при год ној све ча но сти по сле тог
ско ка раз ме ни ли су знач ке па до -
бран ског зва ња, тзв. „па до бран ска
кри ла”. 

У ве жби, од но сно мул ти на ци о нал -
ној опе ра ци ји „Жељ ни лав 2013”, уче -
ство ва ле су па до бран ске и спе ци јал не
је ди ни це ви ше др жа ва. Циљ је био да се
уче сни ци ма у екс трем ном ам би јен ту
Јор дан ске пу сти ње пру жи увид у на чин
на ко ји ору жа не сна ге по је ди них зе ма -
ља спро во де ва зду шно де сант не опе ра -
ци је. Осим то га, свр ха јој је би ла и да
по ве ћа ни во са рад ње и ин тер о пе ра бил -
но сти из ме ђу са ве зни ка, да се оја ча њи -
хов ме ђу соб ни од нос, про ве ре њи хо ви,
ка ко ин ди ви ду ал ни, та ко и за јед нич ки
ка па ци те ти, те да се по диг не ни во
спрем но сти за ре а го ва ње у кри зним си -
ту а ци ја ма. Па до бран ци су, по ред ско ко -

СС кк оо кк   пп рр ии   јј аа   тт ее љљ   сс тт вв аа   уу   ЈЈ оо рр   дд аа нн   сс кк оо јј   пп уу   сс тт ии   њњ ии

ва, вре ме про во ди ли и на по ли го ни ма и
на стре ли шти ма. 

Све о бу хват ни мул ти на ци о нал ни
при ступ из во ђе њу ова квих здру же них
ва зду шно де сант них опе ра ци ја тре ба -
ло би да, по за ми сли ор га ни за то ра,
пру жи од го вор на мо дер не без бед но -
сне иза зо ве. ƒƒ

Б. НАЂ

Владика Јован Ћулибрк после двестотог скока

Ру ска од ли ко ва ња вла ди ци Јо ва ну Ру ска од ли ко ва ња вла ди ци Јо ва ну 
и мр Не бој ши Ју шко ви ћуи мр Не бој ши Ју шко ви ћу
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Пре две го ди не Ин сти тут
за стра те шка ис тра жи ва -
ња Рат ног ко ле џа Коп не -
не вој ске Сје ди ње них
Аме рич ких Др жа ва об ја -

вио је обим ну сту ди ју (73 стра не) о
Ва зду шно де сант ној вој сци Ру ске
Фе де ра ци је под на сло вом Ор га ни -
за ци о не про ме не у ру ским ва зду -
шно де сант ним сна га ма: лек ци је из
су ко ба у Гру зи ји. 

Аутор ове сту ди је је Род Тор -
нтон (Rod Thornton) ко ји се на кон де -
вет го ди на слу жбе у бри тан ском пе -
ша диј ском пу ку „Зе ле них па сти ра”
(1992. и 1993. го ди не бо ра вио је у
Бо сни и Хер це го ви ни као пре во ди -
лац) по све тио ака дем ској ка ри је ри,
и са да пре да је на кур ди стан ском
уни вер зи те ту у Ер би лу у Ира ку.

Са Њи ма 
или про тив Њих
Ако зна мо да се Ин сти тут за

стра те шка ис тра жи ва ња (The Strate-
gic Studies Institute – SSI) ба ви те ма -
ма ве за ним за на ци о нал ну без бед -
ност и вој ну стра те ги ју с на гла ском
на ге о стра те шкој ана ли зи, ја сно је
да „нај им пре сив ни је фор ма ци је у
ру ској вој сци”, ка ко ди рек тор Ин -
сти ту та Да глас С. Ло влејс (Douglas
C. Lovelace) на зи ва ВДВ, иза зи ва ју
ду бо ко за ни ма ње у зе мља ма НА ТО-
а. Овај ин те рес по чи ва и на вр ло
прак тич ним прет по став ка ма. Ка ко
ка же сам аутор, „ул ти ма тив на на ме -
ра ове сту ди је је сте да уста но ви ка -
кве би то ру ске ва зду шно де сант не
сна ге аме рич ке или НА ТО тру пе мо -
гле да има ју уз се бе да са ра ђу ју или
пред со бом да им се су прот ста ве”.

Иако аутор сма тра да је су коб у
Гру зи ји 2008. го ди не по слу жио као
„ка та ли за тор за про ме ну уну тар це -
ло куп не ру ске вој ске”, ка ко он пред -
ста вља по ла зну ре фе рен цу овог ма -

те ри ја ла, Тор нто но ва сту ди ја ви ше
пу та ука зу је на упад ру ских па до бра -
на ца на при штин ски аеро дром 1999.
го ди не као на зна ча јан до га ђај ко ји
је по ка зао не пред ви ди ве ка па ци те -
те ВДВ.

Тор нто нов рад по ла зи од окол -
но сти рас па да СССР-а, твр де ћи да
се „у пост хлад но ра тов ској ери чи ни -
ло да не ма ло ги ке у то ме да се одр -
жа ва ју ру ске ва зду шно де сант не
сна ге. У тра ди ци о нал ној со вјет ској
вој ној ми сли, ВДВ je био на ме њен
ис кљу чи во за уба ци ва ње тру па у ду -
би ну не при ја тељ ске те ри то ри је.
Крај хлад ног ра та озна чио је крај по -
тре бе за та квим опе ра ци ја ма, а ти -
ме и крај raison d’etre са мог ВДВ”.
Тор нтон по дроб но ана ли зи ра ме ђу -
и гру по ли тич ких и вој них фак то ра
ко ји су ру ко во ди ли тран сфор ма ци -
ја ма ВДВ до 2008. го ди не, про бле ме
са про фе си о на ли за ци јом, као и уло -
гу глав но ко ман ду ју ћег ВДВ и спе ци -

јал ни од нос ко ји ВДВ ужи ва са пред -
сед ни ком Ру си је, услед чи ње ни це да
је „тра ди ци о нал но ВДВ стра те шка
ре зер ва ру ског пред сед ни ка”.

Ша ма нов 
ре као „њет” 
По себ на па жња по све ће на је

тре нут ном ко ман дан ту ВДВ, ге не ра лу
Вла ди ми ру Ша ма но ву, за ко га Тор -
нтон ка же да
је „играо по -
себ но ути цај -
ну уло гу у про -
це су ор га ни -
за ци о них про -
ме на у ВДВ и
да ће ве ро ват -
но на ста ви ти
тим пу тем”.
Аутор сту ди је
до бро за па жа
да je то што
Ша ма нов ни је

те
м
а Аме рич ка сту ди ја о ре фор ми ру ског ВДВАме рич ка сту ди ја о ре фор ми ру ског ВДВ

Не пред ви ди ви ка па ци те ти
Иако је ру ска ва зду шно де сант на вој ска и ње на опе ра тив на спо соб ност ве о ма за ни мљи ва
нај ва жни јем гло бал ном вој ном так ма цу, ви ше го ди шње ис тра жи ва ње, по све му су де ћи,
оста ви ло је не по зна ни це ка да је реч о бу дућ но сти те је ди ни це и уло зи ње ног 
ко ман дан та, ге не ра ла Ша ма но ва.
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уче ство вао у ра ту у Ав га -
ни ста ну ко ман дан ту ВДВ
оте жа ло ка ри је ру, али
уве ли ко пре у ве ли ча ва
зна чај то га. Тор нтон ка же
и да је са вез Пу ти на и Ша -
ма но ва учвр шћен ка да је
Ша ма нов ко ман до вао ру -
ским по хо дом на Че че ни ју
2000. го ди не, на чи јем је
успе ху би ла за сно ва на Пу -
ти но ва из бор на по бе да
исте го ди не.

Ве ли ки део Тор нто -
но ве сту ди је по све ћен је
ра ту у Гру зи ји и уло зи
ВДВ у ње му. Ша ма нов је,
као и аутор, уви део мно -
ге не до стат ке ру ске вој -
ске и ВДВ, као и пред но -
сти ко је су има ле спе ци јал не је ди ни -
це. Не до ста ја ла су сред ства ве зе
(због ко јих је са мо Спец наз, тј. 45.
пук у слу ча ју ВДВ, мо гао да по зо ве
ва зду шне уда ре), сред ства ноћ ног
осма тра ња, снај пер ске пу шке, про -
ти во клоп на и про тив а ви он ска сред -
ства, а на ро чи то се осе ћао не до ста -
так сред ста ва из ви ђа ња, по го то во
бес пи лот них ле те ли ца. Но, ва зду -
шно де сант не тру пе су се по не ле од -
лич но упр кос свим про бле ми ма Из у -
зет но бр зо и у до бром по рет ку при -
сти гле су на бо ји ште и до бро се бо -
ри ле у ра ту ко ји се за вр шио бр зим и
озбиљ ним по ра зом гру зиј ских сна га.

Упр кос од лич ном учин ку па до -
бра на ца, ре фор ме ко је су зах те ва не
од остат ка ору жа них сна га тре ба ло
је да по го де и ВДВ, о че му је „Па до -
бра нац” већ пи сао, укљу чу ју ћи де но -
ми но ва ње ди ви зи ја на бри га де. Ша -
ма нов је то од луч но за у ста вио, обра -
зла жу ћи тај став ти ме што су у ВДВ
већ из вр ше не су штин ске про ме не,
укљу чу ју ћи и уста но вља ва ње са мо -
стал них ба та љо на као основ них бор -
бе них је ди ни ца.

Пре лом на тач ка 
Гру зи ја
Тор нтон де таљ но пра ти и про -

ме не ко је су усле ди ле по сле ра та у
Гру зи ји. У ње го вој сту ди ји раз ма тра -
ју се но ви не уве де не у ВДВ ка да је
реч о си сте ми ма ве зе, са те лит ске
на ви га ци је, бор бе них во зи ла. ВДВ је,
ка ко се на во ди, спо соб ност оп стан -
ка у бој ном по љу увек прет по ста -
вљао спо соб но сти пре ба ци ва ња до
бој ног по ља. Пре ма овој сту ди ји,

Ша ма нов је у те жњи да што бо ље
ме ха ни зу је ВДВ чак спре ман да ку пи
од ре ђе на во зи ла у ино стран ству, у
Фран цу ској и Ита ли ји, а раз ма тра
се и на бав ка бес пи лот них ле те ли ца,
на о ру жа них па ра глај де ра, спе ци јал -
ног де сан та. Обу ка ће би ти по ја ча на
с на гла ском на обу ци
у по мор ском де сан ту,
а у ка дров ско сми слу
ра ди ће се на про фе -
си о на ли за ци ји, ре гру -
та ци ји и по пу ни, на -
ро чи то под о фи ци ри -
ма. На и ме, око 10 од -
сто ре гру та у ВДВ до -
ла зи са за вр ше ним
фа кул те том, али је не -
до ста так под о фи ци ра
глав на бољ ка ва зду -
шно де сант не вој ске.
По себ но се раз ма тра -
ју мо гућ но сти бр зог ре а го ва ња ВДВ,
ко ја се Тор нто ну чи не ма њим од де -
кла ри са них, те ста ње ва зду шне фло -
те рас по ло жи ве за тран спорт и по -
др шку.

У закључ ку Тор нтон, по ма ло
бом ба стич но, ка же да је ути цај Ша -
ма но ва „на про цес про ме на у јед ној
ве ли кој вој ној ор га ни за ци ји мо жда
је дан од нај на гла ше ни јих у не кој зе -
мљи у про шлом ве ку, а у Ру си ји са -
свим си гур но”. Тра го ви пре жи ве ле
„кре мљо ло ги је” са свим ње ним не -
до ста ци ма ви дљи ви су у овој сту ди -
ји и у пре на гла ша ва њу тен зи је из ме -
ђу ВДВ и коп не не вој ске РФ, укљу -
чу ју ћи прог но зу да би се мо гло де си -
ти да, у слу ча ју да ак ту ел ни на чел -
ник Ге не рал шта ба Ма ка ров по ста не

ми ни стар од бра не,
ВДВ бу де ап сор бо -
ван од коп не не 
вој ске. 

Ни шта од то га
се ни је до го ди ло, а
ге не рал Ша ма нов
је у ме ђу вре ме ну 
до био још јед ну
зве зди цу. Још ни је
до шао на ме сто 
Ма ка ро ва, као 
што је Тор нтон
пред ска зао. 

Иако је про цес
ана ли зе гру зиј ског
кон флик та и ре фор -
ме ВДВ узео ауто ру
три го ди не, ви дљи -
во је да су му про ма -

кле и не ке ве о ма очи те чи ње ни це.
Док Тор нтон твр ди да су у је ди ни ца -
ма ВДВ ко је су про гла ше не ва зду -
шно ју ри шним за др жа ни са мо ми ни -
мал ни па до бран ски ка па ци те ти,
исти на је да су те је ди ни це ско ро

пот пу но за др жа ле мо гућ ност па до -
бран ског де сан ти ра ња.

Ка ко год би ло, ме то ди чан за кљу -
чак сту ди је по га ђа да ће за не ко ли ко
го ди на бор бе на го то вост зна чај но
по ра сти, као и две ва жне ства ри ко је
су, не сум њи во, од кључ ног ин те ре са
за ње ног на ру чи о ца. Пр во, „ако ВДВ
од лу чи да иде с те шком опре мом, он
ће ве о ма ве ро ват но би ти ви ше од
рав но прав ног су пар ни ка за би ло ко је
за пад не сна ге ко је се на ђу у ис тој
опе ра тив ној зо ни”. Дру го, „Moсква је
већ из гу би ла од За па да у Ли би ји, и
же ле ће да пре ста не са гу би ци ма. Ве -
о ма је ве ро ват но да ће спре чи ти да
се то по но ви у Си ри ји. То би мо гао да
бу де сле де ћи за да так ВДВ”. ƒ

Јо ван ЋУ ЛИ БРК
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ИИ
а ко је упо тре ба па до -
бра на ца у мир но доп -
ским про тив те ро ри -
стич ким деј стви ма ве о -
ма рет ка, на ро чи то у

Евро пи, сва ка озбиљ на спе ци јал на
је ди ни ца има их у свом са ста ву, а па -
до бран ска обу ка оба ве зна је за ве -
ћи ну при пад ни ка. Исти слу чај је и са
спе ци јал ним вој ним и по ли циј ским
је ди ни ца ма у Ср би ји, на ме ње ним за
бор бу про тив те ро ри ста, ра зних на -
сил них екс тре ми стич ких и кри ми -
нал них гру па у ур ба ним и ру рал ним
кра је ви ма. По ред то га, па до бран ци
се мо гу упо тре би ти за из вр ше ње за -
да та ка снаб де ва ња соп стве них је ди -
ни ца из ва зду ха, до пре ма ње ху ма ни -
тар не по мо ћи и у ак ци ја ма спа са ва -
ња на не при сту пач ним те ре ни ма.
Има ју ћи у ви ду на чи не упо тре бе тих
је ди ни ца и за дат ке на ко ји ма се ан -
га жу ју, ја сно је да не ма по тре бе да
сва ки при пад ник по се ду је исти ни во
па до бран ских ве шти на. Ме ђу тим,
увек по сто ји од ре ђен број па до бра -

на ца ко ји су спо соб ни да у сва кој
при ли ци, у свим вре мен ским усло ви -
ма, да њу или но ћу, са раз ли чи тим
те ре том, ве о ма пре ци зно сле те на
би ло ко ји циљ и из вр ше за да так.

Ма ла гру па 
ода бра них
Про тив те ро ри стич ка је ди ни ца

Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва
Ре пу бли ке Ср би је је ма ла, али вр хун -
ски опре мље на и об у че на фор ма ци -
ја, ко ја се, по на ре ђе њу ди рек то ра
По ли ци је, уз са гла сност ми ни стра
уну тра шњих по сло ва, мо же ан га жо -
ва ти вр ло бр зо на би ло ко јој тач ки
те ри то ри је на ше зе мље. Не што ма -
ње од 200 ње них при пад ни ка (опе -
ра тив ног са ста ва) до са да су из вр -
ша ва ли нај сло же ни је и нај о па сни је
мир но доп ске за дат ке, ме ђу ко ји ма
је би ло не ко ли ко та лач ких си ту а ци -
ја, бор би про тив те ро ри стич ких гру -
па и нар ко-бан ди, хап ше ња опа сних
кри ми на ла ца, спро во ђе ња ли ца са

до ма ћих и ме ђу на род них по тер ни ца,
прат њи шти ће них лич но сти, па чак
и ус по ста вља ња јав ног ре да и ми ра,
што ова квим је ди ни ца ма ина че ни је
у „опи су по сла”. Пред ност спе ци јал -
них по ли циј ских је ди ни ца у од но су
на слич не вој не са ста ве је сте њи хо -
ва упо тре бљи вост и бр зо упу ћи ва ње
на за да так без од лу ка за ко но дав не
вла сти. Ан га жо ва ње вој них је ди ни -
ца у про тив те ро ри стич кој бор би, с
дру ге стра не, из и ску је низ за ко ном
де фи ни са них ко ра ка и усло ва.

До са да шња прак са упо тре бе
спе ци јал них по ли циј ских је ди ни ца, о
ко ји ма је јав ност тек де ли мич но ин -
фор ми са на, го во ри да су им по ве ра -
ва ни сви они за да ци за ко је се сум -
ња ло да би мо гли да про у зро ку ју жр -
тве ме ђу при пад ни ци ма ре дов не по -
ли ци је. Шта ви ше, број не ак ци је хап -
ше ња ли ца с оне стра не за ко на, ко ја
су од јек ну ла у јав но сти, ма хом су

Гри фон ра ши ре них Гри фон ра ши ре них 
Пут од зва ња при пад ни ка 
или „обич ног” спе ци јал ца 
до спе ци ја ли сте у јед ној или 
ви ше обла сти тра је 
и по не ко ли ко го ди на. 
Да би се у ПТЈ сте као ста тус 
спе ци ја ли сте па до бран ца, 
по треб не су нај ма ње три 
го ди не до ка зи ва ња ра зних 
спо соб но сти и око 150 
ско ко ва раз ли чи тим 
тех ни ка ма. На рав но, 
и да се по ја ви упра жње но 
ме сто у па до бран ској гру пи
од шест чла но ва.

је
ди

ни
це Па до бран ска гру па Про тив те ро ри стич ке је ди ни це МПа до бран ска гру па Про тив те ро ри стич ке је ди ни це Министарстваинистарства унутрашњихунутрашњих
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оба ви ли при пад ни ци ПТЈ или њи хо -
ве ко ле ге из дру гих је ди ни ца МУП-
а, а да се то нај че шће ни је по себ но
на гла ша ва ло. 

– Ова кве је ди ни це не тре ба да
се упа дљи во по ја вљу ју у јав но сти.
При ро да на шег по сла је та ква да не
до зво ља ва пре ве ли ку из ло же ност
ка ме ра ма – ка же ко ман дант ПТЈ пу -
ков ник по ли ци је Го ран Дра го вић.

У рет ким при ли ка ма ка да је ди -
ни ца ор га ни зу је се лек тив ну обу ку за
но ве при пад ни ке на кон курс се при -
ја ви ве ли ки број ве о ма мо ти ви са них
љу ди, из оста лих ор га ни за ци о них
де ло ва МУП-а, чак и из дру гих спе -
ци јал них је ди ни ца. Ипак, рет ко се
до го ди да ви ше од пет од сто њих

успе шно са вла да увод ни дрил и
стек не при ли ку да про ђе проб ну
обу ку у тра ја њу од шест ме се ци, на -
кон ко је се про це њу је да ли ће до -
би ти ста тус ре дов ног при пад ни ка и
у ком ће ти му би ти.

Шеф ин струк тор ске гру пе ПТЈ
ма јор по ли ци је Го ран Па но вић ка же
да увод ни дрил слу жи да се про ве ри
да ли ће кан ди дат и ка да из го во ри ти
„не ћу” или „не мо гу”.

– У тих не ко ли ко не де ља кан ди -
да те до во ди мо до гра ни ца пси хо фи -
зич ке из др жљи во сти, не са мо да би -
смо про ве ри ли шта мо гу њи хо ва те -
ла, већ и то ко ли ко су по све ће ни и
пси хич ки сна жни да под не су при ти -
сак од у ста ја ња ко ји се кон стант но
по ја ча ва – ка же ма јор Па но вић. 

На се лек тив ној обу ци ПТЈ не по -
сто је из ра зи „не мо гу” и „не ћу”. Кан -
ди дат по ка зу је ко ли ко је јак упра во
од у пи ру ћи се да по сег не за ре чи ма
ко је би га „спа си ле му ка”. Ин струк -
то ри с пра вом ве ру ју да љу ди ко ји
са вла да ју при ти сак тог се лек тив ног
дри ла, су тра, као при пад ни ци је ди -

ни це, мо гу би ти по у зда ни у би ло ком
опа сном и те шком за дат ку.

Ели та па до бра на ца
Је дан од ше сто ри це чла но ва па -

до бран ске гру пе ПТЈ вод ник Зо ран
Ста но је вић ка же да у је ди ни ци не ма
одва ја ња па до бра на ца и „оста лих”,
али да се ели ти зам и те ка ко осе ти у
ко му ни ка ци ји са ко ле га ма из ино -
стран ства. Он на во ди да је на за јед -
нич кој обу ци са при пад ни ци ма спе -
ци јал них сна га Ру ске Фе де ра ци је
због „па до бран ских кри ла” био ве о -
ма по што ван.

– Ка да су ви де ли да сам срп ски
спе ци ја лац – па до бра нац пре ма ме -
ни су се од но си ли као пре ма бра ту и
све ба ри је ре ме ђу на ма су у тре нут -
ку сру ше не – се ћа се Ста но је вић.

По ста вља се ло гич но пи та ње за -
што је ди ни ца по пут ПТЈ има та ко ма -
ли број па до бра на ца. Шеф ин струк -
тор ског ти ма ма јор Па но вић об ја -
шња ва да је ко ман да је ди ни це до -
шла до за кључ ка да је ко ри сни је
има ти не ко ли ко вр хун ски об у че них

кри лакри ла
пословапослова РепубликеРепублике Ср би јеСр би је
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па до бра на ца ко ји су у ста њу да ско -
че би ло где и би ло ка да, не го да ве -
ћи део је ди ни це има „одрaђен” ма -
њи број ско ко ва.

– Спе ци јал не је ди ни це су ску пе.
И сва ка др жа ва, па и на ша, из два ја
озби љан но вац за обу ку спе ци ја ла -
ца. Ипак, ми га има мо мно го ма ње
не го не ке дру ге зе мље, што нам на
рас по ла га њу оста вља огра ни чен
број ско ко ва го ди шње. Ра ди очу ва -
ња бор бе не го то во сти, а у ду ху ра -
ци о на ли за ци је, сма тра мо да је ефи -

ка сни је омо гу ћи ти ве ћи број ско ко -
ва па до бран ској гру пи, не го по два
или три ско ка остат ку је ди ни це – ка -
же Па но вић.

Основ на па до бран ска обу ка је -
сте део ре дов не обу ке свих при пад -
ни ка ПТЈ и то ком го ди не они су у
оба ве зи да има ју ба рем је дан скок.
Ве ћи на при пад ни ка оспо со бље на је
да, ка ко ка жу у Ко ман ди, из ве де
ефи ка сан бор бе ни скок на про сто -
ри ју ве ли чи не ру ко мет ног игра ли -

шта, што би у ре ал ним усло ви ма би -
ло са свим до вољ но. Ипак, при пад ни -
ци па до бран ског ти ма у ста њу су да
из ве ду скок под пу ном бор бе ном
опре мом или са не ким спе ци фич ним
те ре том тан дем-па до бра ном са ве -
ли ке ви си не, и да се при зе мље по по -
тре би и на кров не ке згра де или ку -
ће.

Осим ше сто чла не па до бран ске
гру пе ко ја је фор ма циј ски у са ста ву
тре ћег ти ма ПТЈ, и ве ћег бро ја ра ни -
је об у че них па до бра на ца, још де сет
мла дих па до бра на ца вр ло је бли зу да
стек не ци вил ну Б до зво лу па до бран -
ца, што би им, по ред ве ри фи ка ци је
зна ња, омо гу ћи ло и да се као спорт -
ски па до бран ци са мо стал но так ми че
у зе мљи и ино стран ству. Бу ду ћи да
су па до бран ци ПТЈ ве ћи ном и чла но -
ви па до бран ског клу ба „Гри фон”,
они сво је уме ће до ка зу ју и ре зул та -
ти ма на так ми че њи ма, као што су и
ове го ди не на „Че не ју” као ор га ни -
за то ри и так ми ча ри од не ли пр во ме -
сто у ге не рал ном пла сма ну на 59. др -
жав ном па до бран ском пр вен ству,
че твр ту го ди ну за ре дом. То ме су до -
при не ли, ка же ма јор Па но вић, и ис -
ку сни па до бран ци, пре свих ин -
струк тор Ра до слав Ко раћ, Игор
Жми рић и чла но ви ПК „Гри фон” ин -
струк то ри Сло бо дан Мар ко вић и
Сло бо дан Тер зић.

Оно што ва жи за све оста ле
спе ци јал но сти – ал пи ни сте, ро ни о -
це, снај пе ри сте, ва жи и за па до бран -
це. На и ме, Про тив те ро ри стич ка је -
ди ни ца по све ћу је ве ли ку па жњу пси -
хич ком про фи ли са њу сво јих при пад -

Ве жба са СЈП 
Републике Српске
При пад ни ци ПТЈ су не дав но

са ко ле га ма из Спе ци јал не је ди -
ни це по ли ци је Ре пу бли ке Срп -
ске из ве ли за јед нич ку ве жбу у
ре јо ну је зе ра Пе ру ћац и исто и -
ме не хи дро е лек тра не где су у
не ко ли ко сег ме на та по ка за ли
деј ство про тив те ро ри стич ке
гру пе. Так тич ка су по зи ци ја је
би ла да су на о ру жа ни те ро ри сти
за у зе ли хи дро цен тра лу као ва -
жан ин фра струк тур ни обје кат и
да пре те да је уни ште.

Је ди ни це МУП-а Ср би је и
Ре пу бли ке Срп ске до би ле су за -
да так да на ве де ну гру пу не у тра -
ли шу.

Ве жба је по че ла па до бран -
ским де сан том при пад ни ка ПТЈ,
за тим син хро ни зо ва ним деј -
ством снај пер ских ти мо ва ПТЈ и
СЈП. По сле то га су деј ство ва ли
ин тер вент ни ти мо ви за јед но са
ро ни о ци ма и ал пи ни сти ма.

Ова за јед нич ка ак тив ност
по ка за ла је спрем ност при пад -
ни ка ПТЈ да исто вре ме но за деј -
ству ју ве ћи ну сво јих ка па ци те та,
али и да успе шно са ра ђу ју са
ком па ти бил ним је ди ни ца ма у
ре ги о ну.

Про фил па до бран ца
Ма јор по ли ци је Го ран Па но вић јед но је од по зна тих име на у све ту па -

до бран ства. По сле упи са ног 1.300. ско ка, ка же, пре стао је да их бро ји. Од
по чет ка ка ри је ре спе ци јал ца, 1995. го ди не у Је ди ни ци за спе ци јал не опе -
ра ци је РДБ, пре ко 2003, ка да је у ПТЈ до шао са чи ном мла ђег вод ни ка, па
до да нас, ка да се на ла зи на че лу ин струк тор ске гру пе ПТЈ, Па но вић је про -
шао ско ро све ду жно сти.

Ви со ко обра зо ва ње ко је је сте као на Фа кул те ту за фи зич ку кул ту ру у
Но вом Са ду ве ри фи ко ва но је офи ци р ским чи ном тек 2004. го ди не. У ме ђу -
вре ме ну се уса вр ша вао у ино стран ству, а ко ман до вао је и ме ђу на род ним
ти мом за спе ци јал не опе ра ци је у ми си ји на Ха и ти ју 2009. и 2010. го ди не.

Пр ви па до бран ски скок убе ле жио је 1. ма ја 1986. го ди не за хва љу ју ћи
свом ин струк то ру Слав ку Кла ји ћу, и од та да је за љу бље ник у овај спорт, за
ко ји не же ли да ка же да је екс тре ман. Прем да је 1996. го ди не имао озби -
љан от каз па до бра на „Клуз 3” и пре жи вео пу ком сре ћом, на ста вио је да
ска че и од та да об у чио мно ге по ли циј ске па до бран це. По ред то га, ма јор
Па но вић је ин струк тор џу доа и ски ја ња. 

Вежба ПТЈ и СЈП
на хидроелектрани Бајина Башта
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ни ка. Уко ли ко тим пси хо ло га про це -
ни да од ре ђе ни кан ди дат не ма скло -
но сти за од ре ђе не по сло ве, они ће
ко ман дан ту пре по ру чи ти да том
при пад ни ку да не ко дру го за ду же -
ње. По сто ји, да кле, ве ро ват но ћа да
од ре ђе ни при пад ник је ди ни це са из -
у зет ним ре зул та ти ма на обу ци ипак
не бу де при мљен у не ку од спе ци ја -
ли зо ва них гру па, јер за то по сто је
од ре ђе не не га тив не про це не пси хо -
ло га. Ка ко са зна је мо, ко ман дант се
до са да ни је пре ва рио по сту па ју ћи
пре ма струч ним су ге сти ја ма ти ма
ин струк то ра и пси хо ло га.

Прем да по ли циј ске је ди ни це у
Ср би ји до са да ни су из ве ле ни јед -
ну ак ци ју уз упо тре бу па до бран -
ског де сан та, иза зо ви ко је до но си
бу дућ ност не ис кљу чу ју та кав сце -
на рио. Мо гућ но сти упо тре бе вр -
хун ски об у че них па до бра на ца су
ви ше стру ке и из го ди не у го ди ну се
так ти ке и про це ду ре обо га ћу ју но -
вим ис ку стви ма. Па до бра нац је да -
нас у мо гућ но сти да са ве ли ком
пре ци зно шћу ско чи на од ре ђе ну
тач ку сам, са на о ру жа њем, не ком
спе ци фич ном опре мом, хра ном, ле -
ко ви ма и са ни тет ским ма те ри ја -
лом, или пак да без бед но при зе мљи
не ког струч ња ка ко ји ни је па до -

бра нац, а чи је је зна ње нео п ход но
у зо ни деј ства или ре јо ну по го ђе ном
не ком при род ном или ху ма ни тар ном
ка та стро фом. Упра во за то „Гри фо -

Па до бра ни и на о ру жа ње
При пад ни ци па до бран ске гру пе ПТЈ ска чу па до бра ни ма ти па: 

„Па ра-фо ил 282” (Parafoil 282), „Игл 290” (Eagle 290) и тан дем-па до бран
„Стронг” (Strong). Пре ма ре чи ма ма јо ра Па но ви ћа, по ме ну ти па до бра ни
су нај бо љи у ква ли те ту и про из во ди их аме рич ка ком па ни ја „North
American Aerodynamics” ко ја снаб де ва па до бра ни ма аме рич ку све мир -
ску аген ци ју НА СА.

Па до бран ци у ак ци ју но се кра ће це ви и то пре вас ход но про ве ре ни
„Хе клер и Кох МП5” и аме рич ки М-4 „Ко ман до” са „Ејм-по инт” ни ша ни -
ма и оста лом пра те ћом опре мом.

ни” сво јом обу ком увек иду ко рак ис -
пред иза зо ва. ƒ

Алек сан дар ПЕ ТРО ВИЋ
Снимио Алек сан дар МИ ЛА НО ВИЋ
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СС
ре бр на кри ла (Silver Wings)
су зва нич ни ко манд ни па -
до бран ско-де мон стра тив -
ни тим Па до бран ске шко ле

аме рич ке коп не не вој ске у Форт
Бе нин гу.

Тим по сто ји од 1965. го ди не,
али ву че тра ди ци ју од спорт ског па -
до бран ског клу ба за вој ни ке и офи -
ци ре па до бран ске шко ле, ко ји је
оформ љен још 1958. го ди не. Чла но -
ви овог па до бран ског клу ба пр ве де -
мон стра тив не ско ко ве из ве ли су већ
1959. го ди не, а на ред не го ди не уче -
ство ва ли су на пр вим так ми че њи ма. 

Бо га та исто ри ја
Зва нич ни па до бран ско-де мон -

стра тив ни тим па до бран ске шко ле
на стао је 31. ав гу ста 1965. го ди не.
Чла но ви ти ма и клу ба ма хом
су би ли исти вој ни па до бран -
ци, а клуб и тим функ ци о ни са -
ли су па ра лел но не ко ли ко сле -
де ћих го ди на. Ка да је па до -
бран ска шко ла у Форт Бе нин -
гу сла ла па до бран це на так ми -
че ња, тим је углав ном био ме -
шо вит. 

Пр ви фор ма циј ски скок
са отво ре ним ку по ла ма у
Форт Бе нин гу из ве ла су два
па до бран ца, од ко јих је је дан
при па дао спорт ском клу бу ба -
зе и шко ле, а дру ги де мон -
стра тив ном ти му. Го ди не
1970. тим је до био име ко је и
да нас но си – „Сре бр на кри ла”.

У по след ње две де це ни је
про шлог и у пр вој де це ни ји 21. ве ка,
тим је имао за да так да пред ста вља
па до бран ску шко лу аме рич ке коп не -
не вој ске у Форт Бе нин гу на вој ним
и спорт ским так ми че њи ма, да из вр -
ша ва де мон стра тив не ско ко ве, ка ко
на вој ним, та ко и на ци вил ним ма ни -
фе ста ци ја ма. Осим то га, па до бран -
ци овог ти ма опи то ва ли су но ву
опре му ко ја се ко ри сти у ско ко ви ма

„на сло бод но” и ис тра жи ва ли тех ни -
ке из во ђе ња тог ти па ско ко ва. 

За штит ни знак ти ма су њи хо ве
сре бр но-цр не ку по ле са зна ком па -
до бран ске шко ле и увек су у тим бо -
ја ма. Осим бр зих ку по ла ко је тим ко -
ри сти, све оста ле ку по ле но се знак
па до бран ске шко ле у Форт Бе нин гу.
Тим са чи ња ва ју ка ко офи ци ри, та ко
и под о фи ци ри и вој ни ци чи ји се број
ско ко ва на сло бод но, по је ди нач но
гле да но, кре ће од 200 до 2.500. При -
па да ју ра зним је ди ни ца ма аме рич ке
коп не не вој ске ко је су ста ци о ни ра -
не у Форт Бе нин гу. Ипак, нај ви ше
их је из 1. ба та љо на 507. па до бран -
ског пу ка. Сва ки од њих је ис ку сан
вој ни, али и спорт ски па до бра нац.
Про сек ста ро сти чла но ва ти ма је 33
го ди не. 

Стро ги кри те ри ју ми
за члан ство
Тим се са сто ји од 16 па до бра на -

ца (10 чи не стал ну по ста ву, а 6 је
по вре ме но у ти му). Да би би ли део
ти ма, чла но ви мо ра ју да по се ду ју
нај ма ње А до зво лу по USPA стан -
дар ду, и мо ра ју има ти ба рем основ -
но вој но па до бран ско зва ње аме -

рич ке вој -
ске. Нај ни -
жи чин, ко ји
кан ди дат за
при јем у тим
мо ра но си -
ти, је сте на -
ред ник пр ве
кла се. 

С е  л е к  -
ци ја за тим
тра је 90 да -
на, и са др -
жи ин тен зи -
ван про грам
ско ко ва ко -
је кан ди дат тре ба да из ве де и та ко
по ка же сво ју ве шти ну или по тен ци -
јал за на пре до ва ње у ска кач ком
сми слу. 

„Сре бр на кри ла” не по се -
ду ју сво је ле те ли це као нпр.
„Злат ни ви те зо ви”, већ ска чу
из ле те ли ца ко је су на рас по -
ла га њу у кон крет ној при ли ци,
ка ко у вој ним ба за ма, та ко и у
слу ча је ви ма ка да ска чу за ци -
вил ну пу бли ку и из во де ва на е -
ро дром ске ско ко ве. На сту па -
ју ско ро сва ког ви кен да у то ку
го ди не. Спе ци јал ност ти ма су
ве ли ке фор ма ци је у сло бод -
ном па ду, са дим ним ка ни сте -
ри ма, што је ви зу ел но ве о ма
атрак тив но за пу бли ку. 

Осим та квих ско ко ва тим
из во ди и ско ко ве са за ста ва -
ма, а по је ди ни чла но ви, ква -
ли фи ко ва ни за ту вр сту ско -

ко ва, из во де и тан де ме, као и ско ко -
ве на во ду и ноћ не ско ко ве.

Са да шњи ко ман дир ти ма је ка -
пе тан Гре го ри М. Бен дер. Ви ше стру -
ко је од ли ко ван и по се ду је бор бе но
ис ку ство, по што је у ми си ја ма у Ира -
ку и Ав га ни ста ну био не ко ли ко пу та,
где је и ра ња ван. ƒ

Б. НАЂ

св
ет Де мон стра тив ни тим Па до бран ске шко ле аме рич ке коп не не вој скеДе мон стра тив ни тим Па до бран ске шко ле аме рич ке коп не не вој ске

Сре бр на кри лаСре бр на кри ла
По ла ве ка тра ја ња, пре стиж и углед ме ђу ко ле га ма учи ни ли су 
да за пра во на ско ко ве са сре бр но-цр ном ку по лом по сто ји ве ли ка кон ку рен ци ја. 

Летење брзом куполом

Ко ман дир ти ма Silver Wings
ка пе тан Гре го ри М. Бен дер



ПП
о чет ком ју на ове го ди не 
31. гар диј ска са мо стал на
ва зду шно ју ри шна бри га да
ру ске вој ске за по че ла је

пла ни ра ну бор бе ну обу ку за спе ци -
фич не за дат ке осо бе не за ми ров не
ми си је. Крај обу ке пла ни ран је за је -
сен ове го ди не. Бри га дом ко ман ду је
хе рој Ру ске Фе де ра ци је пу ков ник Ге -
на диј Ана шкин. 

Три де сет пр ва бри га -
да тре нут но има нај ви ше
про фе си о нал ног са ста ва у
сво јим ре до ви ма од свих
је ди ни ца вој ске Ру си је. Од
ове је ди ни це оче ку је се да
у нај кра ћем вре ме ну, у би -
ло ком тре нут ку, и у би ло
ком де лу све та, бу де
спрем на за из вр ше ње бор -
бе них за да та ка са па до -
бран ским ско ко ви ма, ка ко
у опе ра ци ја ма под ман да -
том УН, та ко и у оним под
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ман да том Ор га ни за ци је уго во ра о
ко лек тив ној без бед но сти. 

Бри га да ће, ка ко је на ја вље но,
би ти оја ча на. Уме сто до са да шње из -
ви ђач ке че те, бри га да ће има ти из -
ви ђач ки ба та љон и до дат ну че ту за
елек трон ско ра то ва ње. До кра ја је -
се ни је дин ца ће би ти пот пу но про -
фе си о на ли зо ва на.

Па до бран ци ми ров ња циПа до бран ци ми ров ња ци
31. гар диј ска са мо стал на ва зду шно ју ри шна бри га да 31. гар диј ска са мо стал на ва зду шно ју ри шна бри га да РРу ске вој ске у ске вој ске 

У скла ду са ре зо лу ци ја ма УН и де кре ти ма Ру ске Фе де ра ци је, ова јединица била је ангажована и
на на шим про сто ри ма. Плаве беретке из Уљановска спремају се за нове акције 
у међународним мисијама.

Па до бран ци из Уља нов ска већ
су уче ство ва ли у ми ров ним ми си ја -
ма. У скла ду са ре зо лу ци ја ма УН и
де кре ти ма Ру ске фе де ра ци је, бри га -
да, од но сно ње ни де ло ви, би ли су
ан га жо ва ни и на на шим про сто ри ма.
Пр во је у Бо сни ан га жо ван 554. са -
мо стал ни ба та љон ове бри га де, сна -
ге око 900 па до бра на ца. Ка сни је,
1999. го ди не, вој ни ци и офи ци ри
ове бри га де би ли су по сла ти и на Ко -
со во и Ме то хи ју.

При пре мљен је и по се бан вре -
мен ски рас по ред и план обу ке за
уче шће у ми ров ним опе ра ци ја ма
еле ме на та ове је ди ни це. План је
ко ор ди ни ран са ге не рал шта бом и
одо брен од Глав ног ди рек то ра та
ору жа них сна га за бор бе ну обу ку.
За раз ли чи те еле мен те бри га де
обу ка ће тра ја ти од јед ног и по до
пет ме се ци. 

По чет ку обу ке прет хо ди ла је
град ња ком плек са обје ка та на по ли -
го ну за обу ку ове бри га де ко ји се
ина че на ла зи у По лив ну. По не ре ђе -
њу ге не рал-пу ков ни ка Вла ди ми ра
Ша ма но ва, ко ман дан та Ва зду шно -
де сант не вој ске Ру си је, у скло пу
обу ке би ће оба ве зно при ме ње на ка -
ко до ма ћа, та ко и стра на ис ку ства у

из во ђе њу ми ров них опе -
ра ци ја. 

Спе ци ја ли за ци ја ис -
кљу чи во па до бран ских је -
ди ни ца за упо тре бу у ми -
ров ним ми си ја ма упра во
је ре зул тат од луч ног за ла -
га ња ко ман дан та ВДВ ге -
не рал-пу ков ни ка Ша ма -
но ва. Ти ме се по ди же ква -
ли тет обу ке, опре ме и на -
о ру жа ња тих је ди ни ца. Је -
ди ни це до би ја ју ква ли тет -
ни је људ ство за по пу ну, а
то људ ство има и бо љу
пла ту. ƒ

Б. НАЂ

Руски мировњаци на аеродрому у Тузли

Борбена возила ВДВ у саставу КФОР-а на Косову
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Нај по год ни ји за ма ле спе ци -
јал не ти мо ве и њи хо во уба -
ци ва ње у не при ја тељ ску
по за ди ну су ВИ ВО и ВИ НО

ско ко ви. То су ско ко ви са ви со ким
иска ка њем из ва зду хо пло ва и ви со -
ким отва ра њем па до бра на, као и
ско ко ви са ви со ким иска ка њем и
ни ским отва ра њем. Ова ква тех ни -
ка ско ка на сло бод но у свим ар ми -
ја ма све та део је ви ше па до бран -
ске обу ке.

Код тра ди ци о нал не тех ни ке до -
ла зи до ве ли ког рас ту ра де сан та, а
осим то га, ни ско ле те ћи ва зду хо плов
при вла чи не же ље ну па жњу са зе -
мље. Та ко ђе, у усло ви ма мо дер ног
ра то ва ња, не при ја тељ је углав ном
об у чен и спре ман да до че ка и да се
бра ни од ма сов ног па до бран ског де -
сан та. Та ко је за ве ћи ну за да та ка на
про сто ри ји ду бо ко у не при ја тељ ској
по за ди ни по год ни ја упо тре ба два на -
е сто чла ног ви со ко о бу че ног спе ци -
јал ног ти ма, ко ји се па до бра ном уба -
цу је ти хо и пре ци зно. 

Све сни ових про бле ма, али и
од го во ра на њих, у Ко ман ди спе ци -
јал них сна га у Форт Бре гу у Ка ро -
ли ни, где се на ла зи и па до бран ска
шко ла аме рич ке коп не не вој ске,
до не ли су од лу ку да ви ша па до -
бран ска обу ка бу де ре а ли зо ва на
од мах на по чет ку, као део се лек -
тив не обу ке кан ди да та. Циљ је да
сви са ста ви бор бе них ти мо ва, на
ни воу пу ка спе ци јал них сна га, про -
ђу ви шу па до бран ску обу ку. 

Ви ша па до бран ска обу ка у скло -
пу се лек тив ног кур са за спе ци јал не
сна ге спро во ди се у Ви шој па до -
бран ској шко ли опит ног цен тра у Ју -
ми у Ари зо ни. По ме ну ти курс у овој
шко ли до ове го ди не тра јао је три, а
са да тра је че ти ри не де ље. Пр ва не -
де ља са сто ји се од ле те ња у ва зду -
шном ту не лу, где кан ди да ти уче ста -
бил но вер ти кал но и хо ри зон тал но
ле те ње у сло бод ном па ду. Ва зду шни
ту нел по сто ји и у Форт Бре гу, али је
овај у Ју ми но ви ји и бо љи. Пр ва не -
де ља са сто ји се и од уче ња па ко ва -

ња MC-4 па до бра на и уво да у тех ни -
ку из во ђе ња опе ра ци ја ко је тра же
из во ђе ње ова квих ско ко ва. Пре о -
ста ле три не де ље кан ди да ти из во де
па до бран ске ско ко ве у свим мо гу -
ћим усло ви ма, ко ри сте ћи нај ра зно -
вр сни ју рас по ло жи ву опре му за сва -
ки тип ско ка. 

У 2013. го ди ни пла ни ра но је да
шко ла об у чи 358 кан ди да та из спе -
ци јал них сна га. До 2015. го ди не пла -
ни ра се да шко ла го ди шње од шко -
лу је 1.026 кан ди да та, од то га 766 из
спе ци јал них сна га. Ка да шко ла бу де
пот пу но опре мље на, уз ан га жо ва ње
18 до дат них ин струк то ра, го ди шње
ће мо ћи да об у чи 19 кла са са по 54
по ла зни ка у сва кој. 

По ла зни ци на кур су ко ри сте
нај мо дер ни је мо ду лар не ко му ни ка -
ци о не ка ци ге. Ова кве ка ци ге ко ри -
сте и њи хо ви ин струк то ри ка ко би
им у ре ал ном вре ме ну, још док кан -
ди да ти ле те сво је ку по ле, да ли по -
треб на упут ства. Та ко су кан ди да ти
у при ли ци да се као гру па вр ло пре -
ци зно при зе мље на уна пред пред ви -
ђе ну де сант ну про сто ри ју, и ода тле
на ста ве ис пу ња ва ње за да тог ци ља.
Осим ових мо ду лар них ко му ни ка ци -
о них ка ци га, кан ди да ти ко ри сте и
нај мо дер ни ју мо ду лар ну за штит ну
опре му, на о ча ре за ноћ но осма тра -
ње, па до бран ске ку по ле ти па кри ла
за ве ли ки до лет, ки се о нич ке си сте -
ме, си сте ме за ме ђу соб ну ко му ни ка -
ци ју у ти му, као и нај но ви ју па ра на -
ви га ци о ну опре му. ВИ ВО ско ко ви у
овом тре нут ку чи не 50 од сто од
укуп но из ве де них ско ко ва у шко ли
за ви шу па до бран ску обу ку опит ног
цен тра у Ју ми. ƒ

Б. НАЂ

Ви ша па до бран ска обу ка 
од са да се лек тив на
Тра ди ци о нал на тех ни ка па до бран ског де сан та под ра зу ме ва ма сов ни па до бран ски
скок са ма ле ви си не, на гурт ни из ни ско ле те ћег ва зду хо пло ва. Ова тех ни ка у 
да на шњим усло ви ма ни је од го ва ра ју ћа у си ту а ци ја ма ка да је по треб но ти хо и 
пре ци зно уба ци ти ма ли спе ци ја ли зо ва ни тим у не при ја тељ ску по за ди ну. 

У Форт Бре гу, Ка ро ли наУ Форт Бре гу, Ка ро ли на

св
ет
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Го ран То до ро вић Фа ца, не ка да -
шњи при пад ник 63. па до бран -
ске бри га де, из вео је 28. ју на
тан дем-скок на ци вил ном ае ро -

дро му „Ли си чи ји Ја рак”, из хе ли коп -
те ра „Бел 212”, са ви си не од 3.000
ме та ра, упи сав ши га у сво ју књи жи -
цу под бро јем 1004. 

– С об зи ром на то да је па до -
бран ство љу бав од ко је ни ка да не ћу
од у ста ти, и ове го ди не упу тио сам
зах тев за одо бре ње из во ђе ња па до -
бран ских ско ко ва са при пад ни ци ма
па до бран ског са ста ва САЈ ми ни стру
уну тра шњих по сло ва Иви ци Да чи ћу.
По но во ме је оду ше ви ло што сам
од го вор, и то по зи ти ван, до био за
вр ло крат ко вре ме – ис ти че Фа ца. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, по себ -
ну за хвал ност ду гу је ин струк то ру
па до бран ства у САЈ-у Јо ци Ман ди ћу,
и тан дем-ма сте ру Бо ри су Ада мо ву,
са ко јим је из вео по ме ну ти скок. 

– Ми, па до бран ци, ка же мо да
’оног тре нут ка ка да пре ста неш да се
пла шиш, пре ста ни да ска чеш!’. И
све док по сто ји страх, по сто ји не -
што у чо ве ку што га др жи буд ним –
по ру чу је ис ку сни Фа ца. 

Не у стра ши ви па до бра нац, чи ја
је љу бав за екс трем ним спор то ви ма
по бе ди ла чак и не сре ћу по сле ко је је
остао ин ва лид, нај пре се упи сао у
Ги ни со ву књи гу ре кор да, ско чив ши
са не ка да шњим ко ле гом са 8.300 ме -
та ра, а он да је ско ком са 8.453 ме та -

ра по ста вио и свет ски ре корд. На Ку -
би је ро нио са ај ку ла ма, а осво јио је
и нај ви ши врх не ка да шње Ју го сла ви -
је – Три глав, на ви си ни од 2.864 
ме та ра.

– Обич но ме пи та ју да ли сам
ика да по ми слио да од у ста нем од ска -
ка ња па до бра ном и ба вље ња спорт -
ским ак тив но сти ма на кон не зго де

ко ја ми се до го -
ди ла пре ви ше
го ди на. Ја им од -
го ва рам да се
страх сва ко -
днев но ра ђа, али
тај исти страх,
ко ји те мо же па -
ра ли са ти за сва
вре ме на, ујед но
је и до бра ствар.

По треб но је да страх раз у меш, он да
све ба ри је ре лак ше па да ју – об ја -
шња ва он. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, не сре -
ће се до га ђа ју, и на жа лост, до га ђа ће
се, али то не зна чи да тре ба за у век
на пу сти ти љу бав ко ја га је и од ве ла
ме ђу обла ке. 

– Не смем до зво ли ти ни се би ни
дру ги ма да то што се до го ди ло ума -
њи ле по ту до жи вља ја. Ка да јед ном
за ко ра чи те ме ђу обла ке, спу сти те се
у свет мо ра, поп не те се на вр хо ве
пла ни на, он да сте тек на по чет ку
спо зна је шта ну ди при ро да и че га се
љу ди, на жа лост, од ри чу у ко рист ци -
ви ли за ци је. И та да вас ни шта ви ше
не мо же спре чи ти, па ни ин ва ли ди -
тет ко ји има те, јер то је са мо људ -
ском уму – ис ти че Фа ца. ƒ

Б. МИ ЉИЋ

Па до бран ство из над све га
– Че сто ме пи та ју шта ми пред ста вља нај вред ни је

до стиг ну ће и на шта сам нај ви ше по но сан, с об зи ром
на све у куп не до са да шње ре зул та те. Те шко је, ме ђу -
тим, из дво ји ти не што, јер сва ки спорт на дру га чи ји
на чин пру жа уну тра шње за до вољ ство и мир. На рав -
но, пр ва љу бав, па до бран ство, увек ће се из два ја ти.
Мо рам да до дам још јед но ин те ре со ва ње, а то су књи -
ге. Мно го чи там и пи шем – за кљу чио је Го ран То до ро -
вић Фа ца. 

Чо век ко ји раз у ме страх
Ми, па до бран ци, ка же мо да „оног тре нут ка ка да пре ста неш да се пла шиш, 
пре ста ни да ска чеш!”. Све док по сто ји страх, по сто ји не што у чо ве ку 
што га др жи буд ним.

ТанТандемдем--скокскок ГоГораранана ТоТододороровивићаћа ФаФацеце

из
аз

ов
и

Фаца са припадницима САЈ-а после 1004. скока
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РР
аз ли ка изме ђу набо љег пило -
та на Свет ском купу у пара -
глај дин гу, Мак си ма Беле ма на
из Фран цу ске (3.671 бод) и

дру го пла си ра ног Фран ци ска Хави е -
ра Реи не Лаго са  из Шпа ни је (3.667)
је све га чети ри пое на, што гово ри о
ква ли те ту пило та пара глај де ра који
су се так ми чи ли на Копа о ни ку. Тре -
ће пла си ра ни међу 123 пило та је
Фран цуз Чарлс Казо, док је нај бо ља
дама међу пило ти ма Кла у ди ја Бул га -
ков из Пољ ске. 

Срби ју су на овом так ми че њу
пред ста вља ли Вла ди мир Бача нин,
акту ел ни држав ни првак, Милан
Бујић и дво ји ца пер спек тив них мла -
дих пило та, Бојан Арсе ни је вић и
Милан Сте вић. 

На так ми че њу су уче ство ва ли
нај бо љи пило ти из 27 зема ља који су
селек то ва ни на осно ву постиг ну тих
резул та та. Само они са нај бо љим
оце на ма има ју част и при ви ле ги ју да
се над ме ћу за титу лу свет ског прва -
ка. Након овог так ми че ња пило те
оче ку је још јед но над ме та ње у Тур -
ској, а нај бо љих 15 се директ но ква -
ли фи ку је за Супер фи на ле Свет ског
пара глај динг купа које се ове годи не
одр жа ва у Бра зи лу. 

– Током седам дана так ми че ња
има ли смо чети ри тркач ка задат ка,
што зна чи да су пило ти пре ле та ли
од 40 до ско ро 100 кило ме та ра над -
ме ћу ћи се на небе ским ста за ма.
Укуп но је пре ле те но више од 25.000
кило ме та ра, а у орга ни за ци ји је сва -
ко га дана на тере ну било при сут но
више од 50 људи – иста као је Жељ ко
Ову ка, гене рал ни секре тар Вазду хо -
плов ног саве за Срби је. 

Зани мљи во је да побед ник так -
ми че ња на Копа о ни ку испр ва није
био сигу ран да ли ће уче ство ва ти јер
му нису били позна ти тере ни за
лете ње у Срби ји као ни наша земља.
Међу тим, злат на дама, Кла у ди ја Бул -
га ков која је рани је има ла при ли ке
да упо зна чари лета изнад Копа о ни -
ка, успе ла је га убе ди да у Срби ју
вре ди доћи на так ми че ње јер су
орга ни за то ри одлич ни. И испла ти ло
му се, Беле ман одла зи кући са злат -
ном меда љом и пеха ром.

Орга ни за то ри овог вели ког
дога ђа ја су Асо ци ја ци ја пара глај -
динг свет ски куп, Вазду хо плов ни
савез Срби је, Клуб сло бод ног лете -
ња „Арес“ из Бео гра да и Пара глај -
динг клуб „Голи ја“ из Рашке. 

– Ово је дру ги пут да Срби ја има
част да орга ни зу је так ми че ње за
Свет ски куп. Има ти ско ро 130 пило -
та у вазду ху овог про фи ла је вели ка
ствар. То су неки од нај бо љих лета ча

на све ту и одлу чи ли су да лете изнад
Копа о ни ка и овде саку пља ју бодо ве
за сво ју кари је ру. То зна чи да су нај -
бо љи пило ти све та одлу чи ли да нама
као орга ни за то ри ма покло не сво је
пове ре ње – рекао је Зоран Нико лић
из Пара глај динг клу ба „Голи ја“ из
Рашке. ƒƒ

М. КЉА ЈИЋ

ППехарехар одлетеоодлетео уу ФранцускуФранцуску
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УУскло пу ре фор ме и мо дер ни за -
ци је Ва зду шно де сант не вој -
ске Ру ске Фе де ра ци је пред ви -
ђе на је и за ме на по сто је ћих

де сант них па до бра на Д-6 и Д-10 но -
вим мо де лом, ко ји тре ба да има по -
ве ћа ну но си вост, ма њу вер ти кал ну
бр зи ну, бо ље ма не вар ске ка рак те -
ри сти ке. Као на след ник раз ма тра се
и па до бран ски си стем Д-12. 

За вр шна фа за раз во ја сед мо го -
ди шњег про јек та па до бра на Д-12 би -
ла је на ја вље на за 2011. го ди ну. У ок -
то бру 2012. из вр ше на је јав на пре -
зен та ци ја про то тип ских при ме ра ка.
До са да су за вр ше ни те сто ви ста тич -
ког и ди на мич ког оп те ре ће ња, као и
ско ко ви опит них па до бра на ца, чи ји
су пр ви ути сци о ка рак те ри сти ка ма
но вог па до бра на ве о ма по вољ ни. 

Ин те ре сант но је на по ме ну ти да
је, пре ма ре чи ма за ме ни ка ди рек то -
ра ру ског за во да НИИ „Па ра шу то -
стро је ние”, ру ско Ми ни стар ство од -
бра не пла ни ра ло ку по ви ну не ког већ
го то вог мо де ла па до бра на из ино -
стран ства и да је фи нан си ра ње до -
ма ћег про јек та би ло об у ста вље но.
Ме ђу тим, до ма ћа фир ма до би ла је
мо гућ ност да кон ку ри ше, а раз вој 
Д-12 За вод је фи нан си рао соп стве -
ним сред стви ма за ра ђе ним на дру -
гим про јек ти ма. 

Па до бран Д-12 на зван је
„Листик” (Лист) ве ро ват но због об -
ли ка ку по ле, ко ја је у осно ви ис пуп -
че ни пра во у га о ник, што је у све ту
да на шњих де сант них па до бра на
нео бич но, ма да не и је дин стве но
(аме рич ки Т-11 има ку по лу „ку ти ја -
стог” об ли ка). Та кав об лик ку по ле
ни је но ви на, слич не кон струк ци је
већ су по сто ја ле и би ле у упо тре би
ше зде се тих го ди на про шлог ве ка. 

П о
с в о  ј о ј
кон фи -
гу ра ци -
ји овај
п а  д о  -
бран је,
по мно го
че му, ре во -
лу ци о на ран.
Оба па до бра на,
и глав ни и ре зер -
вни, на ла зе се у ран цу
са зад ње стра не – на ле ђи ма па до -
бран ца, што је за ову ка те го ри ју па -
до бра на је дин ствен слу чај. Ти ме је
омо гу ће но да те ло па до бран ца са
пред ње стра не бу де сло бод но за ка -
че ње те рет ног ран ца са на о ру жа -
њем и опре мом. Кроз про је кат је
раз ви је но и не ко ли ко мо де ла те рет -
них ран че ва за раз ли чи те ко ри сни -
ке: за обич ног вој ни ка стрел ца, снај -
пе ри сту, ми тра ље сца, из ви ђа ча
итд., ко ји се вр ло ла ко, по мо ћу бра -
ви ца, ка че на цен трал ни пр стен на
гру ди ма, а још лак ше од ба цу ју – јед -

ним по те зом, не -
по сред но пред
при зе мље ње. 

Си стем ве за
ди зај ни ран је та -
ко да омо гу ћа ва
па до бран цу но -
ше ње ба ли стич -
ког за штит ног пр -

слу ка у то ку ско ка. Све ово, по ред
удоб но сти, пру жа и мо гућ ност бр -
жег сту па ња у бор бу од мах по при -
зе мље њу. Сло бод ни кра је ви глав ног
па до бра на за си стем ве за при ка че -
ни су по мо ћу си сте ма „три ал ке”, ра -
ди бр зог и ла ког од ба ци ва ња. За па -
до бран ски ау то мат ода бран је, тј.
за др жан про ве ре ни мо дел „ППКУ”,
ко ји је у упо тре би већ не ко ли ко де -

це ни ја. 
У од но су на мо дел Д-10, ко -

ји је у упо тре бу уве ден не та ко
дав не 2005. го ди не, са укуп -
ном но си во шћу од 140 ки ло -
гра ма, но ви па до бран мо же
но си ти 20 ки ло гра ма те ре -
та ви ше. Ве ћа но си вост те -
ре та је дан је од так тич ко-
тех нич ких зах те ва ко ји се
по ја вљу је у свим са вре ме -
ним про јек ти ма, ка ко де -
сант них, та ко и спе ци јал -

них па до бра на ши ром све -
та, због уве ћа ног ком пле та

лич не опре ме и на о ру жа ња
са вре ме ног вој ни ка, као и по ве -

ћа ња ау то но ми је, но ше њем ве -
ћих за ли ха му ни ци је, хра не и мин -

ско-екс пло зив них сред ста ва. 
По ред оста лог, Д-12 од ли ку је и

ма ла вер ти кал на бр зи на, ко ја са пу -
ним оп те ре ће њем од 160 ки ло гра ма
из но си че ти ри и по ме тра у се кун ди,
па је сма ње на и мо гућ ност по вре ђи -
ва ња вој ни ка при при зе мље њу. Ма -
не вар ске ка рак те ри сти ке та ко ђе су
по бољ ша не, па је мо гу ће вр ши ти за -
о кре те од 180 сте пе ни за се дам до
осам се кун ди, што је са аспек та ва -
зду шно де сант не пе ша ди је са свим
со лид но, има ју ћи у ви ду да ве ћи на
та квих је ди ни ца у све ту има не у пра -
вљи ве, или па до бра не са скром ним
ма не вар ским ка рак те ри сти ка ма. 

На кон за вр ше них за вод ских
усле ди ће тзв. „др жав на ис пи ти ва -
ња”, на кон ко јих ће се до не ти од лу -
ка о евен ту ал ном уво ђе њу у на о ру -
жа ње па до бран ског си сте ма Д-12.
Оче ку је се да ће про цес би ти за вр -
шен у то ку 2014. го ди не. ƒ

М. БРА ДИЋ

Осло нац на до ма ће зна Осло нац на до ма ће зна њење
У склопу реформе и модернизације Ваздушнодесантне војске Руске Федерације
предвиђена је и замена постојећих десантних падобрана Д-6 и Д-10 новим моделом,
који треба да има повећану носивост, мању вертикалну брзину, боље маневарске
карактеристике. Као наследник разматра се и падобрански систем Д-12. 

те
хн

ик
а ВДВ до би ја но ве де сант не па до бра не 2014. го ди неВДВ до би ја но ве де сант не па до бра не 2014. го ди не

Так тич ко-тех нич ке ка рак те ри сти ке Д-12 „Ли стик” 
– мак си мал на укуп на (по лет на) ма са – 160 kg
– по вр ши на глав ног па до бра на – 90 m2
– вер ти кал на бр зи на при укуп ној ма си од 160 kg – 4,5m/s
– пре оп те ре ће ње при ли ком ак ти ви ра ња глав ног 

па до бра на – макс. 7G (сред ња вред ност 4,5G)
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ММ
ало је су ко ба ко ји су
тра ја ли чи та ву де це ни -
ју, има ли ви ше за ра ће -
них стра на, по че ли у
јед ној, а за вр ши ли у

са свим дру гој по ли тич кој кли ми, у
ко ји ма се ра то ва ло то ли ко не кон -
вен ци о нал но, у ко ји ма су се ме ња ле
стра не и по ра же ни на кра ју има ли
ко ри сти као да су по бед ни ци, као
што је то био слу чај са ра том у Ро -
де зи ји. Тај су коб по себ но је зна ча -

јан због ин тен зи те та мо бил ног ра -
то ва ња, по себ но деј ства па до бран -
ских и хе ли коп тер ско де сант них је -
ди ни ца, и у том сми слу му не ма рав -
ног у све ту. Чак ни рат у Ви јет на му
ни је ни при бли жно ин те ре сан тан и
зна ча јан за па до бран ске и де сант не
опе ра ци је ко ли ко рат у Ро де зи ји. 

Ро де зи ја, да на шњи Зим баб ве,
ду го је би ла бри тан ска ко ло ни ја.
Сме ште на на ју гу Афри ке и без из -
ла за на мо ре, би ла је де це ни ја ма

ушу шка на и окру же на нај на пред ни -
јим ко ло ни ја ма бри тан ског и пор ту -
гал ског цар ства. На кон Дру гог свет -
ског ра та Ро де зи ју су за хва ти ли не -
ми ри. Про блем је на стао због бри -
тан ске по ли ти ке да се бив ше ко ло -
ни је пре пу сте на упра вља ње до ми -
цил ном ве ћин ском ста нов ни штву.
То су сву да у Афри ци би ли црн ци.
Ме ђу тим, бел ци у Ро де зи ји се бе су
сма тра ли вла да ју ћом кла сом и исто
та ко до ма ћим ста нов ни штвом, па су
под вођ ством Ја на Сми та, бе лог на -
ци о на ли сте и во ђе ро де зиј ског
фрон та, пр о гла си ли не за ви сност од
Лон до на. Та кав по тез раз гне вио је
ве ћин ско цр нач ко ста нов ни штво ко -
је је ор га ни зо ва ло по бу ну.

Од 1961. го ди не црн ци се свр -
ста ва ју у две осло бо ди лач ке ор га ни -
за ци је: ZIPRA – На род на ре во лу ци о -
нар на ар ми ја Зим баб веа под па тро -
на том СССР-а, Зам би је, Ис точ не Не -
мач ке и Ку бе и ка сни је ZANLA –
Африч ка на ци о нал на осло бо ди лач ка
ар ми ја, осно ва на у Тан за ни ји две го -
ди не ка сни је, ко ју је во дио Ро берт
Му га бе. ZANLA се осла ња ла на иде -
о ло ги ју ма о и зма и по др шку НР Ки не
и ДНР Ко ре је, али и СФР Ју го сла ви је
ко ја је ор га ни за ци ју снаб де ва ла ла -
ким пе ша диј ским на о ру жа њем. 

Ма њи на 
про тив ве ћи не
Вла да бе ле ма њи не у Ро де зи ји

на рас по ла га њу је има ла елит не је -

Пре ма ло но гу Пре ма ло но гу 
у чи зма мау чи зма ма

Иа ко је ре гу лар на, углав ном бе лач ка вој ска бив ше бри тан ске ко ло ни је би ла из у зет но
до бро об у че на и прем да је при ме њи ва ла ино ва тив ну так ти ку са мно штвом ва зду шних
де са на та, ни је би ла у ста њу да са вла да ви ше го ди шњи ору жа ни от пор ве ћин ског 
цр нач ког ста нов ни штва.

ак
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ди ни це не ка да шње бри тан ске им пе -
ри је. У пр вом ре ду то је био ро де зиј -
ски SAS, по том RAR – Ро де зиј ски
африч ки стрел ци и RLI – Ро де зиј ска
ла ка пе ша ди ја. Оста ле је ди ни це
ство ре не су ка сни је, Си лус Ска у ти и
Гре је ви Ска у ти – до бро об у че не је -
ди ни це ла ке ко њи це за про тив ге -
рил ске опе ра ци је. Ско ро све ове је -
ди ни це то ком ра та по ста ле су па до -
бран ске. Ско ро по ло ви ну ору жа них
сна га Ро де зи је чи ни ле су ва зду шно -
де сант не је ди ни це, што пред ста вља
нај ве ћи по сто так би ло где у све ту.
Ор га ни зо ва не су ва зду шно де сант не
па тро ле и пот пу но ре ор га ни зо ва не
коп не не је ди ни це. Тре ба на по ме ну -
ти да је нај ма ње 50 од сто ро де зиј -
ских сна га би ло са ста вље но од цр на -
ца, а на пу ште на је стан дард на фор -
ма ци ја пе ша ди је и од коп не них сна -
га фор ми ра не су ма ње, бр зо по крет -
не је ди ни це за упад на не при ја тељ -
ску те ри то ри ју. 

На о ру жа ње је би ло стан дард но,
као и код оста лих је ди ни ца – ау то -
мат ска пу шка FN-FAL и ње на ју жно -
а фрич ка вер зи ја Р-1, а ка сни је и за -
пад но не мач ка Хе клер G-3, све три у
ка ли бру 7,62 mm НА ТО.

Што се ти че ва зду хо пло ва, у
ра ту се по себ но ис та као је дан – Да -
глас „Да ко та” или C-47, вој на вер зи -
ја ци вил ног DC-3 ко ји је био „рад ни
коњ” RxAF (Ро де зиј ско РВ) и ак тив -
но уче ство вао у де сант ним опе ра -
ци ја ма и снаб де ва њу је ди ни ца. Јед -
но став на и ла ка за одр жа ва ње, „Да -
ко та” је но си ла гро при пад ни ка де -
сан та, и де ша ва ло се да иста вој на
је ди ни ца са тим ави о ном и по три
пу та днев но по ле ти на де сант и из -
вр ши га успе шно. 

По сто ја ла је па до бран ска шко -
ла во ђе на од стра не SAS-а. Па до бра -
ни ко ји су се ко ри сти ли би ли су
стан дард ног „X” ти па, али су за ме -
ње ни фран цу ским „ТАП-665” ко ји су
би ли бо љи, а убр зо су сти гли и аме -
рич ки ти па „Т-10”. Ин тен зи тет обу -
ке по ка зу је чи ње ни ца да је од уста -
но вље ња шко ле 1961. до 6. ма ја
1970. го ди не пр о сла вљен 10.000.
скок из над ба зе „Њу Се рум”, а из -
вео га је два де сет ше сто го ди шњи
ин струк тор То ни Хјуз (био је то ње -
гов 155. скок).

Иа ко ре ла тив но ма ло број на ар -
ми ја, све га 15.000 при пад ни ка, би ли
су об у ча ва ни од стра не вр хун ских
офи ци ра и вој них ко ман да на та. Кан -
ди да ти за про тив ге рил ске ак ци је,
бу ду ћи па до бран ци из свих је ди ни -

ца, сти за ли би у камп Ва фа-Ва фа на
оба ли је зе ра Ка ри ба и у на ред них 17
да на про ла зи ли про цес се лек ци је.
Нај бо љи су при ма ни у Си лус Ска у те,
а оста ли у па до бран це. Пр вих пет
да на ре гру ти ма ни је да ва на ни ка ква
хра на, већ би са ми мо ра ли да се сна -
ла зе ка ко да пре жи ве, а лов им је
био за бра њен. На кон пет да на ре -
гру ти ма је до зво ље но да је ду, али
са мо ме со са жи во тињ ских ле ше ва.
На кра ју обу ке има ли би уси ље ни
марш од не ве ро ват них 100 ки ло ме -
та ра, при ко јем би сва ки ре грут у
ран цу имао те рет од 30 ки ло гра ма
ка ме ња. Сам вр ху нац мар ша био је
тре нинг бр зи не – бр зи марш од два
и по са та. За оне ко ји би про шли
ових 17 да на се лек ци је сле ди ло је
од су ство од са мо не де љу да на, на -
кон ко јег би се вра ћа ли на дру ги део
обу ке под на зи вом „цр на обу ка” –
обу ка ин фил тра ци је у про тив нич ке
ре до ве. 

Стра те ги ја 
мо бил но сти
Ро де зиј ски ге не ра ли су про тив

по бу ње ни ка по кре ну ли но ву стра те -
ги ју бор бе – мо бил ни ком би но ва ни
ва зду шни и коп не ни рат. Но ву так -
ти ку на зва ли су „Фа јер форс” или
„Ва тре на сна га”.

Ро де зиј ске сна ге би ле су са ста -
вље не од 90 од сто мо бил них ком по -
нен ти, а све га 10 одстo при пад ни ка
био је на ста ци о нар ним ду жно сти -
ма. Ни ка да ра ни је, а ни ка сни је, ни је
за бе ле же но да су при пад ни ци и ре -
гу лар них сна га има ли па до бран ске
де сан те, и то по три до че ти ри ско -

ка днев но са ви си не од 300 сто па
(око 90 ме та ра). 

Основ на бор бе на је ди ни ца ро -
де зиј ске вој ске био је „Стик” – оде -
ље ње од че ти ри чо ве ка са ко ман ди -
ром и ми тра ље сцем. Стик су чи ни ла
че ти ри чо ве ка за то што је то ли ко
љу ди мо гао да пре ве зе ро де зиј ски
хе ли коп тер фран цу ског по ре кла
„Алу ет 3”. Стик је имао во ђу (Stick
Leader), ко ји је ујед но био и ра дио-
опе ра тер са VHF ста ни цом „А63”
или „А76” и но сио је „FN-FAL” ау то -
мат ску пу шку ка ли бра 7,62×51 mm
НА ТО за ко ју је имао 100 ме та ка и
не ко ли ко раз ли чи тих вр ста руч них
бом би. Ми тра ље зац је био на о ру жан
са „FN-MAG” ми тра ље зом истог ка -
ли бра, са 400 ме та ка, а ту су би ла и
два стрел ца на о ру жа на са „FN-FAL”
пу шком, 100 ме та ка и руч ним и
тром блон ским ми на ма. Је дан од
стре ла ца био је про фе си о нал но об у -
че ни са ни те тли ја и но сио је са ни тет -
ски ком плет. Сва ки члан Сти ка но -
сио је ин фу зи о ни рас твор. Сва ко
тре ће зр но у пу шка ма би ло је обе ле -
жа ва ју ће и сва ки члан ти ма мо рао 
је уз све то да но си и пи штољ 
9 mm FN или „Стар”. 

Сва ка „Фа јер форс” че та има ла
је по че ти ри или пет хе ли коп те ра
„Алу е те 3”, а је дан је био ре зер ви -
сан за ко ман ди ра. По што је мо гао да
по не се са мо по че ти ри вој ни ка, сва -
ка че та је има ла ва зду шну ком по нен -
ту од са мо 16 љу ди. Да би се то на -
до ме сти ло, Ро де зи јан ци су се осла -
ња ли на кла сич не па до бран це. Сва -
ка „Фа јер форс” је ди ни ца има ла је по
је дан тран спорт ни ави он C-47 „Да -
ко та” ко ји је но сио 20 па до бра на ца.

Припадник елитне коњичке јединице у борби против побуњеника
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PAD BRANAC
Та ко је сва ка „Фа јер форс” је ди ни ца
има ла са мо по 35–36 при пад ни ка ва -
зду шног де сан та – сва ки од па до -
бра на ца у то ку ра та имао је по 45–50
ско ко ва. 

Од че ти ри хе ли коп те ра по је дан
је био на о ру жан то пом „MG 151/20”
ка ли бра 20 mm, мон ти ран на боч на
вра та, и но сио је по 400 гра на та. Та -
кви хе ли коп те ри на зва ни су „К-kар”
или „Уби лач ка ко ла” (K-Car, Killer
Car). Оста ла три хе ли коп те ра зва ли
су „Г-кар” и би ли су на о ру жа ни ми -
тра ље зи ма „Бра у нинг 303” и слу жи -
ли су за тран спорт и снаб де ва ње де -
сан та

На чин из во ђе ња опе ра ци ја
„Фа јер форс” био је сле де ћи: еле -
мен ти RLI или Си лус Ска у та са ис ту -
ре них осма трач ких по ло жа ја ја вља -
ли су да су при ме ти ли по крет уста -
ни ка на те ре ну. При пад ни ци RLI и
RAR је ди ни ца би ли би на де жур ству.
На знак уз бу не осам „Сти ко ва”,
укуп но 32 чо ве ка, хи тро би узе ли
бор бе ну опре му из ша то ра и вр ло
бр зо би ли у хе ли коп те ри ма. Они су
чи ни ли пр ви та лас на па да. У исто
вре ме би се при пад ни ци дру гог та -
ла са под опре мом укр ца ли у ка ми о -
не. Они су чи ни ли та ко зва ни „Ленд -
тејл” или „Зе ма ља ни реп” ко ји од ла -
зи на ме сто де сан та коп ном. Уко ли -
ко је ме та на па да уда ље на, на ае ро -
дро му би се укр ца ва ли у Г-кар хе ли -
коп те ре.

„Хе ли коп те ри уби це” на о ру жа -
ни то пом 20 mm пр ви би до ла зи ли у
ре јон деј ства. Ко ман дант опе ра ци је
би у јед ном од К-кар хе ли коп те ра

из ви ђао, и по том од ре дио ме сто де -
сан та за „Г-кар” хе ли коп те ре или ме -
сто иска ка ња па до бра на ца из C-47.
Ка да би се то утвр ди ло, К-кар хе ли -
коп те ри по че ли би да кру же око ци -
ља у зби је ној фор ма ци ји су прот но
од кре та ња ка заљ ке на са ту и отво -
ри ли би ва тру из сво јих то по ва,
крат ким ра фа ли ма 2–4 гра на те, што
је че сто би ло до вољ но за ефи ка сну
ели ми на ци ју. Та да би ко ман дир пра -
тио бег ге ри ла ца и на ре ђи вао да хе -
ли коп те ри са де сан том сле те њи ма
у су срет и поч ну оп ко ља ва ње. На кон
ис кр ца ва ња де сан та, „Г-кар” би на
још пар ме ста из вр ши ли ла жна сле -
та ња ка ко би збу ни ли не при ја те ља и
при ка за ли да је де сант да ле ко ве ћи. 

Ти хе уби це
Ка да је реч о са мом па до бран -

ском де сан ту, опе ра ци ја би из гле да -
ла ова ко: У јед ној „Да ко ти” би ло је
шест сти ко ва, или 24 па до бран ца.
Они би ис ко чи ли из сво јих ави о на,
спу сти ли се уз по др шку и над ле та -
ње хе ли коп те ра. По сле та њу на тло,
офор ми ли би јед но ред ну ко ло ну. 

Па до бран ци су при ме њи ва ли
так ти ку ти хог хо да ка ци љу, ко ја је
за бра њи ва ла би ло ка кав раз го вор,
из у зев ра дио-опе ра те ра ко ји је смео
да од го ва ра ис кљу чи во на по ру ке
упу ће не ње го вој је ди ни ци и имао
пра во да за поч не раз го вор са мо у
слу ча ју да при ли ком на па да је ди ни -
ца до жи ви ве ће гу бит ке и мо ра да
по зо ве ва зду шну по др шку. Опре ма
па до бра на ца би ла је уред но за тег -

ну та. Пре иска ка ња па до бра нац је
мо рао да „ска че у ме сту” да офи цир
про ве ри да ли не ки део опре ме про -
из во ди звук ко ји би не при ја тељ при -
ме тио. Уз то, да нас стан дард на про -
це ду ра да сви вој ни ци пи ју из са мо
јед не чу ту ри це ка ко се не би чу ло
бућ ка ње во де, пр ви пут је ма сов но
при ме ње на у Ро де зи ји, а до не ли су
је ин струк то ри Ау стра ли јан ци и
Аме ри кан ци, ве те ра ни Ви јет нам ског
ра та. 

Кре та ње у јед но ре дој ко ло ни и
стре љач ком стро ју на ми ран на чин,
без иска ка ња „осма тра ча” са стра не
или ши ре ња бо је вог по рет ка, из во -
ди ло се за то што је по че сто од де -
сан та до не при ја тељ ског ци ља би ло
и по 20 или 30 ки ло ме та ра. Ујед но,
вој ни ци ни су сме ли не по треб но да
се за ма ра ју ра зним хо ли вуд ским
„ко ман до ским” ег зи би ци ја ма. Мир -
ним хо дом на ве ћој да љи ни ма ње би
при вла чи ли не при ја те ље ву па жњу,
али су им и чу ла би ла на мак си мал -
ном опре зу, по себ но чу ло слу ха. Ка -
ко је у ши ка ри ви дљи вост ми ни мал -
на, а африч ка же га де фор ми ше вид -
но по ље и сли ку, па до бран ци су се
ма хом осла ња ли на чу ло слу ха, као и
њи хо ви не при ја те љи, па је са мим
тим ја сно за што ни од ред па до бра -
на ца ни је смео да ис пу шта би ло ка -
кве зву ке.

Ка да се је ди ни ца раз ви ла у
стрел це, по че ла је ослу шки ва ње и
осма тра ње по тен ци јал ног не при ја -
те ља. Има ли су до зво лу да пу ца ју ис -
кљу чи во ка да би не ки жбун или слич -
но ра сти ње би ли по себ но сум њи ви.
Та да су сме ли да пу ца ју је ди нач ном
ва тром, и то са мо при пад ни ци је ди -
ни це нај бли жи том жбу ну. Уко ли ко
би ми тра ље зац био тај ко ји отва ра
ва тру, био је об у чен да ко ри сти са -
мо ра фал од јед ног се кун да. Тек на -
кон осма тра ња по гот ка смео је да
по но ви ако је би ло по треб но. 

На су мич но пу ца ње нај стр о же је
санк ци о ни са но, па га ни је ни би ло.
Та кви су ко би де ша ва ли би се на, не
ви ше 20–30 ме тра, и ва жи ло је пра -
ви ло да је дан па до бра нац пу ца и ли -
кви ди ра не при ја те ља, и то са 5–6 је -
ди нач них опа ље ња или крат ким ра -
фа лом, нај че шће са мо јед ним. Ка да
би је дан па до бра нац отво рио ва тру,
оста ли би ле гли у за клон и ка ко се не
би ода ли осма тра ли без отва ра ња
ва тре. Сви дру ги па до бран ци има ли
су за да так да не осма тра ју у прав цу
деј ства дру га ко ји пу ца, већ на све
дру ге стра не ка ко би оси гу ра ли да

Одређен део родезијске 
„беле” војске чинили су црнци
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на пад ни је клоп ка или де мон стра -
тив ни на пад, те да глав ни на пад до -
ла зи из дру гог прав ца. Уз то, то је
био и знак ко ли ко су по ве ре ња има -
ли јед ни у дру ге и ко ли ка је би ла
оспо со бље ност по је дин ца у ро де зиј -
ским па до бран ци ма. 

На кон ли кви да ци је ме те, строј
не би кре нуо да ље, већ би се вра тио
на зад да про че шља те рен ка ко би
би ли си гур ни да не ма за о ста лих не -
при ја те ља или скри ве них ге ри ла ца у
по за ди ни. По том би се по но во вра -
ти ли на пред и све то још јед ном по -
но ви ли. Тек он да би кре та ли да ље.
На тај на чин су де таљ но „че шља ли
те рен”. Не рет ко су се и по осам пу -
та ишли на пред –на зад. Ка да би се
та ко вра ћа ли, ско ро сва ки пут би ли -
кви ди ра ли ма кар јед ног ге рил ца ко -
ји се крио у жбу њу, а да он не ис па -
ли ни је дан ме так.

Опе ра ци ја „Дин го”
Нај у спе шни ја ак ци ја ко ју је

„Фа јер форс” из вео би ла је опе ра ци -
ја „Дин го”, ко ја се од ви ја ла од 23. до
25. но вем бра 1977. го ди не у Мо зам -
би ку. Би ла је то успе шан и те сно ко -
ор ди ни ран ва зду шни на пад са де -
сан том „Фа јер фор са”. Укуп но 200
при пад ни ка де сан та на па ло је се ди -
ште Ро бер та Му га беа у гра ду Чи мо -
јо у Мо зам би ку.

Ро де зиј ски пут нич ки мла зни
DC-8 ави он над ле тео је де мон стра -

тив но по ли гон ZANLA, на ко јем је
би ло ви ше хи ља да ге ри ла ца. Ге рил -
ци су се раз бе жа ли, али су схва ти ли
да се не ра ди о вој ном ави о ну. По -
том су по но во чу ли да до ла зи ави он,
али се ни су скло ни ли ми слив ши да
по но во над ле ће DC-8, али овог пу та
би ла су то че ти ри ро де зиј ска бом -
бар де ра „Кан бе ра” на о ру жа на ка -
сет ним бом ба ма.

На кон та квог ма са кра па до -
бран ци су се ис кр ца ли и из три прав -
ца отво ри ли ва тру на пре жи ве ле ге -
рил це. Све то је упот пу нио на пад 20
хе ли коп те ра К-кар. 

Ро де зиј ске сна ге су се по ву кле
уз ми ни мал не жр тве – 2 мр тва и 6
ра ње на, док је ZANLA има ла 3.000
мр твих и не ко ли ко хи ља да ра ње них,
бар по тврд ња ма ро де зиј ске стра не. 

Нај же шћи су ко би по че ли су
сре ди ном и кра јем се дам де се тих го -
ди на. На при мер, апри ла 1976. го ди -
не опе ра ци ја „Тре ве лер” про тив
ZANLA у Мо зам би ку, на па ди на ба -
зу, у ма ју опе ра ци ја „Де тач мент”,
упад Си лус Ска у та 108 ки ло ме та ра у
Мо зам бик, у ју ну ме се цу опе ра ци ја
„Лонг Џон” опет у Мо зам би ку, на пад
на Ма паи и ба зу за обу ку ZANLA, и
по том у ав гу сту опе ра ци ја Ња здо ња
– ве ли ки на пад на ZANLA ба зу. Усле -
ди ле су опе ра ци ја „Ма ра дон” у ок то -
бру 1976 – на пад на FRELIMO и

ZANLA ба зе у Мо зам би ку и опе ра ци -
ја „Иг нишн” – ко ман до ски на пад на
те ри то ри ји Бо цва не на скла ди ште у
ко јем су се на ла зи ле та шна-бом бе
на ме ње не ZIPRA по кре ту ра ди иза -
зи ва ња па ни ке и те ро ри стич ких ак -
ци ја у гра до ви ма у Ро де зи ји.

Иа ко су има ли из ра зи то успе -
шне ак ци је, Ро де зи јан ци ни су ус пе -
ли да сло ме ни ти осла бе по бу ну. Ка -
ко у Ви јет на му, та ко и у Ро де зи ји,
рат је био из ра зи то ефи ка сан и на -
но сио ве ли ке жр тве не при ја те љу уз
сра змер но ма ле гу бит ке у соп стве -
ним сна га ма, али су се по ли ти ча ри и
вој ни ру ко во ди о ци за но си ли оце ном
да ако уби ју до во љан број не при ја -
те ља, мо гу да до би ју рат (Kill ratio).
Па до бран ске и де сант не опе ра ци је
у Ро де зи ји су, мо же се сло бод но ре -
ћи, нај про фе си о нал ни је и нај е фи ка -
сни је у до са да шњој исто ри ји ра то -
ва ња, али се не сме за бо ра ви ти сле -
де ћа чи ње ни ца – ни ка да ни у јед ном
тре нут ку ро де зиј ске сна ге ни су кон -
тро ли са ле те ри то ри ју. Па до бран ци,
де сант ни ци, је су удар на пе сни ца
свих вој ски, али та мо где пе сни ца
уда ри, мо ра од мах да ста не но га у
чи зми. Ро де зи ја јед но став но ни је
има ла до вољ но но гу у чи зма ма. ƒ

Алек сан дар КИШ

Падобрански десант из DC-3
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PAD BRANAC

1. новембар 2013  .

ПП
р ва фор ми ра на је ди ни -
ца мор  на рич ких па до -
бра на ца на ста ла је 20.
сеп тем бра 1941. у Јо -
ко су ка по мор ској ко -

манд ној обла сти и бро ја ла је 520
па до бра на ца. Дру га је фор ми ра -
на већ 15. ок то бра исте го ди не,
са 746 па до бра на ца, а тре ћа, сна -
ге 850 па до бра на ца, 20 но вем -
бра, та ко ђе у Јо ко су ки. Све је ди -
ни це би ле су сна ге ба та љо на, а
по ме сту фор ми ра ња би ле су по -
зна те као Пр ви, Дру ги и Тре ћи Јо -
ко су ка ба та љон. Нај ви ше бор бе -
них ско ко ва за вре ме ра та из вео
је Тре ћи Јо ко су ка ба та љон. Ме ђу -
тим, овај ба та љон имао је и нај -
ве ће гу бит ке.

Па до бран ци су зва нич но би ли
део спе ци јал них мор на рич ких де -
сант них сна га, по зна тих под име -
ном Ри ку сен таи, а спа да ли су под
опе ра тив ну ко ман ду Ја пан ских цар -
ских мор на рич ких ва зду хо плов них
сна га. По што је и коп не на вој ска
има ла сво је па до бран ске је ди ни це,
по зна те под име ном Те и шин, тре -
ба ре ћи да су мор на рич ки па до -
бран ци де ло ва ли пот пу но не за ви -
сно од ар миј ских.

На ме на и за да ци
Основ на за ми сао при ли ком

фор ми ра ња по ме ну тих је ди ни ца
би ла је да ла ко на о ру жа не ва зду -
шно де сант не сна ге бр зим, пре ци -
зним уда ри ма, на па да ју обал не де -
ло ве не при ја тељ ске те ри то ри је и
та ко по др же ис кр ца ва ње мор на -
рич ке пе ша ди је, или да де сан ти -
ра ју на не при ја тељ ске ае ро дро ме
и дру ге објек те од стра те шке ва -
жно сти. 

Па до бран ске тру пе тре ба ло
је да бу ду упо тре бље не ди вер -
зант ски у мо мен ту по чет ка по мор -
ског де сан та ка ко би иза зва ле из -

не на ђе ње и за бу ну у ре до ви ма не -
при ја тељ ске од бра не. Тре ба ло је, та -
ко ђе, и да оне спо со бе њи хо ве ае ро -
дро ме, ка ко би по мор ски де сант био
без бе дан од на па да из ва зду ха. Ка да
би јед ном из вр ши ли за у зи ма ње ае -
ро дро ма, па до бран ци би га мо гли
ко ри сти ти и за сво је по тре бе, у сми -
слу до пре ма ња по ја ча ња и ма те ри -
јал них сред ста ва за бор бу, слич но
као што су ура ди ли не мач ки па до -
бран ци на Кри ту у ма ју 1941. го ди не.
Да кле, њи хо ва на ме на ни је би ла да
во де ду го трај ну коп не ну бор бу ве ли -
ког ин тен зи те та, али су, ипак, то ком
це лог свог по сто ја ња углав ном уче -
ство ва ли упра во у та квим бор ба ма. 

Мор на рич ке па до бран це пред -
во ди ли су мор на рич ки офи ци ри ко ји
су про шли обу ку у пе ша диј ској шко -
ли Цар ске коп не не вој ске. Основ на
обу ка Ри ку сен таи је ди ни ца из во ди ла
се у ба зи коп не не вој ске на Кан то ви -
со рав ни, али се ипак раз ли ко ва ла од
основ не обу ке Те и шин је ди ни ца КоВ.

Оруж је и опре ма
Ла ко пе ша диј ско на о ру жа ње за

мор на рич ке па до бран це обез бе ђе но
је из за ли ха коп не не вој ске, док је

Не бе ски са му ра јиНе бе ски са му ра ји
Ја пан ска цар ска мор на ри ца при сту пи ла је фор ми ра њу па до бран ских је ди ни ца 
у са мо пред ве чер је Дру гог свет ског ра та, на Па ци фи ку. У Евро пи су та да уве ли ко
тра јали сукоби у ко јима су  упо тре бље не ва зду шно де сант не сна ге

ф
ељ

то
н Па до бран ске је ди ни це Ја па на Па до бран ске је ди ни це Ја па на уу ДругомДругом светскомсветском ратурату

Рикусентаи  пред скок
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оста лу опре му и на о ру жа ње ве ћих
ка ли ба ра обез бе ди ла мор на ри ца. 

Свој пр ви не бор бе ни скок Ри ку -
сен таи па до бран ци из вр ши ли су 16.
но вем бра 1941. го ди не. Пр ви де сант -
ни па до бран ко ји су ко ри сти ли звао
се Тип 01 и кон стру и сан је 1941. го -
ди не. По кон струк ци ји био је сли чан
не мач ком RZ па до бра ну, ко ји је опет
био сли чан ита ли јан ском D-30 па до -
бра ну. Преч ник из ду же не окру гле ку -
по ле био је 8,5 ме та ра. 

Си стем ве за мо ди фи ко ван је на
ка сни јем Тип 03 мо де лу, па су сло -
бод ни кра је ви би ли за ка че ни на ве -
ли ки че лич ни Д пр стен бли же зад -
њој стра ни вра та па до бран ца. То је
омо гу ћа ва ло да па до бран ци бу ду у
ус прав ни јем по ло жа ју ка да је ку по ла
отво ре на и да се кон тро ли са ни је
при зе мљу ју. 

Ја пан ски па до бран ци ска ка ли су
на при нуд но деј ство, од но сно глав -
не па до бра не им је отва ра ла гурт на.
Си стем у то вре ме ни је био са свим
уса вр шен, па су се де ша ва ли от ка -
зи. За то су уве де ни и ре зер вни,
груд ни па до бра ни, чи ја је ку по ла у
преч ни ку би ла 7,3 ме та ра. Исти ни

за во љу, про грам обу ке је про пи си -
вао да ви си на ско ка бу де из ме ђу 90
и 150 ме та ра, та ко да па до бран ци
ни су има ли мно го вре ме на да ак ти -
ви ра ју ре зер вни па до бран. 

Но си ли су стан дард ну там но зе -
ле ну уни фор му спе ци јал них мор на -
рич ких де сант них сна га, ко ја је би ла
де ри ват не мач ке па до бран ске уни -
фор ме. По ста вље ни ко жни шлем ка -
сни је је за ме њен че лич ним, а но си -
ли су и не мач ке па до бран ске шле мо -
ве. На ру ка ви ма су има ли по себ не
па до бран ске озна ке, озна ке при пад -
но сти ви ду мор на ри це и озна ке чи -
на. Ка сни је су уни фор ме ма ло упро -
шће не. На бор бе ним за да ци ма увек
су но си ли бор бе не пр слу ке са до дат -
ном му ни ци јом, окви ри ма, Нам бу
пи што љем или ре вол ве ром и руч ним
бом ба ма, док су бор бе ни нож но си -
ли у чи зми или о по ја су. 

За ско ко ве су ко ри шће ни сви ти -
по ви ја пан ских тран спорт них ави о на,
ско ро сви ти по ви сред њих и те шких
бом бар де ра, као и хи дро а ви о ни. 

Бор бе на упо тре ба
Пр во бор бе но деј ство Ри ку сен -

таи па до бра на ца из вео је Дру ги Јо -
ко су ка ба та љон, али не ва зду шним,
не го ам фи биј ским де сан том на Бор -
нео, у де цем бру 1941. го ди не.

Пр ви Јо ко су ка па до бран ски ба -
та љон, сна ге 849 љу ди, имао је пр ви
бор бе ни скок 11. ја ну а ра 1942, у би -
ци за Ма на до, на по лу о стр ву Мин ха -
са, на остр ву Су ла ве зи у Хо ланд ској
Ис точ ној Ин ди ји. Ба та љо ном је ко -
ман до вао ка пе тан То јо а ки Хо ри у чи,
ко ји је ис ко чио пр ви из пред вод нич -
ког ави о на и ти ме по стао пр ви мор -
на рич ки офи цир ко ји је ско чио бор -
бе ни скок.

По ле те ли су из 610 ки ло ме та ра
уда ље ног Да ва оа на Фи ли пи ни ма у
тран спорт ним Ми цу би ши G3M ави -
о ни ма. Сва ки ави он овог ти па но сио
је 12 па до бра на ца и се дам те рет них
кон теј не ра. У два хи дро а ви о на Ка ва -
ни ши H6K5 на ла зи ло се по 11 љу ди.
Па до бран ци су ис ко чи ли са ви си не
од 150 ме та ра, при бр зи ни од 190
ки ло ме та ра на час. При зе мљи ли су
се у два та ла са на ае ро дром Лон го -
ан крај је зе ра Тон да но у 9.30 пре -
под не 11. ја ну а ра. Ва зду шни де сант
ко ор ди ни ран је са по чет ком ам фи -
биј ског ис кр ца ва ња. Пр ва че та има -
ла је за да так да се при зе мљи у ре јо -
ну ае ро дро ма, док је дру га че та тре -
ба ло да за у зме хи дро а ви он ску ба зу
у Ка ка су. Уз ове две стре љач ке че те
де сан ти ра ле су и штап ска гру па и
оде ље ње ве зе. 

Уз ве ли ке гу бит ке па до бран ци
су ус пе ли да за у зму ае ро др ом и да
од би ју про тив на па де хо ланд ске пе -
ша ди је и не ко ли ко бор бе них во зи ла.
Иду ћег да на на ае ро дром је ба че на
и дру га гру па па до бра на ца. Убр зо су
се са оба ле до ае ро дро ма про би ле и
сна ге ко је су се на оба лу ис кр ца ле
ам фи биј ски. 

Па до бран ци из Тре ћег Јо ко су ка
ба та љо на, њих 630, 19. фе бру а ра ис -
ко чи ли су из над за пад ног Ти мо ра.
Циљ де сан та гру пе од 300 па до бра -
на ца био је да се од се ку ау стра лиј -
ске сна ге ко је су чу ва ле ае ро дром 14
ки ло ме та ра од Ку пан га. Ау стра ли -
јан ци су има ли за да так да га у по вла -
че њу уни ште, али су ја пан ски па до -
бран ци, уз ве ли ке гу бит ке ус пе ли да
спре че уни ште ње ае ро дро ма. У тој
ак ци ји пре жи ве ло је све га 78 па до -
бра на ца. По след њи, очај нич ки ју -
риш на па до бран це ор га ни зо ва не у
од суд ну од бра ну, Ау стра ли јан ци, ко -
ји су до та да већ би ли оста ли без му -
ни ци је, из ве ли су на ба јо нет. Па до -
бран це је од уни ште ња спа сио пра -
во вре ме ни удар с ле ђа, ко ји је из ве -
ла глав ни на ја пан ских сна га, ис кр ца -
на у ам фи биј ском де сан ту. Убр зо су
се ау ста лиј ски бра ни о ци пре да ли. 

Сре ди ном 1942. го ди не Пр ви Јо -
ко су ка ба та љон вра тио се у исто и ме -
ну ба зу, док је оно што је оста ло од
Тре ћег Јо ко су ка ба та љо на уче ство -
ва ло у по мор ском де сан ту на Ис точ -
но ин диј ски ар хи пе лаг. Ка да су те
опе ра ци је успе шно за вр ше не, Тре -
ћи ба та љон је у ок то бру 1942. вра -
ћен у Ја пан. ƒ

(Наставак у следећем броју)
Б. НАЂПадобранци после приземљења

Ка пе тан То јо а ки Хо ри у чи

Укрцавање
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И з  д н е вИ з  д н е в н е  с он е  с о б е  у  б е  у  
Пре него што је пронађен авион,изум без ког не бисмо могли да замислимо 

савремено доба, у покушајима да се досегну небеске висине коришћена 

су разна средства. Балон је први ваздухоплов којим је човек полетео са земље. 

Од лета животиња 1783. године, када је балон достигао 500 метара висине, 

до смелог Баумгартнера који је 2012. године скочио с 39.044 метара, 

балонство и балони имали су различите фазе развоја.

PAD BRANAC
ис

то
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ја РазРазвој бавој балонлонстваства
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артиљеријске ватре. Балони су у војне
сврхе први пут употребљени 1794. годи-
не, за осматрање бојишта. Њихова упо-
треба трајала је до Првог светског рата,
када су замењени авионима, мада су у по-
јединим случајевима употребљавани и до
Другог светског рата. Просечни животни
век балона износи пет година, или око
500 сати налета.

Балон је аеростатички ваздухоплов
чији је основни део испуњен гасом лак-
шим од ваздуха. Одржава се у ваздуху
помоћу разлике у специфичној тежини
спољашњег ваздуха и унутрашњег гаса,
који може бити водоник, хелијум или
врућ ваздух мање специфичне густине
од атмосферског. Треба разликовати ба-
лон од ваздушног брода, који je издуже-
ног облика и има мотор за погон у же-
љеном правцу.

Премијерно полетање, без пилота,
демонстрирала су браћа Монголфје, 5.

јуна 1783. у Француској. У њиховом
балону, који се попео на виси-

ну од 1.000 метара, поле-
тели су први пило-

ти – Жан-
Ф р а н -

ББ
алонство је, до проналаска
авиона, било једина грана ва-
здухопловства која је проуча-
вала ваздухоплове лакше од
ваздуха, балоне и ваздушне

бродове. Може бити војно и цивилно.
Цивилно балонство има научне, спортске
и транспортне намене, а војно се кори-

стило за бомбардовање, изви-
ђање, контролу и 

коректуру

с в ес в е м и рм и р
соа Пилатр де Розје и Франсоа Лорен
д’Арланд. Неколико дана касније Жак
Шарл и Николас Луј Роберт летели су
први пут балоном који је испуњен во-
доником. Тај балон достигао је висину
од 3.000 метара

Бр�ћ� Монголфј 
и почци б�лонств�

Жозеф Мишел и Жак Етјен Мон-
голфје први пут су јавно демонстрира-
ли лет балоном напуњеним загрејаним
ваздухом 1783. године. Пробни лет из-
вели су годину дана раније. Када су пр-
ви балони полетели у Француској, за
њих се заинтересовао и познати срп-
ски просветитељ Доситеј Обрадовић,
који је, одушевљен, у марту 1784. годи-
не отпутовао у Париз да би их видео. 

Новембра 1782. године браћа су
извела експеримент са закопчаном ко-
шуљом, затим с „коцком” од свилене
тканине, приближне запремине кубног
метра, коју су успели да подигну до ви-
сине плафона свог стана. У децембру
су поновили експеримент – коцкасти
омот запремине кубног метра, надуван
димом од запаљене вуне и мокре сла-
ме, попео се на висину од 30 метара.

Браћа Монголфје размишљала су
да Версају представе експери-

мент како би добили неоп-
ходна новчана сред-

става, јер су до
тада огле-

д е
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Пилатр је почео до-
бро да маневрише
балоном, то јест
одржавањем ложи-
шта ватре помоћу
сламе, чиме се кон-
тролисало успиња-
ње и понирање ба-
лона. Неколико да-
на касније, октобра
1783. године, оди-
грао се први људ-
ски лет у краљев-
ској мануфактури
папира „Фоли Ти-
тон” у Паризу. Ба-
лон с једним чове-

ком достигао је висину од 81 метра.
Уз краљево одобрење, лет с два чо-

века одржан је новембра 1783. године,
а у њему су учествовали Пилатр де Ро-
зије и маркиз Франсоа Лоран д’Арланд,
иако је краљ желео да у експерименту
учествују двојица осуђеника на смрт.
Узвик „пуштај” дат је из дворца
„Château de la Muette” у Паризу – балон
од 850 килограма узлетео је без про-
блема. Лебдео је над Паризом, а изнад
кварта Тиљери достигао је максималну
висину од 1.000 метара. Убрзо су поче-
ли да губе висину и да напуштају Париз,
тако да су слетели на
данашњи Трг Верлен.
Ваздушни балон је за
25 минута прешао 12
километара. У другом
лету, 1784. године, из
Лиона је полетело шест
путника. Иако је тај ба-
лон у односу на прет-
ходни био већих димен-
зија, прешао је краћи
пут.

Де Розјеов план
био је да балоном пре-
лети канал Ламанш из
Француске у Енглеску.
За тај подухват преуре-
ђен је Монголфјеов ба-
лон како би понео више
горива за загревање ва-
здуха, а за његово пу-
њење коришћен је во-

плаћали из властитих фондова. Академи-
ја наука у Паризу оформила је комисију
која би финансирала трошкове јавне де-
монстрације лета балона у престоници
Француске. Жозеф и Етјен одлучили су
да за ту прилику направе нови, већи ба-
лон, приближне запремине 1.000 кубних
метара и тежине 450 килограма.

Пред француским краљем Лујем
XVI, 19. септембра 1783. у Версају, де-
монстриран је лет балона с овцом, пат-
ком и петлом, затвореним у округлу ко-
шару од врбе, везану ужетом за балон.
Када је балон „Бадње вече” („Le
Reveillon”) пуштен, попео се на висину од
500 метара. За осам минута прешао је
три километра. Жан-Франсоа Пилатр де
Розије, француски учитељ хемије, физи-
ке и један од пионира ваздухопловства,
дотрчао је први до места слетања да про-
вери стање животиња, које су, на срећу,
биле живе.

Човков лт

Етјен је почео да конструише нови
балон за две особе и досетио се плат-
форме која окружује ложиште. Нови ба-
лон имао је јајаст облик, пречник од 13
метара, висину 21 метар, а запремину
од 2.200 кубних метара, те тежину око
500 килограма. На плавој позадини би-
ли су исписани краљеви иницијали, за-
тим зодијачки знаци, цветови лиса... За
прву пробу, која се догодила у октобру,
изабран је Пилатр де Розије. Примење-
на је метода загревања суве сламе, која
ствара мање дима и која је ефикаснија.

доник. Балон је био спреман за лет у је-
сен 1784. године, али уследило је неко-
лико неуспешних покушаја узлетања. Де
Розје и Пјер Ромеин успели су тек у јуну
1785. године да подигну балон, који се
убрзо вратио назад, пет километара од
места узлетања. Изненада је дошло до
пражњења ваздуха и пада балона на зе-
мљу. Нажалост, Де Розје и Ромеин су на-
страдали и тако постали прве жртве јед-
не ваздухопловне несреће.

Б�лонство у Срб�

Према недовољно поузданим пода-
цима, први балон с људском посадом ле-
тео је изнад Београда у октобру 1873. го-
дине. Експеримент је организовао фран-
цуски балониста Никола Беде – балон је
полетео с Теразија, надлетео град и спу-
стио се у Сењак, тада предграђе Београ-
да. Беде је поновио оглед у августу 1885.
године, када је приредио летење код Вај-
фертове пиваре. Постоје подаци и да је
овај Француз седам година касније ле-
тео изнад Панчева. Тадашња штампа за-
бележила је да је летење изнад Београда
обављано на граници Србије и Аустроу-
гарске, па постоје две верзије тог дога-
ђаја – да је балон био везан како не би

Први балон

Браћа Монголфје 
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ња у Нишу и Београду, што је означило
зачетак балонства у Србији. Тада је до-
нета одлука да Србија мора да ојача и
модернизује своју војску, а 1893. годи-
не донете су измене и допуне уредбе о
формацији целокупне војске, којима је
предвиђено да се у свакој дивизији
образује по једно ваздухопловно (ба-
лонско) одељење.

Почетком 20. века расписан је кон-
курс за школовање српских кадета у Ру-
сији. Тадашњи министар војни Краље-
вине Србије ђенералштабни пуковник
Милош Васић, један од наших најобра-

повредио границу и да је летео слобод-
но, уз претходну сагласност српских и
аустроугарских власти.

Први Србин који је истраживао
област ваздухопловства био је Огње-
слав Костовић. Бавио се израдом дири-
жабла, бензинског мотора и производ-
њом балона, којима је 1884. године из-
вео више успешних летова у Петрогра-
ду и тиме постао први српски балони-
ста. Поред слободнолетећих, конструи-
сао је и везане, сигналне балоне за ру-
ску морнарицу, а један је 1885. године
упутио српској војсци у рату с Бугар-
ском. Тим балоном обављена су извиђа-

ВРСТ� БАЛОНА
Балон с посадом – има гондолу за

посаду испод главног резервоара за
гас у балону. Користи се у цивилне и
војне сврхе, везан за земљу или сло-
бодан.

Стратосферски балон – подиже
се на велике висине за испитивање ат-
мосфере.

Слободни балон – лоптастог је
облика, нема кормило ни погон и њи-
ме је могуће управљати само на одре-
ђеној висини. Основни делови су труп
и гондола.

Везани балон – привезан је за зе-
мљу челичним ужетом намотаним на
добош. Користио се махом у војне
сврхе, за осматрање или за метеоро-
лошка испитивања. Углавном су изду-
женог облика, с три надуване вреће
напуњене гасом. Први везани балони
имали су облик лопте и нису могли да
издрже јаке ветрове.

Дугуљасти змај-балон – конструи-
сан је 1893. године у Немачкој и могао
је да издржи ударе јаког ветра.

Балон без посаде – може бити
везан или слободан, а гондола, ако
постоји, служи за смештај инструме-
ната.

Запречни балон – био је у употре-
би као стална запрека за спречавање
напада авиона. Подиже се и спушта
помоћу чекрк-агрегата.

Метеоролошки балон – нема поса-
ду и опремљен је инструментима за ме-
теоролошка мерења. Лоптаст је, испу-
њен хелијумом или водоником, а служи
за уздизање метеоролошких инструме-
ната, за мерење брзине ветра на виси-
ни и за одређивање висине облака. За
осматрање брзине и смера ветра слу-
жи пилот-балон. Достиже висине од
седам до 18 километара и потом прсне.

Стратосферски балон – употре-
бљава се за стратосферска истражи-
вања. Балони веће запремине користе
се за испитивање сунчевог зрачења,
космичке радијације и састава вазду-
ха. Уз то, коришћени су за подизање
експерименталних животиња или ме-
теоролошких ракета, које се потом
испаљују с висине од 20 километара,
као и за мерење радијације после ну-
клеарних проби.

Балони-играчке – мали балони на-
пуњени хелијумом из боце, који се ко-
ристе за забаву. Могу бити различи-
тих облика и димензија.

Разгледница из Београда са краја 19. почетка 20. века
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школе. Од четири кандидата изабран је
инжињеријски поручник Коста Миле-
тић. Он је 1901. године отпутовао у
Волково поље, у Школски ваздухоплов-
ни парк. Поручник Милетић је боравио
у школи годину дана, а шест месеци
провео је у Метеоролошком одељењу
за вадухопловство и Голубијој станици.
Завршио је обуку управљања везаним и
слободним балоном и стекао звање
слободни летач. Као питомац учество-
вао је у великим маневрима руске вој-
ске, затим први пут управљао балоном
и слао извештаје голубијом поштом. 

У наредном периоду урађен је про-
јекат за набавку балонског материјала,
као и организацију и формацију балон-
ског одељења. После Мајског превра-

та, пројекат је у Министарству војном
остао нетакнут све до 1905. године, ка-
да је на састанцима посебне комисије
при Ђенералштабу израђен Програм
наоружања наше војске инжењериј-
ском спремом. Одлуком Ђенералштаба
у састав Инжењеријско-техничког оде-
љења постављен је Коста Милетић. Ње-
говим ангажовањем убрзано је оснива-
ње ваздухопловства у српској војсци. У
међувремену, од фабрике Аугуст Ри-
дингер из Аугсбурга наручени су веза-
ни змај-балон и слободни сферни балон
„Србија”. Балоне је у Аугсбургу прими-
ла комисија коју су чинили инжењериј-
ско-технички потпуковник Милан Туца-
ковић и капетан Коста Милетић.

До свемира
Данас се балони највише користе у

рекламне сврхе, мада су у употреби и за
туристичка панорамска разгледања и тр-
ке балона, које осим забавног имају и так-
мичарски карактер. У највећем балону на
свету коришћеном за летење опробао се
Аустријанац Феликс Баумгартнер. Он је
14. октобра прошле године скочио с ви-
сине од 39.044 метра, „с ивице свемира”,
и постао први човек који је слободним па-
дом пробио звучни зид. Пењање у бало-
ну мисије „Red Bull Stratos” трајало је 156
минута – то је највиши лет балоном којим
је управљао човек. Он је оборио досада-
шњи рекорд Џоа Китинџера из 1960. го-
дине, који је у балону достигао висину од
31.333 метра. ƒ

Сања АНЂЕЛКОВИЋ

Скок Феликса Баумгартнера

PAD BRANAC


