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К
а мен те ме љац Пе тр о ва ра дин ске твр -

ђа ве по ло жио је аустриј ски принц Крој.

Из град ња тог објек та, по про јек ту

фран цу ског вој ног ар хи тек те Се ба сти ја на

Во ба на, тра ја ла је пу них 88 го ди на, све до

1780. Из град њу су во ди ли аустриј ски вој ни

ар хи тек ти. Твр ђа ва је из гра ђе на на 112 хек-

та ра, на уз ви ше њу ко је до ми ни ра око ли ном.

Би ла је нео сво ји ва за он да шњу рат ну тех ни -

ку и већ та да је до би ла на зив Ги брал тар на

Ду на ву. Као ис кљу чи во вој ни обје кат, Пе тр -

о ва ра дин ска твр ђа ва слу жи ла је све до

1948. го ди не. Под за шти ту др жа ве ста вље -

на је 1951. го ди не, од ка да пред ста вља кул-

тур ни и ту ри стич ки обје кат. 
Пре ма ра ни јим са зна њи ма, на Пе тр о ва-

ра дин ској твр ђа ви пр во људ ско на се ље по-
сто ја ло је још 4500 го ди на пре но ве ере, али
на кон ар хе о ло шких от кри ћа на са мом по чет -
ку ис тра жи ва ња исто ри ја овог про сто ра по-
ме ре на је на пе ри од 19.000‒15.000 го ди на
пре но ве ере. Ис тра жи ва њем оста та ка на-
се ља из мла ђег брон за ног до ба (3000 го ди -
на пре но ве ере) ар хе о ло зи су про на шли и
бе де ме по ја ча не ко љем и па ли са да ма из
тог пе ри о да ко ји све до че да је још у вре ме
тзв. ву че дол ске кул ту ре по сто ја ло утвр ђе но
на се ље. 

По сле нео ли та на пе тр о ва ра дин ској сте -
ни су се сме њи ва ле раз ли чи те кул ту ре. Око
сто те го ди не пре но ве ере те про сто ре на-
се ља ва ју Кел ти ко је сто го ди на ка сни је сме-
њу ју Ри мља ни. Они утвр ђи ва њем гра ни це
на Ду на ву гра де твр ђа ву Ку зум, ко ју ће у пе -
том ве ку ра зо ри ти Ху ни. По ло ви ном XI II ве -
ка ско ро на истом ме сту на се ља ва ју се
ка то лич ки мо на си из ре да „ци стер ци та”. До -
зво лом уга р ског кра ља Бе ле IV гра де ма на-
стир ко ји на зи ва ју Бе ла кут. Ма на стир је
на кон про ва ле Та та ра утвр ђен.

Ве ћи зна чај твр ђа ва до би ја са по ве ћа ном
опа сно шћу од но вих осва ја ча - Ту ра ка Ос-
ман ли ја. У Пе тр о ва ра ди ну је че сто бо ра вио
ма ђар ски краљ Ма ти ја Кор вин. Ту је 1463.
го ди не скло пио уго вор са Мле тач ком ре пу б-
ли ком и исто вре ме но раз го ва рао са вла сте-
лом око од бра не од Ту ра ка. Го ди не 1475.
Кор вин до но си од лу ку да за ра ти са Тур ци -
ма. Ма ђар ски краљ Вла ди слав II та ко ђе по-
се ћу је Пе тр о ва ра дин, где ра зним
олак ши ца ма под сти че на по ре да се са ку пи

ви ше рад не сна ге на
оправ ка ма ку ла и бе де -
ма. 

У свом за пи су Евли ја
Че ле би ја о Пе тр о ва ра-
дин ској твр ђа ви ка же:

„Град Ва ра дин ле жи
на оба ли ре ке Ду нав,
ње го ва ци та де ла има
ше сто у га о ни об лик а на-
ла зи се на јед ном ви со-
ком бр ду ко је се ди же
не бу под обла ке. То је
не при сту па чан, чврст и
у исти ну стар град...
Град има се дам ве ли ких
ку ла, сви ба сти о ни из-
гра ђе ни су склад но... У
твр ђа ви има све га две
сто ти не да ском по кри ве-
них ку ћа без огра да и
ба шта, за тим Су леј ман-
ха но ва џа ми ја, скла ди -
ште му ни ци је и жит ни
ам ба ри... На ју го и сточ ној стра ни на-
ла зе се са мо бре го ви и по њи ма све
са ми ви но гра ди.“

Го ди не 1525. у Пе тр о ва ра дин ској
твр ђа ви би ло је све га 1000 ко ња ни ка
и 500 пе ша ка, да би се кра јем го ди не
тај број по ве ћао на 4000 вој ни ка.
Пред опа сно шћу од Ту ра ка за по вед-
ни штво над Пе тр о ва ра ди ном пре у -
зео је Па вле Ти мо ри, ра ни ји
за по вед ник Бу дим ског гра да. Ње го ви
зах те ви за по ја ча њем у вој сци и нов -
цу ни су сти за ли. Уме сто од по мо ћи,
од кра ља Ла јо ша II, сти же са мо упут-
ство да се са глав ним сна га ма пре ба -
ци на ле ву оба лу Ду на ва а
за по вед ни штво над твр ђа вом пре пу-
сти Ђор ђу Ала пи ју. Под зи ди не Пе тр -
о ва ра ди на 13. ју ла 1526. го ди не сти гла је
тур ска вој ска ја чи не 40.000 љу ди пред во ђе -
на ве ли ким ве зи ром Ибра хи мом... 

На кон про те ри ва ња Ту ра ка из Пе тр о ва ра-
ди на за по чи ње ру ше ње ста ре сред ње ве ков -
не твр ђа ве ка ко би се за по че ла из град ња
но ве по та да нај мо дер ни јем си сте му град -
ње фор ти фи ка ци ја. Же ле ћи да по вра ти из-
гу бље ну твр ђа ву Тур ци за по чи њу не ко ли ко
по хо да. До жи вља ва ју стра хо ви те по ра зе у
бит ка ма код Слан ка ме на 1691 и бит ке код
Сен те 1697. го ди не а услед ло ших вре мен-

ских при ли ка на пу шта ју оп са ду Пе тр о ва ра-
ди на 1694. го ди не.

Пред опа сно шћу од Ту ра ка, на Пе тр о ва-
ра дин ској твр ђа ви се до ста ра ди ло. Из гра-
ђе на су два по ја са зе мља них шан че ва на
ју жној стра ни твр ђа ве. Овај еле мент пољ ске
фор ти фи ка ци је, пр ви пут се по ми ње 1692. а
ду пли ран је 1694. го ди не по на ло гу гро фа
Ка ра фе. Ве ли ки ве зир Сур ме ли Али-па ша
сти гао је из прав ца Бе о гра да пред Пе тро ва-
ра дин ску твр ђа ву 9. сеп тем бра 1694. го ди -
не. Ду на вом је пло ви ла тур ска рат на

По глед на Пе тр о ва ра дин

Је дан од ула за у но во сад ско утвр ђе ње

Оми ље но са ста ја ли ште Но во са ђа на

ПЕРОМ И КАМЕРОМ

Петроварадинска тврђава
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План твр ђа ве са озна че ним објек ти ма
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С
ва ку ор га ни за ци ју са чи ња ва ју љу -
ди. Од ак тив но сти ру ко вод ства
по нај ви ше за ви си у ко јој ме ри ће

чла но ви ис пу ња ва ти оба ве зе у од но -
су на про грам, ста тут и план ак тив но -
сти. Та мо где се ра ди ко лек тив но, ус-
пех је за га ран то ван и мно го ве ћи у од -
но су на ин ди ви ду ал не ак тив но сти.
При мер Оп штин ске ор га ни за ци је ре -
зер вних вој них ста ре ши на Круп ња мо -
же да по слу жи сви ма они ма ко ји на -
сто је да бу ду успе шни. Сло бо дар ство

у том кра ју пред ста вља мо би ли шу ћи
фак тор ко ји про жи ма гра ђа не да пре -
да но не гу ју слав не вој нич ке тра ди ци је
до од зи ва ка да год је по треб но оспо -
со би ти се или уса вр ши ти зна ња и ве -
шти не за од бра ну зе мље. Вр ху нац је
уче шће у свим до са да шњим ра то ви -
ма, ка да су пу шко но ше из Круп ња од -
луч но ста ли на бра ник отаџ би не. 

Има ју ћи на уму све оно што пру жа
Кру пањ, што је зна чио у про шло сти и
ко ли ко је окре нут бо љој бу дућ но сти,

ни ма ло ни је чуд но што је су срет ре -
зер вних вој них ста ре ши на Ср би је одр -
жан упра во у том гра ду, на за до вољ -
ство гра ђа на и оних ко ји на уни фор ма -
ма бра ни ла ца но се од го ва ра ју ће чи -
но ве што су их уче њем, ра дом, па и
бор бом сте кли.

На жа лост, ове, као и про шле го ди не
го спо дар све та је ко ро на ко ја ни је до -
зво ли ла да се ре зер вне вој не ста ре -
ши не оку пе у ве ћем бро ју. Због то га је

Годишњи скуп резервних војних старешина Србије
у знаку Иницијативе за обучавање средњошколаца
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ре ду ко ван број уче сни ка су сре та, али
су ак тив но сти те кле као да је при сут -
но на сто ти не ре зер вних вој них ста ре -
ши на.

Ре ду ко ван број де ле га та

Оку пља ње је по че ло 13. сеп тем бра
у До му кул ту ре као под се ћа ње на бра -
ћу Риб ни кар ко ји су као ре зер вни офи -
ци ри по ло жи ли сво је жи во те на ол тар
отаџ би не. Ком па ни ја ,,По ли ти ка“ је
сво је вре ме но са гра ди ла Дом кул ту ре
као по клон жи те љи ма Круп ња.

По сле до бро до шли це до ма ћи на и
окре пље ња одр жа на је сед ни ца
Управ ног од бо ра на ко јој су до го во ре -
не про це ду рал не ства ри у ве зи са сед -
ни цом Скуп шти не СОРВСС. Усво јен је
за пи сник са прет ход не сед ни це и иза -
бра но рад но пред сед ни штво, за пи -
сни чар и ове ри ва чи за пи сни ка за
пред сто је ћу сед ни цу Скуп шти не.

Скуп шти на је, у са гла сју са од лу ка -
ма над ле жних те ла Са ве за ор га ни за -
ци ја ре зер вних вој них ста ре ши на Ср -
би је, одр жа на са ре ду ко ва ним бро јем
де ле га та, што је по сле ди ца пан де ми је
ви ру са ко ро на. 

Из ве штај о ра ду из ме ђу две сед ни -
це Скуп шти не под нео је пред сед ник
СОРВСС др Ми лој ко Ни ко лић. 

‒Због ри зич не епи де ми о ло шке си -
ту а ци је, иза зва не ви ру сом ко ро на,
про шле го ди не скром но је обе ле жен
Дан ОРВС и 102-го ди шњи ца од про бо -
ја Со лун ског фрон та, јед ног од нај зна -
чај ни јих да ту ма у мо дер ној срп ској ис-
то ри ји. Тог 15. сеп тем бра срп ска вој -
ска кре ну ла је у нај ве ћу вој ну по бе ду
у на шој исто ри ји, чи ме је и за по чео
про цес ује ди ње ња срп ског на ро да, да
би про шле го ди не, баш тај дан, био
озва ни чен као Дан Срп ског је дин ства,
ре као је др Ми лој ко Ни ко лић и на ста -
вио: 

‒Са мо на крат ко освр ни мо се и при -
се ти мо да је до пре три го ди не ор га -
ни за ци ја ма РВС пре ти ла опа сност да
не ста ну са дру штве не сце не. Пре то -
га, хор ски се го во ри ло и у ме ди ји ма
за го ва ра ло да Ср би ја ни ка да не ће ра -
то ва ти, да нам вој ска го то во ни је ни
по треб на, па је у тој си ту а ци ји би ло
илу зор но одр жа ва ти и ја ча ти је ди ну
не вла ди ну ор га ни за ци ју ко ја се ба ви
од бра ном зе мље. Зна ли смо да то ни -
је пра ва сли ка ста ња и по сва ку це ну
смо же ле ли да очу ва мо Са вез и ор га -
ни за ци ју у це ли ни. Пут до оства ри ва -
ња са да шњег ста ту са био је дуг, са
мно го утро ше ног лич ног вре ме на, па -
ме ти, те шког ра да и упор но сти. Пре -
жи ве ли смо на ен ту зи ја зму по је ди на -
ца и све сти чла но ва.

Упу ће ни на 
Ми ни стар ство од бра не

Има мо ши ром отво ре на вра та - са
пред став ни ци ма Упра ве за оба ве зе
од бра не одр жа ва мо ре дов не ме сеч не
са стан ке иза ко јих  је слу жбе на бе ле -

шка са за кључ ци ма са ко ји ма је упо -

знат и др жав ни се кре тар. За хва љу ју -

ћи Упра ви за оба ве зе од бра не, као и

то ме што смо оправ да ли оче ки ва ња

Ми ни стар ства од бра не, по ста ли смо

„ви дљи ви“, по вра ти ли ста тус ко ји нам
је омо гу ћио фи нан сиј ску ин јек ци ју. Ус -
пе ли смо и на то тре ба да бу де мо по -
но сни. На рав но, тре ба са чу ва ти сте -
че ни ста ту с, али је пред на ма те жи за -
да так, за на ше да ље. Ве ли ко ула га ње
и на ду у нас Ми ни стар ства од бра не
мо ра мо оправ да ти, на гла сио је Ни ко -
лић. 

У ре тро спек ти ви све га оно га што је
ура ђе но из ме ђу две сед ни це Скуп -
шти не, пред сед ник СОРВСС по шао је
од не за о би ла зних и вр ло ва жних ства -
ри. 

Ор га ни за ци ја РВС са да има ста тус
удру же ња од по себ ног зна ча ја за од -
бра ну зе мље, чи ме су ство ре ни пред -
у сло ви за функ ци о ни са ње и Са ве за и
ОРВС. Уво ђе њем на ста ве у за вр шним
раз ре ди ма сред њих шко ла о од бра ни
и за шти ти, (ак тив ност ко ја се скра ће -
но на зи ва „Ини ци ја ти вом“), чи ји из во -
ђа чи су раз ред не ста ре ши не, при пад -
ни ци цен та ра Ми ни стар ства од бра не,
али и чла но ви Са ве за, од но сно ОРВС,
учи њен је зна ча јан по мак у еду ка ци ји
гра ђа на за од бра ну зе мље. С дру ге
стра не пу тем те ак тив но сти учи њен је
кључ ни пред у слов, а то је ‒ ста бил но
фи нан си ра ње Са ве за, а ти ме до брим
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председник др Милојко Николић



де лом и ОРВС на те ре ну. 
Све ор га ни за ци је РВС су опре мље -

не мо дер ним и пре све га ква ли тет ним
лап-то по ви ма и штам па чи ма. 

Из бор не је ди ни це (ИЈ) су до би ле и
мо дер не ви део-про јек то ре са про јек -
ци о ним плат ни ма. Сва ка ор га ни за ци -
ја РВС је про шле го ди не до би ла по
40.000 ди на ра, а за но во о сно ва не или
оне ко је су има ле за мр зну те ра чу не у
по слов ним бан ка ма, упла ће не су фи -
нан сиј ске на док на де по треб не за
осни ва ње, од но сно ре ги стро ва ње ор -
га ни за ци је или по кре та ње за мр зну тог
ра чу на.

Кључ на ак тив ност – 
ба за по да та ка

‒По себ но бих на гла сио кључ ну ак -
тив ност ко ју са да про во ди мо - то је
фор ми ра ње Ин фор ма ци о ног си сте ма
Са ве за ор га ни за ци ја ре зер вних вој них
ста ре ши на Ср би је (ИС СОРВСС). Да
би Са вез имао свр сис ход ну уло гу пре -
ма ор га ни за ци ја ма РВС, МО и ВС,
нео п ход но је да по сто ји ба за по да та ка
(БП) о члан ству. Еви ден ти ра ње обе -
леж ја о сва ком на шем чла ну има за

циљ да Са вез у што кра ћем ро ку пру -

жи ин фор ма ци је о рас по ло жи вом ка -

дру и њи хо вим спо соб но сти ма за по -

тре бе си сте ма од бра не. Фор ми ра ње

БП и из ра да про грам ских мо ду ла за

унос, ажу ри ра ње и при каз (из ве шта -
ва ње) по да та ка је био ду го ро чан по -
сао на фор ми ра њу ин фор ма ци о ног
си сте ма за на ше по тре бе и још тра је.  

За ре а ли за ци ју те на ше иде је нео п -
ход но је би ло ан га жо ва ње Аген ци је за
софт вер ске услу ге, ко ја је са ти мом
струч них ли ца (ко је пред во ди Жив ко
Стан ко вић, пу ков ник у пен зи ји је дан
од ауто ра Ко манд но-ин фор ма ци о ног
си сте ма у МО и ВС). На кон упо зна ва -
ња са ме стом, уло гом и зна ча јем
СОРВСС у си сте му од бра не та аген -
ци ја је са чи ни ла пред лог Пла на ауто -
ма ти за ци је по да та ка и про це са за по -
тре бе Са ве за (из ра да ин фор ма ци о ног
си сте ма). При то ме је, ва ља по себ но
на гла си ти, ис кљу чи ла свој про фит. Из
тог пла на већ је ре а ли зо ва но две тре -
ћи не за да та ка, по чев ши од фор ми ра -
ња хар двер ске плат фор ме...

До ма ћин ским и про фе си о нал ним
од но сом и по на ша њем мо ра мо да
оправ да мо по ве ре ње Ми ни стар ства
од бра не у ор га ни за ци је РВС. По што
смо ми вој ни ци уче ни да пред ви ђа мо,
све сни смо да пан де ми ја ви ру са ко -
вид-19 не по су ста је. На ста вак Ини ци -
ја ти ве, на осно ву ко је смо до би ли ста -
тус, је ин ди ка ти ван и до не кле пред ви -
дљив. Евен ту ал но га ше ње Ини ци ја ти -
ве Са вез и ОРВС би до ве ли у не из ве -
сну си ту а ци ју, све док се не би укљу -
чи ла но ва ак тив ност. Та кво раз ми -
шља ње нас је на гна ло на тра га ње за
ак тив но сти ма, то јест за но ву ини ци ја -
ти ву, ка ко би смо мо гли да за др жи мо
те шко сте че ни ста ту с, под вла чи Ни ко -
лић.

Из тих раз ло га Са вез је пред у зео
сле де ће: до ста вљен је Упра ви за оба -
ве зе од бра не пред лог ма те ри ја ла за
са ста нак уз на во ђе ње те ма, као и ви -
ђе ње са др жа ја по тач ка ма. Реч је о ви -
ше те ма, а те жи ште пред ло га
СОРВСС је на те ми: „Обу ка (кон ди ци -
ра ње) РВС ко ји не ма ју вој ни рас по ред
у Вој сци Ср би је“. У обра зло же њу је

5ПРВИ ПОЗИВ /  септембар 2021.

Добродошлицу делегатима 
пожелео је председник општине

Иван Исаиловић

Минут ћутања за
све преминуле ста-
решине између две
седнице Скупштине

На седници 
Скупштине донете
су важне одлуке за
функционисање
СОРВСС



јед но став но на гла ше на по тре ба за
еду ка ци јом не рас по ре ђе них ре зер -
вних вој них ста ре ши на. Ти ме је ре че -
но и то да је нео п ход но про ши ри ти по -
сто је ћу Ини ци ја ти ву. Пред ло жен је и
на зив те ак тив но сти: „Ини ци ја ти ва
број 2“. Од но си се на ка те го ри за ци ју
циљ них гру па за об у ча ва ње гра ђа на
за од бра ну зе мље. На и ме, у окви ру
тре ће ка те го ри је „Не рас по ре ђе ни вој -
ни об ве зни ци (од слу жи ли вој ни рок са
оруж јем)“, пред ло же на ини ци ја ти ва се
те ме љи на ка те го ри ју (под ка те го ри ју)
„ре зер вне вој не ста ре ши не“.

Свр ха пред ло га је да РВС, пр вен -
стве но не рас по ре ђе не, бу ду кон ди ци -
ра не у по гле ду но вих ме то да и тех ни -
ка ру ко во ђе ња вој ним је ди ни ца ма, а и
по пи та њу но вог и са вре ме ног на о ру -
жа ња ко јим ће евен ту ал но ру ко ва ти
или ко је ће ве ро ват но ко ри сти ти про -
тив ник.

Зна ња ни ка да до ста

Глав ни са др жај обу ке би би ле
основ не вој ни чке и ста ре шин ске ве -
шти не ка ко би се, ка да за тим бу де би -
ло по тре бе, што лак ше, без до дат не
обу ке или уз ма ло обу ке, укљу чи ли у
вој не је ди ни це и у је ди ни це Ци вил не
за шти те (ЦЗ) или на дру ги на чин у си -
стем ци вил не од бра не. То по себ но ва -
жи за оне ко ји су кур се ве за де се та ре
и Шко лу ре зер вних офи ци ра за вр ши -
ли за кључ но са 2006. го ди ном, ка да су
и на сту пи ле од ре ђе не про ме не у тех -
но ло ги ји од лу чи ва ња. Кон крет но се
ци ља пре све га на об но ву и сти ца ње
зна ња о во ђе њу рад них ка ра та (сим -
бо ли и озна ке) и на про цес од лу чи ва -
ња, од но сно ис ка зи ва ња про це на и
од лу ка. Та ко ђе, ну жно је упо зна ти ре -
зер вне вој не ста ре ши не са тех но ло -
шким но ви на ма ко је им пли ци ра ју дру -
га чи је по на ша ње и во ђе ње је ди ни ца
на бо ји шту. Је дан од при ме ра је упо -
тре ба бес пи лот них ле те ли ца и за шти -
та од њи хо вог де ло ва ња, ко ри шће -
њем те ле ко му ни ка ци о них си сте ма и
упо тре бе сред ста ва јав ног ко му ни ци -
ра ња (мо бил ни те ле фон, дру штве не
мре же и др.) и шта њи хо ва не кон тро -
ли са на упо тре ба у ра ту мо же да зна чи
за вој ну је ди ни цу. 

По треб но је ре зер вне офи ци ре упо -
зна ти и „др жа ти у кон ди ци ји“ са но вим
ору жа ним си сте ми ма, ко ји се ко ри сте
у све ту, а по себ но са они ма ко ји су у
упо тре би у ВС или ће то би ти, по чев -
ши од пи што ља и пу ша ка па до нај -
сло же ни јих и за упо тре бу и за одр жа -
ва ње. На рав но, не ми сли се да их тре -
ба оспо со би ти да са мо стал но ру ку ју и
ко ри сте си сте ме, али да има ју пред -
ста ву ка ко би се, ка да до ђу у вој ну је -
ди ни цу, лак ше и бр же при ла го ди ли и
при пре ми ли. Ова квим при сту пом би
се обез бе ди ла ква ли фи ко ва ни ја и бо -
ље при пре мље на за мен љи вост ре -
зер вног и ак тив ног са ста ва не рас по -
ре ђе ним ре зер вним вој ним ста ре ши -
на ма, али и при пре ми ло људ ство за
обу ку ци вил ног ста нов ни штва  за од -

бра ну, не са мо од агре си је већ и од
не вој них иза зо ва, ри зи ка и прет њи.

Том обу ком ни је по треб но об у хва ти -
ти све не рас по ре ђе не ста ре ши не у ис-
том оби му и по истим са др жа ји ма.

Пред лог под ра зу ме ва да Упра ва за
оба ве зе од бра не по мо де лу ак ту ел не
Ини ци ја ти ве про бле ма ти зу је ову вр -
сту обу ке и (у за ви сно сти од оце не
шта ор га ни за ци је и СРВСС мо гу да
до при не су) укљу чи их у но ву ак тив -
ност. 

Мо гу ћа са рад ња 
и са МУП-ом

По прин ци пу прет ход не ини ци ја ти -
ве, мо гла би се ус по ста ви ти са рад ња
са Ми ни стар ством уну тра шњих по -
сло ва (Упра ва за ван ред не си ту а ци је)
у де лу ко ји се од но си на ци вил ну за -
шти ту. Ово би био ис ко рак и кон ти ну и -
ра но укљу че ње РВС у обу ку (соп стве -
но об у ча ва ње за по тре бе си сте ма од -
бра не, а што је по Ста ту ту СОРВСС и
основ ни сми сао ор га ни зо ва ња и по -
сто ја ња. Са вез за по че так ис ти че
пред лог за из ра ду при руч ни ка и ин -
фор ма тив но-еду ка тив них бро шу ра.

Ор га ни за ци ја ре зер вних вој них ста -
ре ши на се већ опро ба ла и успе шно
из ра ди ла при руч ник за РВС у ве зи са
при пре мом на ста ве за сред њо школ -
це.

Сма тра се да је по треб на из ра да но -
вог при руч ни ка ко ји би био уни вер за -
лан, на ме њен свим ре зер вним ста ре -
ши на ма, без об зи ра на род и спе ци -
јал ност и усме рен на рад ко ман ди ра
гру пе, оде ље ња, во да и че те.

С тим у ве зи тре ба ре ћи да је про -
ме њен на чин во ђе ња рад них ка ра та
(так тич ки зна ци, а и са ме то по граф ске
кар те су но ви јег из да ња). Де ли мич но
је из ме ње на про це ду ра до но ше ња од -
лу ка, по себ но на так тич ком ни воу
(оде ље ње, вод и че та) са кључ ним
зах те вом ви зу е ли за ци је од лу ке и при -
пре ме пот чи ње них у ре а ли за ци ји од -
лу ке. Та ко ђе је де ли мич но из ме ње но
на о ру жа ње, а так тич ко-тех нич ке ка ра -

ке три сти ке и на чин упо тре бе су зна -
чај но дру га чи ји. Но ва опре ма (уни -
фор ма, бор бе ни и за штит ни пр слу ци,
уре ђа ји ве зе и уре ђа ји за осма тра ње)
зна чај но ути че на на чин деј ства так -
тич ких је ди ни ца и за шти ту од деј ства
слич ног на о ру жа ња и вој не опре ме
про тив ни ка.

По треб но је на пи са ти ак ту ел не ин -
фор ма тив но-еду ка тив не бро шу ре.
Тек сто ви би се од но си ли на ак ту ел не
без бед но сне ри зи ке и прет ње, на но -
ви не у упо тре би так тич ких је ди ни ца,
на са вре ме но на о ру жа ње, на ис ку ства
и на у че не лек ци је из так ти ке и упо тре -
бе на о ру жа ња и дру ге опре ме у са -
вре ме ним ра то ви ма. Свр ха је ин фор -
ми са ње ре зер вних ста ре ши на о са -
вре ме ним опа сно сти ма, ри зи ци ма и
прет ња ма, а и но ви на ма у обла сти на -
о ру жа ња и вој не опре ме и так ти ке
упо тре бе и по ди за ње ни воа зна ња вој -
ни ка и ста ре ши на у вој ним и је ди ни ца -
ма Ци вил не за шти те.
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-Да би да би све ово што ра ди мо
има ло сми сла, мо ра мо се мак си мал -
но фо ку си ра ти и ан га жо ва ти на при -
вла че њу мла ђих или тек свр ше них
кур си ста ре зер вних офи ци ра и под о -
фи ци ра. Услед за ко ном за шти ће них
лич них по да та ка, има ли смо ве ли ке
про бле ме. Био је еви ден тан и де ли ми -
чан пад на ше мо ти ви са но сти, а јед но
вре ме си стем је био не за ин те ре со ван
за нас. Јед но став но би ли смо без под -
млат ка. Ства ри се зна чај но ме ња ју.

Из ме ђу оста лог и по сред ством сај та,
про на ла зе нас и по је ди нач но се ја -
вља ју ре зер вне вој не ста ре ши не мла -
ђе жи вот не до би. Ус по ста вље ни су и
од лич ни од но си Са ве за са Рек то ра -
том Уни вер зи те та од бра не и Вој ном
ака де ми јом, та ко да смо, у по след ње
три кла се, ге не рал ни се кре тар и ја до -
би ли је дан до два на став на ча са на
ко ји ма мла дим ста ре ши на ма пред ста -
вља мо ор га ни за ци ју РВС и по тре бу
но во про и зве де них ре зер вних офи ци -

ра да се укљу чу ју у ор га ни за ци ју пре -
ма ме сту бо рав ка. 

Већ су ви дљи ви и кон крет ни ре зул -
та ти. Та ко на при мер кру ше вач ка
ОРВС је од јед ном пре два ме се ца
учла ни ла се дам но во про и зве де них
пот по руч ни ка у ре зер ви. У Ни шу ће то
пре ма утвр ђе ном пла ну да се учи ни
то ком ок то бра...

При ла го ди ти 
про јек те РВС

-Упо зна ли смо Ми ни стар ство од бра -
не да рад на ших ОРВС оте жа ва ма те -
ри јал на си ту а ци ја за спро во ђе ње
оста лих ак тив но сти ко је ни су у ди -
рект ној ве зи са Ини ци ја ти вом о уво -
ђе њу са др жа ја обу ке у школ ски си -
стем Р. Ср би је. На и ме, област од бра -
не ни је те мат ски об у хва ће на про јек ти -
ма за фи нан си ра ње не вла ди них ор га -
ни за ци ја у ло кал ним са мо у пра ва ма.
На ше ор га ни за ци ја ни су у при ли ци да
при пре ме про је кат из обла сти ци вил -
не од бра не и за шти те за рас пи са не
кон кур се и да на тај на чин обез бе де
део средстaва за од ви ја ње де ла ак -
тив но сти, по го то ву оних којe су, да та -
ко ка же мо, од др жав ног зна ча ја. Из не -
ли смо наш став да при пре ме ста нов -
ни штва (ло кал не дру штве не за јед ни -
це) за од бра ну зе мље тре ба да до би ју
сво је ме сто у кон курс ним усло ви ма за
фи нан си ра ње про је ка та. Реч је о ак -
тив но сти ма усме ре ним на об у ча ва ње
ста нов ни штва за ци вил ну од бра ну и
за шти ту, за тим о ор га ни зо ва њу и ре а -
ли за ци ји кур се ва оспо со бља ва ња за
ду жно сти у ци вил ној од бра ни и за шти -
ти, пре да ва њи ма ве за ним за укуп не
вој но-по ли тич ке при ли ке у све ту и у
ре ги о ну, на бав ци сред ста ва за обу ку и
слич но. Оче ку је мо раз у ме ва ње ло -
кал них са мо у пра ва.

Са вез је био укљу чен око до пу не
Пра вил ни ка о уна пре ђе њу РВС став -
ком: „за учи ње но де ло“, та ко да је из -
ме ђу две сед ни це скуп шти не на пред -
лог ор га ни за ци ја уна пре ђе но у ви ши
чин још 11 офи ци ра и под о фи ци ра.
На ста вља мо са овим, са при ку пља -
њем по да та ка за уна пре ђе ње на пред -
лог ор га ни за ци ја, али во ди мо ра чу на
да то бу де се лек тив но у сми слу да се
ти љу ди сво јим др жа њем и ан га жо ва -
њем у ОРВС и ци вил ној за шти ти у
сво јој ло кал ној са мо у пра ви за и ста то
за слу жу ју, на гла сио је Ни ко лић. 

Од лу ком Управ ног од бо ра из ме ђу
две сед ни це Скуп шти не до де ље на су
при зна ња за до при нос афир ма ци ји и
по врат ку ста ту са РВС: бри гад ном ге -
не ра лу Си ни ши Кре со ви ћу, пу ков ни ку
Дра га ну Ко тар ли ћу, ка пе та ну бој ног
бро да Ми ла ну Ко њи ков цу, пот пу ков -
ни ци ма Ми ла ну Кр сма но ви ћу и Вла -
ди ми ру По чу чу и ре зер вном пот пу ков -
ни ку Мар ку Је ре ми ћу.

Ме ђу ци ље ви ма СОРВСС, ко ји ма
ће се стре ми ти у на ред ном пе ри о ду,
по ред под мла ђи ва ња ка дра, при о ри -
тет но је пла ни ра ње, од но сно фор ми -
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ра ње но вих ор га ни за ци ја и ак ти ви ра -
ње па сив них. 

Пре ма утвр ђе ном пла ну до кра ја
2022. го ди не број ор га ни за ци ја ће би -
ти укуп но 90 (са но во о сно ва ни ма у ме -
сти ма где их не ма), а  и ак ти ви ра ње
оних у ко ји ма је из од ре ђе них раз ло га
рад за мро.  

-Са вез ће и да ље би ти фо ку си ран
на очу ва ње ква ли тет них од но са са
Упра вом за оба ве зе од бра не, од но сно
Оде ље њем за обучавање гра ђа на.
Не го ва ње до брих од но са „у на шој по -
ро ди ци“ се под ра зу ме ва. Сви ма нам је
ја сно да не ма рат не вој ске без ре зер -
вних вој них ста ре ши на. У Ср би ји на -
род и да ље нај ве ће по ве ре ње има у
Вој ску Ср би је, а ре зер вни вој ни ста ре -
ши на мо ра би ти по јам ча сног, обра -
зов ног, ро до љу би во опре де ље ног,
струч ног и мо рал но чвр стог гра ђа -
нина. Упра во то, као и до са да шњи пут
на ше ор га ни за ци је је га рант да су ре -
зер вне вој не ста ре ши не чвр сто опре -
де ље не да чу ва ју гра ни це Ср би је, ин -
те гри тет и су ве ри ни тет на ше др жа ве. 

До зво ли те ми, на кра ју, да из ра зим
за хвал ност гра ду Круп њу и оп штин -
ској ОРВС Круп ња, што су нам омо гу -
ћи ли да одр жи мо на шу ре дов ну Скуп -
шти ну, а ор га ни зо ва њем Све ча не ака -
де ми ју за гра ђа не, да на све чан и до -
сто јан ствен на чин обе ле жи мо 102 го -
ди не по сто ја ња ОРВС,за вр шио је из -
ла га ње др Ми лој ко Ни ко лић.

По ред из ве шта ја о ра ду Скуп шти -
на је усво ји ла из ве штај о ма те ри јал -
но-фи нан сиј ском по сло ва њу Са ве за
из ме ђу две Скуп шти не, из ве штај Над -
зор ног од бо ра о кон тро ли ма те ри јал -
но-фи нан сиј ског по сло ва ња, пред ло -
ге нор ма тив них ака та и из ме не и до -
пу не Ста ту та СОРВС Ср би је по пред -
ло гу Управ ног од бо ра, као и Пред лог
Про гра ма ра да Са ве за за 2022. го ди -
ну .

Све ча на ака де ми ја 

Уче сни ци ма ску па би ра ним ре чи ма
обра тио се пред сед ник оп шти не Кру -
пањ Иван Иса и ло вић, ко ји је ис ка зао
за до вољ ство што је упра во тај град
ода бран за ве о ма ва жне ак тив но сти
СОРВСС. 

Дан ре зер вних вој них ста ре ши на
Ср би је (15. сеп тем бар) све ча но је обе -
ле жен у ор га ни за ци ја ма РВС, чла ни -
ца ма Са ве за ор га ни за ци ја ре зер вних
вој них ста ре шна Ср би је.

Од лу ком Управ ног од бо ра СОРВС
Ср би је, цен трал на све ча ност по во дом
Да на ре зер вних вој них ста ре ши на ове
го ди не одр жа на је  у Круп њу. До ма ћин
и ор га ни за тор све ча но сти је би ла  Оп -
штин ска ор га ни за ци ја РВС Кру пањ са
пред сед ни ком Дра га ном Гру ји ћем на
че лу.

Тим по во дом 13.сеп тем бра у До му
кул ту ре у Круп њу оку пи ли су се чла -
но ви Управ ног од бо ра и де ле га ти
Скуп шти не СОРВСС из го то во свих
кра је ва Ср би је. Сво јим при су ством
све ча ност су уве ли ча ли пред став ни ци

Упра ве за оба ве зе од бра не Ми ни стар -
ства од бра не: на чел ник Оде ље ња за
об у ча ва ње гра ђа на ка пе тан бој ног
бро да Ми лан Ко њи ко вац и пот пу ков -
ник Ми лан Кр сма но вић.

Све ча ну ака де ми ју су при пре ми ли
Би бли о те ка „По ли ти ка“, Цр кве ни хор
„Све та Три је рар ха“, мла ди глум ци
Кан це ла ри је за мла де оп шти не Кру -

пањ и Оп штин ска ор га ни за ци ја ре зер -

вних вој них ста ре ши на Кру пањ. 

У пре пу ној са ли До ма кул ту ре осим

ви со ких зва нич ни ка би ли су по том ци

но си о ца Ка ра ђор ђе ве зве зде са ма че -

ви ма пу ков ни ка Љу бо ми ра Мар ко ви -

ћа, пу ков ни ка Ми ла ди на Ма са ло ви ћа,

ма јо ра Лу ке Сте ви ћа, ка пе та на До -
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бро са ва Жи ва но ви ћа Трн џе, ка пе та на
Ми лу ти на Гру ји чи ћа, на ред ни ка Дра -
ги ћа Ми тро ви ћа и оста лих но си ла ца
овог ви со ког рат ног од ли ко ва ња. На -
род ни хе рој са Га ји ћа сте не Жи во рад
Жи ћа Мар ко вић ни је за бо ра вљен, као
и мно ги дру ги, ко ји су на ол тар Отаџ -
би не по ло жи ли оно нај вред ни је - свој
жи вот.

Ка ко је ре че но на ску пу у кру пањ -
ском До му кул ту ре пре 103 го ди не, у
окви ру од лу чу ју ће бит ке код До брог
по ља на ша вој ска, по сле ар ти ље риј -
ске при пре ме, ко ја је тра ја ла чак 24
ча са, што је до тад не за бле же но у
исто ри ји ра то ва ња, кре ну ла је у про -
бој Со лун ског фрон та. Деј ство ва но је
из 2096 ар ти ље триј ских ору ђа, од то га
са 576 ору ђа на срп ском де лу фрон та.
Био је то ју риш у Отаџ би ну ко ји ви ше

ни ко ни је мо гао да за у ста ви - та ко се
опи су је под виг срп ске вој ске ко ји је на -
го ве стио крај Ве ли ког ра та.

Тра ди ци ја ду жа од ве ка

Дан ка да је про би јен Со лун ски
фронт и да нас исто ри ча ри оце њу ју
као од лу чу ју ћи за слом цен трал них
си ла у Пр вом свет ском ра ту. На пр вој
ли ни ји би ле су Шу ма диј ска ди ви зи ја
са вој во дом Сте пом Сте па но ви ћем на
че лу и две фран цу ске ди ви зи је. Ко ли -
ко је био не за др жив ју риш срп ске пе -
ша ди је нај бо ље го во ри то да фран цу -
ска ко њи ца ни је успе ва ла да пра ти на -
пре до ва ње срп ских је ди ни ца пре ма
уну тра шњо сти зе мље.

За 45 да на ин тен зив них и ве о ма љу -
тих бор би, срп ска вој ска је пре шла око

600 ки ло ме та ра, по ти ску ју ћи не при ја -
те ља и осло ба ђа ју ћи Ср би ју. Пр вог
да на но вем бра 1918. го ди не срп ска
за ста ва се по но во за ви јо ри ла у Бе о -
гра ду. Дан про бо ја Со лун ског фрон та
сла ви се као Дан срп ског је дин ства,
сло бо де и на ци о нал не за ста ве.

Про бој Со лун ског фрон та је и Дан
ре зер вних вој них ста ре ши на Ср би је.
Тим по во дом на Све ча ној ака де ми ји је
бе се дио пред сед ник Са ве за ор га ни за -
ци ја ре зер вних вој них ста ре ши на Ср -
би је док тор Ми лој ко Ни ко лић. Он је
том при ли ком го во рио о оно ме шта је
пред ста вља ла стру ков на ор га ни за ци -
ја ре зер вних офи ци ра и под о фи ци ра
то ком ви ше од јед ног ве ка, ка ко је ор -
га ни зо ва на да нас и о про јек ци ји раз -
во ја те па три от ске ор га ни за ци је ко ја у
ср цу има Ср би ју. Он је на кра ју обра -
ћа ња по звао при сут не да ми ну том ћу -
та ња ода ју по шту свим по ги ну лим и
пре ми ну лим ре зер вним вој ним ста ре -
ши на ма

Та ко је у Kрупњу, ис под Мач ко вог
ка ме на, обе ле же но ви ше од 100 го ди -
на по сто ја ња Са ве за ор га ни за ци ја ре -
зер вних вој них ста ре ши на Ср би је, ин -
сти ту ци је ко ја је у сво јим ре до ви ма
има ла слав не вој во де, ју на ке но си о це
Ка ра ђор ђе ве зве зде са ма че ви ма, хе -
ро је из Дру гог свет ског ра та, али и ју -
на ке са Ко ша ра и Па штри ка. Има ли
смо ди в-ју на ке по пут ма јо ра Ми ла на
Те пи ћа и пот пу ков ни ка Ми лен ка Па -
вло ви ћа...

У знак за хвал но сти за из у зет но го -
сто прим ство и вр хун ску ор га ни за ци ју
до ма ћи ни ма – оп шти ни Кру пањ и Оп -
штин ској ор га ни за ци ји РВС Кру пањ,
са пред сед ни ком Дра га ном Гру ји ћем
на че лу, пред сед ник СОРВСС уру чио
је нај ви ша при зна ња Са ве за. 

У дру гом де лу про гра ма ор га ни зо ва -
на је ефект на и за ни мљи ва про мо ци ја
књи ге „Дри на пла че и пам ти“ ауто ра
Сло бо да на Ла ле та Сми ља ни ћа, пи -
сца из Круп ња.
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Час историје на месту где се одиграла велика битка

У крупањској цркви исклесана су сва имена погинулих на Мачковом камену

Палим јунацима су запаљене свеће



мер них спо мен ̠пло ча са име ни ма по -

ги ну лих и спо мен ко стур ни ца, па до

ве ли чан стве ног цр кве ног пар ка, ко ји

је фор ми ран као је дин ствен ду хов но-

кул тур ни цен тар, око цр кве по све ће не

Ус пе њу Пре све те Бо го ро ди це у Круп -

њу. По диг нут је за ла га њем све ште ни -

ка про то је ре ја ста вро фо ра Алек сан -

дра Ђур ђе ва.

На ро чи ти до жи вљај пред ста вља ла

је по се та цр кве но-му зеј ском ком плек -

су До бри По ток. То је, ре кли би смо,
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По шта ју на ци ма

Пр вог да на су сре та ор га ни зо ва на је
по се та Мач ко вом ка ме ну. Ис пред ма у -
зо ле ја час исто ри је на дах ну то је одр -
жао пред сед ник Оп штин ске ор га ни за -
ци је РВС Дра ган Гру јић. По ло жен је и
ве нац на Спо мен ко стур ни цу на Мач -
ко вом ка ме ну, по при шту ве ли ке бит ке
у ко јој су срп ски офи ци ри и под о фи ци -
ри ју ри ша ли ис пред сво јих је ди ни ца
1914. го ди не.

По се та Мач ко вом ка ме ну би ла је по -
себ но емо тив на. То је то по граф ски
чвор (врх) на пла ни ни Ја год ња у за -
пад ној Ср би ји, где су во ђе не те шке
бор бе из ме ђу 1. срп ске и 6. аустро у -
гар ске ар ми је у то ку Пр вог свет ског
ра та, у пе ри о ду од 19. до 22. сеп тем -
бра 1914. го ди не.

Бој на Мач ко вом ка ме ну је јед ан од
ни за су ко ба то ком бит ке на Дри ни. Тај
за рав ње ни врх (923) од не ко ли ко сто -
ти на ква драт них ме та ра био је не ко -
ли ко пу та под кон тро лом јед не или
дру ге вој ске. Др жа ње Мач ко вог ка ме -
на је уве ли ко за ви си ло од др жа ња ко -
те 940 (Ко шут ња сто па) уда ље не око
1500 m. 

Срп ска вој ска је на Мачковом каме-
ну имала 11.490 избачених из строја.
Само 22. септембра на платоу од око
500 метара квадратних погинуло је
500 српских и 800 аустроугарских
војника.

За хвал на отаџ би на па лим вој ни ци -
ма по ди гла је ви ше спо ме ни ка. Спо -
мен-ко стур ни ца на Мач ко вом ка ме ну
за вр ше на је 1931. го ди не, а Спо мен-
цр ква Ваз не се ња Го спод њег у Круп њу
по диг ну та 1932. го ди не На оба ло ка -
ли те та на ла зе се мо шти бо ра ца, а у
крип ти цр кве из ло же не су фо то гра фи -
је са бој ног по ља и вен ци. У крип ти је
и спо ме ник ма јо ру Све ти сла ву Мар ко -
ви ћу ко ји је по вео вој ни ке у са мо у би -
лач ки ју риш на аустриј ску вој ску. Тај
до га ђај, це лу куп ни кон текст бит ке и
хе рој ство ју на ка, ин спи ри са ли су пи -
сца Вељ ка Пе тро ви ћа ко ји их је опи -
сао у свом де лу Из дан ци из опа ље на
гр ма 1932. го ди не. 

Мач ков ка мен да нас је ско ро у пот -
пу но сти пре кри вен че ти нар ском шу -
мом. Је ди ни де ло ви ко ји ни су пре кри -
ве ни шу мом су при лаз вр ху и сам врх,
на ком се на ла зи ка пе ла и про стор око
ка пе ле са ме тал ном огра дом. Ро во ви
из бит ке су и да нас очу ва ли свој об лик
иако су за ра сли у тра ву, на ла зе се тик
уз па ди не пла тоа вр ха из ме ђу огра да
од ка пе ле и шу ме ко ја се на ла зи на
па ди ни, ко ја оиви ча ва пла то на ком је
во ђе на бит ка и по кри ва цео вис.

На ро чи ти до жи вљај

Дру ги да н бо рав ка у Круп њу до ма -
ћин је по све тио упо зна ва њу уче сни ка
са зна ме ни то сти ма тог кра ја, по чев од
обје ка та у гра ду и спо мен ̠пло ча, за -
тим Спо мен ̠Цр кве Све тог Ваз не се ња
Го спод њег, у ко јој се на ла зи 12 мер -
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Обра ћа ње 
ре зер вне 
пот по руч ни це 
На та ше Жи ва но вић

ВО ЛИМ 
ВОЈ СКУ И 
СР БИ ЈУ

К
ао сво је вр стан сим бол мла -
до сти и бу дућ но сти на Све -
ча ној ака де ми ји би ла је и

пот по руч ник На та ша Жи ва но -
вић, нај мла ђи ре зер вни офи -
цир у Оп штин ској ор га ни за ци ји
ре зер вних вој них ста ре ши на
Кру пањ, про фе сор фи зич ког
вас пи та ња са ака дем ским зва -
њем ма стер.

За вр ши ла је курс за ре зер вне офи ци ре на Вој ној ака де ми ји Вој ске Ср би је
као тре ћа у ран гу са про сеч ном оце ном 9,44 и као нај бо ља у кла си де во ја ка.
До бит ник је Сеп тем бар ске на гра де оп шти не Кру пањ за 2020. го ди ну, ви ше
ме да ља и пе ха ра на спорт ским так ми че њи ма. Ње ну бе се ду до но си мо у це ло -
сти:

,,Ов де сам ве че рас са ва ма за то што во лим вој ску, уни фор му и отаџ би ну
Ср би ју. Без раз ми шља ња сам по за вр шет ку шко ло ва ња до не ла од лу ку да по -
ђем сто па ма сво јих: оца ре зер вног под о фи ци ра, стри ца офи ци ра у Вој сци
Ср би ји и де де ко ји је та ко ђе био ре зер вни под о фи цир.

По но сна сам што и мо ја ге не ра ци ја пам ти слав ну про шлост и исто ри ју срп -
ског на ро да а са мо уче ћи на при ме ру ге не ра ци ја пре нас, ми мла ди мо же мо
би ти до стој ни да са чу ва мо оно што нам је од њих оста вље но: сло бо ду и на шу
Ср би ју! Оног тре ну та ка да сам пр ви пут обу кла уни фор му, схва ти ла сам да
сам то ја. Схва ти ла сам да све што се сло бо дом зо ве не мо ра се осва ја ти на -
но во... али се бра ни...

Бра ни се не за бо ра вом. Пе смом... Пру же ном ру ком... Упор но!
За то ко ри стим ову при ли ку да се обра тим мла ди ма и да их по зо вем да сле -

де мој при мер. Са мо ми мо же мо и мо ра мо бра ни ти оно што нам оста ви ше ге -
не ра ци је пре нас. Отаџ би ну мо же од бра ни ти са мо вој ска до стој на и спрем на
као што су би ли ју на ци са Ко со ва, Це ра, Мач ко вог ка ме на, Су во бо ра, Кај мак -
ча ла на, Су тје ске, Не ре тве, Ко ша ра, Па штри ка...

Исто ри ја се учи та мо где су је пи са ли на ши де до ви и пра де до ви.
Жи ве ла Ср би ја!“

Спомен-плоча посвећена браћи Рибникар окићена је цвећем



дра гуљ Круп ња, ко ји ће, ве ру је мо, би -

ти за мно ге до ма ће и ино стра не ту ри -

сте пра во от кро ве ње. Ово тим пре јер

је у бли зи ни по диг ну то и ет но-се ло, ка -

ко би услу ге би ле ком пле ти ра не.

Ме сто где се цр ква на ла зи зо ве се

До бри По ток по исто и ме ном се лу у ко -

ме се на ла зи ла и у вре ме тур ског по -

пи са из 1528. го ди не. У Круп њу у вре -

ме Ду бров ча на по сто ја ла је ка то лич ка

цр ква Св. Пе тра, а за вре ме Ту ра ка

џа ми ја. Је ди но ме сто скло ње но због

исто риј ских при ли ка би ло је До бри
По ток. Та ко су Крупањци ов де са гра -
ди ли цр кву, а до ње га осно ва ли и сво -
је пр во гро бље.

Му зеј Круп ња, за ду жби на све ште -
ни ка про то је ре ја-ста вро фо ра Алек -
сан дра Ђур ђе ва, ко ји је отво рен у при -
зе мљу ње го вог по ро дич ног до ма та ко -
ђе је при ву као па жњу ре зер вних вој -
них ста ре ши на. Го сти су има ли мо гућ -
ност да раз гле да ју ви ше од 3.000 бри -
жљи во са ку пље них и ве о ма вред них
и за ни мљи вих екс по на та, ко ји су плод
три де се то го ди шњег ет но граф ског и
исто риј ског ис тра жи ва ња.

Све у све му бо ра вак у Круп њу ће се
пам ти ти по из вр сној ор га ни за ци ји и
из у зет ном го сто прим ству та мо шњих
љу ди. Прак тич но ор га ни за тор ска ле -
тви ца по диг ну та је на ви сок ни во, ко ји
ће на ред ни до ма ћин су сре та ре зер -
вних вој них ста ре ши на те шко до сти -
ћи.

При ре дио
Зво ни мир Пе шић
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Умет нич ко ви ђе ње про шло сти

СР БИ ЈА ИЗ НАД СВЕ ГА

Н
а Све ча ној ака де ми ји по во дом Да на ре зер вних вој них
ста ре ши на из ве ден је при го дан умет нич ки про грам. На
ори ги на лан на чин би ло је ре чи о осло бо ди лач ким ра -

то ви ма ко је је во ди ла Ср би ја и фор ми ра њу ор га ни за ци је
ре зер вних вој них ста ре ши на. Пре но си мо део сце на ри ја ко -
ји је на пи сао Дра ган Гру јић, а об ра ђу је се фор ми ра ње
ОРВС.

,,Дав не 1919. го ди не слав ни вој во да Сте па Сте па но вић
фор ми рао је удру же ње Са вез ре зер вних ста ре ши на и рат -
них вој них ве те ра на Ср би је. Слу тио је ис ку сни рат ник да
ће они ко ји су ги ну ли за сво ју Отаџ би ну и они ко ји су по бе -
ди ли смрт ју ри ша ју ћи без број пу та та мо где је смрт у свој
за гр љај узе ла мно ге њи хо ве са бор це, ка да ра та ви ше не
бу де, би ти за бо ра вље ни и оста вље ни по пут зар ђа лих то -
по ва на по при шти ма мно гих би та ка.

Слу тио је да још јед ном мо ра по ве сти од луч ну бит ку да
се то не де си, а као вој ник је знао да се у ту бит ку мо ра ући
ор га ни зо ва но, план ски и ра ме уз ра ме, као и ка да су ју ри -
ша ли на Це ру, Мач ко вом ка ме ну, Су во бо ру и Кај мак ча ла -
ну... И он оку пи ста ре рат ни ке, офи ци ре и под о фи ци ре у
Са вез ре зер вних вој них ста ре ши на и рат них вој них ве те -
ра на, пред ви ђа ју ћи да ће бор ба за пра ва оних ко ји су све
да ли за Отаџ би ну би ти ду га и мо жда још те жа не го све оне
бор бе кроз ко је у за јед но до та да про шли.

На слу ћи вао је да ће они ко ји су са да др жа ва бр зо за бо -
ра ви ти шта је Отаџ би на и од лу чи ва ти о они ма ко ји су ту
др жа ву ство ри ли, о они ма ко ји ви ше ни су по треб ни, о њи -
хо вим пра ви ма и за слу га ма, о пра ви ма си ро чи ћа ко ји сво је
оче ве ни су ни за пам ти ли...

У тој др жа ви кључ на ме ста за у зе ће или они ко ји ра та ни -
су ни ви де ли или они ко ји су би ли на не при ја тељ ској стра -
ни. Слу тио је ста ри вој во да да ће до ћи вре ме на ка да се
не ће по ми ња ти слав не бит ке а нај ве ћи ју на ци би ти за бо -
ра вље ни.

Те слут ње су се об и сти ни ле, опет је до шао рат, опет ју -
ри ши и смрт. А он да још јед на др жа ва... Да ли је она пра -
ва? Ве ли ча ле су се бит ке из по след њег ра та, ро ди ли су се
но ви хе ро ји, а не што смо опет мо ра ли да по ти сне мо у за -
бо рав због „брат ства и је дин ства“ у ко је смо, из гле да, ми у
Ср би ји нај ви ше ве ро ва ли. Ни је нам сме та ло да због „на ци -
о нал ног кљу ча“ на ши офи ци ри че ка ју на уна пре ђе ње, сла -

би је на пре ду ју у слу жби, а да они ма ње спо соб ни до ла зе
на ви ше ко манд не ду жно сти.

Он да, опет ду ну ше не ки ве тро ви, по де ли ли смо се на
„На ше“ и „Њи хо ве“ и но ви хе ро ји из Дру гог ра та при дру жи -
ше се ју на ци ма из Пр вог, опет су оспо ра ва не њи хо ве за -
слу ге, дру ги су „вред но ва ли“ њи хо ву хра брост и њи хо во
хе рој ство... Опет су ски да не та бле са име ни ма ули ца и ру -
ше ни спо ме ни ци...

Па до кле бре! Ко ће це ни ти на шу про шлост, ко ће пам ти -
ти све ју на ке хе ро је од Ко со ва па до да нас?! Ко, ако не ми...

Кра јем два де се тог ве ка пр во нам раз би ше „брат ство и
је дин ство“ а он да оса ка ти ше Др жа ву. „Ми ло срд ни ан ђео“
ра ши ри кри ла над оним што нам од Др жа ве оста де... По -
но во бом бе, екс пло зи је и смрт. Не би ра ју се ци ље ви... Уби -
ја ју се ци ви ли и де ца...

Хо ће да нам ср це иш чу па ју... Хо ће Ко со во... На Ко ша ра -
ма срп ски вој ник, срп ски под о фи цир и офи цир ра ме уз ра -
ме пред нај ве ћом си лом... Опет се чу је: ,,Не ма на зад, иза
нас је Ср би ја“...

И он да ка да је би ло нај те же, ка да се из лаз ско ро ни је ни
на зи рао, Ср би ја се тр гла. Опет је од др жа ве би ла ја ча
Отаџ би на. А Отаџ би ну је тре ба ло бра ни ти. Отаџ би ни су
би ли по треб ни под о фи ци ри и офи ци ри да би има ла вој ску.
До шло је вре ме да Отаџ би на и вој ска опет бу ду јед но - Ср -
би ја.

Хор „Света Три јерарха“ извео је не-
колико родољубивих музичким нумера

Промоција књиге која сведочи о рату из 1991. године
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ДОГАЂАЈИ

Састанак са 
представницима Управе 
за обавезе одбране МО 

АНАЛИЗА 
ПОСТИГНУТОГ

У
про сто ри ја ма СОРВС Ср би је у До му ВС 13.
ок то бра одр жан је са ста нак пред став ни ка
Упра ве за оба ве зе од бра не МО и Са ве за

ор га ни за ци ја РВС Ср би је.
На са стан ку су би ли на чел ник Оде ље ња за

об у ча ва ње гра ђа на ка пе тан бој ног бро да Ми -
лан Кoњиковац, пот пу ков ник Ми лан Кр сма но -
вић, пред сед ник СОРВС Ср би је др Ми лој ко
Ни ко лић и ге не рал ни се кре тар СОРВС Ср би је
Дра ган Ћир ко вић.

Циљ са стан ка би ла је ана ли за до са да шњег
ра да са по себ ним ак цен том на сед ни це Скуп -
шти не и Управ ног од бо ра СОРВС Ср би је одр -
жа не у Круп њу и де фи ни са ње при о ри те та у бу -
ду ћем ра ду.

Ка пе тан бој ног бро да Ми лан Koњиковац из -
ра зио је за до вољ ство кон ти ну и те том до бре са -
рад ње, оства ре ним до са да шњим ре зул та ти ма,
као и од лич ном ор га ни за ци јом обе ле жа ва ња
102 го ди не по сто ја ња ОРВС Ср би је. Та ко ђе,
ис та као је да је нео п ход но ин си сти ра ти на фи -
нан сиј ској ди сци пли ни и план ском ко ри шће њу
одо бре них сред ста ва, као и ак тив ни јем уче шћу
при пад ни ка РВС у спро во ђе њу Ини ци ја ти ве за
об у ча ва ње уче ни ка за вр шних раз ре да сред -
њих шко ла у скла ду са мо гућ но сти ма и са ак -
ту ел ном епи де ми о ло шком си ту а ци јом иза зва -
ном пан де ми јом ко ро на ви ру са. О зна ча ју са -
рад ње МО и СОРВС Ср би је, као и са мој ор га -
ни за ци ји сед ни це Скуп шти не и Управ ног од бо -
ра СОРВС Ср би је, кбб Ко њи ко вац је де таљ но
го во рио у ин тер вјуу ко ји је дао ло кал ној ТВ ста -
ни ци у Круп њу.

Председник СОРВС Србије др Милојко Ни-
колић изразио је задовољство што је потписи-
вањем Уговора бр. 3 са Министарством одбра-
не настављена финансијска подршка активно-
стима организације РВС у вези са Иницијати-
вом. Информисао је присутне о динамици из-
раде базе података за Информациони систем
СОРВСС који ће обезбедити централизацију
података о укупним ресурсима којима распо-
лаже Савез, што ће допринети њиховом ра-
ционалнијем планирању и коришћењу. Захва-
лио се представницима Управе за обавезе од-
бране на присуству и учешћу на анализи.

У за вр шном де лу са стан ка за јед нич ки су де -
фи ни са ни при о ри те ти ра да СОРВСС до кра ја
ка лен дар ске го ди не.

Комеморативна академија поводом 
22 године од битке на Кошарама

ПОРУКА БУДУЋИМ ПОКОЉЕЊИМА

У
орга ни за ци ји Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња,
14. ју на у бе о град ској Ком банк дво ра ни одр жа на је ко ме мо ра тив на ака де ми ја по -
во дом обе ле жа ва ња 22. го ди шњи це бит ке на Ко ша ра ма.  

При сут ни ма се обра ти ла ми ни стар ка Да ри ја Ки сић Те пав че вић ко ја је по ру чи ла је
да је вре ме ти ши не о хра брим ју на ци ма пр о шлост и да нас се ћа ње на 108 стра да лих
ју на ка во ди на пред уз диг ну тог че ла. 

Ко ме мо ра тив ној ака де ми ји при су ство ва ли су и пред сед ник На род не скуп шти не Ср -
би је Иви ца Да чић, на чел ник Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је ге не рал Ми лан Мој си ло вић,
ми ни стри То ми слав Мо ми ро вић, Ма ри ја Об ра до вић, Не бој ша Сте фа но вић, рат ни ко -
ман дант, са да пу ков ник у пен зи ји, Ду шко Шљи ван ча нин, ко ман дант рат ног При штин -
ског кор пу са Вла ди мир Ла за ре вић, бив ши на чел ник ГШ ВС ге не рал у пен зи ји Љу би ша
Ди ко вић, као и отац на стра да лог Пре дра га Ле ов ца, Ми ло Ле о вац и мно ги дру ги.

У име Са ве за орга ни за ци ја ре зер вних вој них ста ре ши на Ср би је ака де ми ји су при су -
ство ва ли пред сед ник СОРВСС др Ми лој ко Ни ко лић, члан УО СОРВСС Љу би ша Цвет -
ко вић, ге не рал ни се крер тар СОРВСС Дра ган Ћир ко вић, пред сед ник ОО РВС Чу ка ри -
ца Дра ган Је ли чић, пред сед ник ОО РВС Во ждо вац Дра ган Ди вјак и чла но ви орга ни за -
ци ја РВС из Бе о гра да Сла ђан Га шић, Сте фан Бо жић и Ни ко ла Цвет ко вић

У
је ди ни ца ма Коп не не вој ске и Ко ман -
де за обу ку у дру гој по ло ви ни ок то бра
ре а ли зу је се ви ше днев на обу ка ли ца

из ре зер вног са ста ва Вој ске Ср би је за
раз ли чи те вој но е ви ден ци о не спе ци јал -
но сти.

Ско ро 300 ре зер ви ста пе ша диј ских,
ар ти ље риј ских и ло ги стич ких спе ци јал -
но сти оспо со бља ва ју се за ква ли тет но и
са мо стал но из вр ша ва ње на мен ских за -
да та ка у окви ру сво јих ро до ва и слу жби.

У је ди ни ца ма Коп не не вој ске ли ца из
ре зер вног са ста ва се об у ча ва ју за бор бе -
ну упо тре бу са мо ход них ви ше цев них
лан се ра ра ке та 128мм М-77 „огањ“ и уве -
жба ва ју так тич ке рад ње и по ступ ке у
окви ру по слу ге овог мо дер ни зо ва ног ар -
ти ље риј ског си сте ма.

Исто вре ме но, у је ди ни ца ма Ко ман де
за обу ку ре а ли зу је се обу ка ре зер вног са -
ста ва ло ги стич ких спе ци јал но сти, ко ји
сво ја зна ња об на вља ју кроз прак ти чан

рад на по сло ви ма из до ме на ло ги сти -
ке, пре вас ход но на ре кон зер ва ци ји и
оправ ци мо тор них во зи ла, ме ди цин -
ском збри ња ва њу и при пре ми хра не.

Осим оспо со бља ва ња ло ги стич ког
ка дра, ре а ли зу је се и обу ка ре зер -
вног ста ре шин ског са ста ва јед не бри -
га де и три пе ша диј ска ба та љо на, то -
ком ко је се уве жба ва штаб ни рад у
про це су до но ше ња од лу ка за ор га ни -
зо ва ње и из во ђе ње вој них опе ра ци -
ја.   

Ова план ска обу ка, пре све га има
за циљ да ли ца из ре зер вног са ста ва
об но ве зна ња ко ја су сте кла то ком
од слу же ња вој ног ро ка, али и да се
упо зна ју са са вре ме ним на че ли ма
упо тре бе је ди ни ца и об у че за рад са
сред стви ма ко ја се са да на ла зе у на -
о ру жа њу Вој ске Ср би је.

Обука резервног састава у јединицама Војске Србије

УКЉУЧЕНИ И РЕЗЕРВНИ ОФИЦИРИ

Ка пе тан бој ног бро да Ми лан Koњиковац
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Реализација Плана сарадње 
Градске организације РВС Крушевац 

У ЖИЖИ 
ОПЕРАТИВНО 
ПЛАНИРАЊЕ

У
окви ру ре а ли за ци је Пла на са рад ње са Ми ни стар ством од -
бра не и Вој ском Ср би је, 29. сеп тем бра у Ри бар ској Ба њи
одр жа на су пре да ва ња за део чла но ва Град ске ор га ни за -

ци је РВС Кру ше вац.
Пре да ва ња о те ма ма „Опе ра тив но пла ни ра ње у Вој сци Ср -

би је“ и „Ино ва ци је у Вој сци Ср би је“ су одр жа на у са рад њи са
Ко ман дом Ра син ске бри га де.

Ак тив но сти је при су ство вао пред сед ник СОРВС Ср би је др
Ми лој ко Ни ко лић.

У
окви ру обе ле жа ва ња 15. сеп -
тем бра – Да на Ор га ни за ци је
ре зер вних вој них ста ре ши на

у Но вом Са ду је одр жа но не ко ли -
ко ак тив но сти.

У До му Вој ске Ср би је, 11. сеп -
тем бра, одр жан је тра ди ци о нал -
ни, двед сет че твр ти по ре ду Су -
срет ре зер вних вој них ста ре ши -
на и Вој ске Ср би је. На Су сре ту,
ко ме су по ред ре зер вних вој них
ста ре ши на из Но вог Са да, при су -
ство ва ли пред став ни ци мно гих
ор га ни за ци ја из Вој во ди не и из
ко ман ди и је ди ни ца раз ме ште -
них у Но вом Са ду, одр жа но је
пре да ва ње на те му ,,Ло ги сти ка
Вој ске Ср би је у ми ру и ра ту”. Вр -
ло ква ли тет но пре да ва ње је одр -
жао пу ков ник Стан ко Пе рић из
Упра ве за ло ги сти ку Ге не рал -
шта ба ВС. Нај за слу жни јим по је -
дин ци ма и ор га ни за ци ја ма уру -
че на су При зна ња ОРВС Гра да
Но вог Са да. На кон зва нич ног де -
ла про гра ма, на ста вље но је дру -
же ње уз вој нич ки па суљ у ба шти
ре сто ра на Вој не уста но ве “Де ди -
ње”.

Ова ак тив ност ре а ли зо ва на је
уз по моћ Ми ни стар ства од бра не,
Упра ве за тра ди ци ју стан дард и
ве те ра не и Вој ске Ср би је, а на
осно ву Пла на са рад ње Ми ни -
стар ства од бра не и ВС са удру -
же њи ма у 2021. го ди ни.

На град ском стре ли шту у Но -
вом Са ду, 25. сеп тем бра, у са -
рад њи са Стре љач ком дру жи ном
,,Ра ди вој Ћир па нов” из Но вог Са -
да, одр жа но је так ми че ње ре зер -
вних вој них ста ре ши на у га ђа њу
вој нич ком пу шком 7,9 мм, М48,
оруж ја ко је је не ка да би ло у упо -
тре би у на о ру жа њу ЈНА а да нас
се ко ри сти у стре љач кој ди сци -
пли ни Вој нич ка пу шка ко ја је у ка -
лен да ру Стре љач ког са ве за Ср -
би је. Стре љач ка дру жи на ,,Ра ди -
вој Ћир па нов” је на Кон кур су рас -
пи са ном од Mинистарства од бра -

не у овој го ди ни до би ла сред ства
за ову ак тив ност, ко ју је ре а ли зо -
ва ла за јед но са Ор га ни за ци јом
ре зер вних вој них ста ре ши на гра -
да Но вог Са да. Це лим до га ђа јем
ру ко во дио је ре зер вни пот по руч -
ник Ми лан Јаг њић, ко ји је био и
пр вак др жа ве у овој ди сци пли ни.
Цео про је кат за по чет је још у ав -
гу сту ка да су чла но ви ОРВС, у
про сто ри ја ма СД ,,Ра ди вој Ћир -
па нов“, има ли тре нин ге у га ђа њу
ва зду шном пу шком, као и обу ку у
без бед ном ру ко ва њу оруж јем.
Глав ни циљ овог про јек та био је
што бо ља при пре ма ре зер вних
офи ци ра за так ми че ње у га ђа њу
вој нич ком пу шком.

До га ђај је от по чео говором
пред сед ни ка ОРВС Но вог Са да
ге не ра ла у пен зи ји Ђо ки це Пе -
тро ви ћа ко ји се обра тио при сут -
ни ма и за хва лио Ми ни стар ству
од бра не на по др шци у ре а ли за -
ци ји ове ак тив но сти и стре љач кој
дру жи ни „Ра ди вој Ћир па нов“ ко -
ја је би ла из во ђач и ор га ни за тор
так ми че ња. Он је на вео да је обу -
ка и еду ка ци ја ре зер вних офи ци -
ра и под о фи ци ра основ ни за да -
так ове ор га ни за ци је.

– Га ђа ње из вој нич ке пу шке је
нај ста ри ја спорт ска ди сци пли на
у Ср би ји са тра ди ци јом ду жом од
јед ног и по ве ка. На овом дру же -
њу би ло је око 20 ре зер вних офи -

ци ра, ко ји су пр во
ова кво так ми че ње
има ли 2019. го ди не
по во дом обе ле жа -
ва ња сто те го ди -
шњи це ОРВС. Та да
су они  пр ви пут пу -
ца ли из ових сад
већ за бо ра вље них
пу ша ка, чи ји ква ли -
тет, у стре љач ком
сми слу, ни кад не ће
би ти пре ва зи ђен –
ре као је Ми лан Јаг -
њић, пот пред сед -
ник и тре нер СД Ра -
ди вој Ћир па нов.
Ра ду је и то што је -
дан део гра ђан ства
по др жа ва ова кве
про јек те са иде јом

да се ор га ни зу ју као так ми че ња
отво ре ног ти па, што мо же би ти
иде ја за не ке но ве про јек те, до -
дао је Јаг њић.

У га ђа њу из пу шке М48 нај бо -
ље ре зул та те по сти гли су ре зер -
вни пот по руч ни ци, Бор Бре бер
ко ји је „убио“ 89 кру го ва, за тим
сле ди Ра до мир Ђо кић са 87 кру -
го ва, и Ду шан Јо ва но вић са 86
кру го ва.

Пред сед ник ОРВС НС Ђо ки ца
Пе тро вић, нај у спе шни јим стрел -
ци ма уру чио је пе ха ре и ме да ље.

Ж. Об ра до вић

Обележено осам
деценија од 

антифашистичког
устанка

СЕЋАЊЕ 
НА ХЕРОЈЕ

П
о во дом 80 го ди на од по -
чет ка бор бе про тив фа -
ши зма, ОРВС Зре ња нин

ор га ни зо ва ла је оку пља ње
чла но ва у тр жном цен тру
,,БИГ“ у Зре ња ни ну. Уз раз го -
вор са гра ђа ни ма о тој го ди -
шњи ци, они ко ји су зна ли име
бар јед ног На род ног хе ро ја из
Зре ња ни на и око ли не, да ри -
ва ни су ма ји цом са по ру ком
„Хва ла хе ро ји ма”. На ма ји ци
су од штам па ни ли ко ви свих
12 ро до љу ба из овог кра ја
ко ји су зва нич но про гла ше ни
за на род не хе ро је: Сер во
Ми хаљ, Жар ко Зре ња нин,
Со ња Ма рин ко вић, Све то зар
Мар ко вић То за, Не дељ ко
Бар нић Жар ки, др Бо шко
Вре ба лов, Љу би ца Ода џић,
Сте ви ца Јо ва но вић, Па вле
Пап Ши ља, Бо ра Ми кин Мар -
ко, Обрен Ја њу ше вић Ар тем

и Јо ван Ве се ли нов Жар ко.
На тај на чин ОРВС Зре ња -

нин под се ћа да је бор ба про -
тив фа ши зма јед на од од ред -
ни ца исто ри је на ро да ко ји су
жи ве ли на овим про сто ри ма и
да је Ср би ја зе мља ко ја не гу -
је се ћа ње на све оне ко ји су
да ли жи вот за сло бо ду зе -
мље.

Овом при ли ком је ис так ну -
то да је бор ба про тив фа ши -
зма на по чет ку Дру гог свет -
ског ра та би ла из над иде о ло -
шких обе леж ја и да не ки од
на род них хе ро ја и ни су би ли
при пад ни ци ни јед не по ли тич -
ке ор га ни за ци је.

- На ша је оба ве за да се се -
ћа мо свих жр та ва ко је су да -
ле жи вот за сло бо ду зе мље.
Као ор га ни за ци ја смо обе ле -
жа ва ли зна чај не да ту ме из
Пр вог свет ског ра та, ор га ни -
зо ва ли смо еду ка тив не ску по -
ве ве за не за од бра ну те ри то -
ри је Ср би је у вре ме бом бар -
до ва ња НА ТО-а, а са да смо
ис ко ри сти ли го ди шњи цу о ко -
јој се ма ло го во ри ло да под -
се ти мо гра ђа не на ва жност
бор бе про тив фа ши зма, ре -
кла је Та ња Ду ло вић, пред -
сед ни ца ОРВС Зре ња нин

ОРВС Зре ња нин

У Новом Саду обележен Дан ОРВСС

РАЗНОВРСТАН ПРОГРАМ



16 ПРВИ ПОЗИВ / септембар  2021.

ДОГАЂАЈИ

Н
а по зив Ко ман де Коп не не
вој ске Вој ске Ср би је, де -
ле га ци ја оп шти не Алек -

си нац у са ста ву: пред сед ник
оп шти не Да ли бор Ра ди че вић,
пред сед ник Удру же ња РВС
Алек си нац Бо го љуб Бо го са -
вље вић и пу ков ник у пен зи ји
Звон ко Стој ко вић при су ство -
ва ла је Да ну ви со ких зва ни ца
на здру же ној так тич кој ве жби
са бо је вим га ђа њем под на зи -
вом „Му ње ви ти удар 2021“.

Здру же на так тич ка ве жба
КоВ ВС одр жа на је 22. ју на
2021. на по ли го ну „Па су љан -
ске ли ва де“. Од го во ран за
пла ни ра ње и из во ђе ње ве жбе
био је ко ман дант Коп не не вој -
ске Ср би је ге не рал-пот пу ков -
ник Ми ло сав Си мо вић.

На ве жби је при ка за на ва -
тре на мо гућ ност Вој ске Ср би -
је за од го вор на иза зо ве, ри -
зи ке и прет ње по без бед ност
Ре пу бли ке Ср би је. Про ве ре не

су бор бе не мо гућ но сти сред -
ста ва из раз вој ног про гра ма у
ноћ ним усло ви ма.

Оства ре ни су ци ље ви ви со -
ког ни воа са деј ства здру же -
них сна га у из вр ша ва њу сло -
же них ва тре них за да та ка.

При пад ни ци Тре ће бри га де
Коп не не вој ске Вој ске Ср би је,
уз по др шку је ди ни ца РВ и
ПВО, успе шно и у ви со ком ин -
тен зи те ту су до са да нај ве ћу
ве жбу у Ре пу бли ци Ср би ји у
ноћ ним усло ви ма, спро ве ли и
из вр ши ли све по ста вље не ци -
ље ве и бор бе не за дат ке, уз
упо тре бу нај са вре ме ни јих оп -
то е лек трон ских сред ста ва и
бор бе них деј ста ва.

Би ло је за до вољ ство и част
при су ство ва ти и на ли цу ме -
ста се уве ри ти у спо соб но сти
и елан при пад ни ка Коп не не
вој ске Вој ске Ср би је да из вр -
ше све бор бе не за дат ке.

Б. Б.

Д
е ле га ци је Ор га ни за ци је
ре зер вних вој них ста ре -
ши на Зре ња ни на и Ме сне

за јед ни це „До си теј Об ра до -
вић“ по ло жи ли су цве ће на
спо ме ник на пу ту ка Ми хај ло -
ву и обе ле жи ли 80 го ди на од
по ги би је Ру же Шул ман и Вла -
ди ми ра Ко че Ко ла ро ва ко ји су
би ли сим бо ли от по ра про тив
оку па то ра на по чет ку Дру гог
свет ског ра та.

Ре зер вне ста ре ши не по -
след њих го ди на у окви ру сво -
јих ак тив но сти се ћа ња на жр -
тве осло бо ди лач ких ра то ва
ре дов но оби ла зе овај спо ме -
ник и уче ство ва ли су у ње го -
вом уре ђе њу. При дру жи ли су
им се удру же ња гра ђа на и
Ме сна за јед ни ца „До си теј Об -
ра до вић“, на чи јој те ри то ри ји

се на ла зи на се ље и ули ца ко -
је но си на зив дво је стре ља них
ро до љу ба.

Спо мен-обе лиск је по диг нут
на ме сту на ко ме су 26. ју ла
1941. стре ља ни ра ни је за ро -
бље ни Вла ди мир Ко ла ров Ко -
ча, Ру жа Шул ман, Ал дан Ти -
бе риј, Сто јан Ар се нов и Франк
Са му ел Шан дор, а у знак од -
ма зде због пар ти зан ске ак ци -
је па ље ња жи та, ко је се до го -
ди ло дан ра ни је. Ов де је за вр -
ше на љу бав на при ча Ко че Ко -
ла ро ва и Ру же Шул ман ко ји су
за јед но оти шли у смрт. Оку па -
то ри су Ру жи Шул ман по ну ди -
ли жи вот у за ме ну да из да још
не ко га од уче сни ка от по ра,
али је она то од би ла.

М. Но ва ко вић

Годишњица Битке на Мачковом камену

МЛАДИ НА ПОПРИШТУ БИТКЕ

О
п штин ска ор га ни за ци ја ре зер вних вој них ста ре ши на Kрупањ, у
са рад њи са основ ном шко лом „Бо ри во је Ж. Ми ло је вић“
Kрупањ и Kанцеларијом за мла де оп шти не Kрупањ, ор га ни зо -

ва ла је марш „Ста за ма ста рих рат ни ка – Мач ков ка мен 2021“, по во -
дом обе ле жа ва ња го ди шњи це Бо ја на Мач ко вом ка ме ну 1914. го ди -
не, 18.09.2021. го ди не. Мла ди су би ли оду ше вље ни ре кре а тив ном
шет њом и бо рав ком на све жем пла нин ском ва зду ху, а по себ но што
су мо гли час исто ри је да слу ша ју та мо где су исто ри ју пи са ли на ши
пра де до ви. 

На кон по ме на, па лим див-ју на ци ма уз ин то ни ра ње др жав не хим -
не „Бо же прав де“ у из во ђе њу Цр кве ног хо ра „Све та Три Је рар ха“ из
Круп ња, по ло же ни су вен ци на Спо мен ко стур ни цу на Мач ко вом ка -
ме ну.

Вен це су по ло жи ле де ле га ци је оп шти не Кру пањ, Оп шти не Љу бо -
ви ја, Ре пу блич ки од бор Са ве за Удру же ња по то ма ка рат ни ка 1912-
1920 и Oпш тинска ор га ни за ци ја „Бра ћа Риб ни кар“ Љу бо ви ја, де ле -
га ци ја Oпш тинске ор га ни за ци је ре зер вних вој них ста ре ши на Кру -
пањ и Кан це ла ри ја за мла де, УБ НОР Кру пањ, УБ НОР Љу бо ви ја,
Рав но гор ски по крет Љу бо ви ја и Ма ли Звор ник, Удру же ње рат них
вој них ве те ра на од 1990. го ди не Љу бо ви ја.

-И ове го ди не оп шти не Љу бо ви ја и Кру пањ у сла ву пре да ка у спо -
мен ју на ка за јед но обе ле жа ва ју го ди шњи цу бо ја на Мач ко вом ка ме -
ну, не гу ју ћи тра ди ци ју на ро да Азбу ко ви це и Ра ђе ви не. Охра бру је и
то што смо се да нас оку пи ли и што су и да нас као и прет ход них го -
ди на са на ма по том ци рат ни ка из 1914. го ди не из мно гих кра је ва,
ре као је Пре драг Ди ми трић из Круп ња.- Са на ма су по том ци слав -
них ју на ка Мо рав ске и Ду нав ске ди ви зи је ко ји су ги ну ли ов де на
Мач ко вом ка ме ну. По том ци слав них Ужи ча на ко ји су ју ри ша ли без -
број пу та пред во ђе ни сво јим бе смрт ним ко ман дан том пот пу ков ни -
ком Ду ша ном Пу ри ћем. Охра бру је и то што су са на ма да нас и мла -
ди ко ји су мар шу ју ћи сто па ма сво јих пре да ка из Круп ња до шли на
Мач ков ка мен. Та ко ђе при су тан је и ве ли ки број мла дих из Азбу ко -
ви це. Сво јим де ли ма не у мор ни ју на ци нас под се ћа ју да не ће оста ти
ни шта од нас осим на ших де ла и на ше ча сти.

У име оп шти не Љу бо ви ја и Кру пањ обра тио се Пред сед ник СО
Кру пањ Зо ран За рић. По том је одр жан умет нич ки про грам под на зи -
вом „У спо мен ју на ци ма“, у ко ме су на сту пи ли Цр кве ни хор „Све та
три је рар ха“ из Круп ња под упра вом Го ран Ан дри ћа и мла де глу ми -
це Еми ли ја Ди вља ко вић и Ана Ма рин ко вић чла ни це Драм ске сек ци -
је Би бли о те ке По ли ти ка из Круп ња.

Бе се ду о до га ђа ји ма из 1914. го ди не на Мач ко вим ка ме ну кази-
ваo је Дра ган Гру јић пот пу ков ник у пен зи ји, уче сник ра то ва 1991-
1992. и 1999. го ди не и пред сед ник Ор га ни за ци је ре зер вних вој них
ста ре ши на у Круп њу.

-Мо ра ћу да нас да вас за мо лим да сви за јед но, а ја и у ва ше име
ов де и на овом ме сту ка жем „Пра штај те срп ски си но ви што вас не -
ма у школ ским уџ бе ни ци ма, што вас се се ћа мо са мо ка да сла ви мо
го ди шњи це, што су вам спо ме ни ци за ра сли у ко ров. Пра штај те ви
ко ји иза се бе ни сте оста ви ли по том ство и ко ји жи ви те са мо у сти хо -
ви ма пе са ма ко ји го во ре о ва шем ју на штву и ва шој смр ти. Пра штај -
те срп ски си но ви што вас ни ка да ни смо опла ка ли оно ли ко ко ли ко
за слу жу је те. Ви ов де па ли на Мач ко вом ка ме ну би ће те ве чи то у се -
ћа њи ма ге не ра ци ја ко је до ла зе и ни ка да не ће мо до зво ли ти да умре -
те дру ги пут, да вас за бо ра ви мо. Обе ћа ва мо да нас да ће нас би ти
све ви ше а да ће мла ди учи ти исто ри ју на Мач ко вом ка ме ну, ту где
се она ства ра ла, ту где су ње не стра ни це ис пи си ва не кр вљу на ших
пра де до ва ко ји су па ли бра не ћи отаџ би ну.

Нису заборављени

ОДАТА ПОШТА РОДОЉУБИМА

Представници Алексинца на вежби КоВ ВС

СНАГА НАШЕ ВОЈСКЕ ИЗБЛИЗА
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У
Зре ња ни ну је одр жа на сед -
ни ца Скуп шти не Ор га ни за -
ци је ре зер вних вој них ста -

ре ши на на ко јој је јед но гла сно
иза бра но но во ру ко вод ство ко је
ће во ди ти ор га ни за ци ју до 2024.
го ди не. За пред сед ни цу је по но -
во иза бра на ре зер вни ка пе тан
Та ња Ду ло вић, за за ме ни ка
пред сед ни ка ре зер вни ка пе тан
Ђор ђе Клаћ, а за пот пред сед -
ни ка ре зер вни ста ри ји вод ник
Ми ро слав Сла до је вић.

На сед ни ци је усво јен из ве -
штај о ра ду у про те кле че ти ри
го ди не. Оце ње но је да су ре зер -
вне ста ре ши не има ле за па же не
ак тив но сти, од ко јих је нај ви ше
па жње иза зва ло ан га жо ва ње у
из во ђе њу на ста ве по те ми ,,Си -
стем од бра не Ре пу бли ке Ср би -
је“. Ре зер вне вој не ста ре ши не
Зре ња ни на су за две школ ске
го ди не има ле ви ше од 250 одр -
жа них ча со ва на ста ве у за вр -
шним раз ре ди ма сред њих шко -
ла.

- Ми слим да смо на шим ан га -
жо ва њем има ли зна чај но ве ћи
учи нак не го што се то на пр ви
по глед ви ди. Де ци смо да ли ос-
нов на зна ња о си сте му од бра -
не, али смо и ми као чла но ви
ло кал не за јед ни це го во ри ли и
дру ги ма о на ста ви. Та при ча ни -
је оста ла са мо у окви ру шко ла.
На ших шест ста ре ши на је уче -

ство ва ло у овој на ста ви, али је
та ко ђе бит но да смо ани ми ра ли
и шко ле да да ју шан су не ка да -
шњим про фе со ри ма од бра не и
за шти те ко ји са да у шко ла ма
има ју дру га за ни ма ња, да се
укљу че у ак тив но сти, ис та кла је
Та ња Ду ло вић, пред сед ни ца
ОРВС Зре ња нин и је дан од пре -
да ва ча за пред мет Си стем од -
бра не Ре пу бли ке Ср би је.

За хва љу ју ћи од лич ној са рад -
њи Цен тра Ми ни стар ства од -
бра не, Ко ман де за раз вој Ба -
нат ске бри га де у Зре ња ни ну,
сред њих шко ла и Ор га ни за ци је
ре зер вних вој них ста ре ши на,
Зре ња нин је јед на од сре ди на
ко ја је пла но ве из Ини ци ја ти ве
спро ве ла у пу ном оби му:

-У скла ду са пла ном, ча со ве
смо одр жа ва ли по оде ље њи ма.
У све га не ко ли ко слу ча је ва смо
спа ја ли раз ре де, али да не бу -
де ви ше од 45 уче ни ка на ча су.
Ка да су за вр ше на те о рет ска
пре да ва ња у два на вра та смо у
са рад њи са раз ред ним ста ре -
ши на ма ор га ни зо ва ли тех нич ко
-так тич ки збор у ка сар ни у Зре -
ња ни ну, чи ме је ура ђен и прак -
тич ни део. На жа лост, у дру гом
по лу го ди шту школ ске
2019/2020. ни смо ус пе ли да ре -
а ли зу је мо све пла ни ра не ак тив -
но сти јер нас је у то ме оме ла
пан де ми ја. То ком ове школ ске

го ди не на ста ва је мо ра ла да се
ор га ни зу је ,,он лајн“, а у тај део
ак тив но сти на ша ор га ни за ци ја
ни је би ло укљу че на, па не ма мо
по врат не ин фор ма ци је ка ко је
то из гле да ло, на во ди Та ња Ду -
ло вић.

На скуп шти ни ОРВС Зре ња -
нин су ис так ну те и ак тив но сти
око ор га ни за ци ја три би не о Ко -
ша ра ма, обе ле жа ва ње сто го ди -
шњи це од за вр шет ка Пр вог

свет ског ра та и од осни ва ња
Са ве за ре зер вних вој них ста ре -
ши на Ср би је, као и уре ђе ње
спо ме ни ка стре ља ни ма у Дру -
гом свет ском ра ту на пу ту ка
Ми хај ло ву, што је обе ле жи ло
рад у че тво ро го ди шњем ман да -
ту.

Рад у на ред ном пе ри о ду за -
ви си ће од епи де ми о ло шке си -
ту а ци је. На ја вље но је обе ле жа -
ва ње 80 го ди на од по чет ка на -
род но о сло бо ди лач ког от по ра у
Дру гом свет ском ра ту, а при пре -
ме за ову ак тив ност су у то ку.
Овај да тум ће би ти обе ле жен
по чет ком ју ла. У окви ру не го ва -
ња тра ди ци је, ОРВС Зре ња нин
на ста вља са прак сом да се се -
ћа свих жр та ва ко је су па ле за
сло бо ду зе мље. Ово го ди шње
обе ле жа ва ње по чет ка от по ра у
Дру гом свет ском ра ту би ће по -
све ће но на род ним хе ро ји ма из
Зре ња ни на и око ли не. 

Ре дов на из бор на скуп шти на
тре ба ло је да се одр жи кра јем
но вем бра 2020. али је та да од -
ло же на због пан де ми је.

М. Но ва ко вић

Полагање венаца
на споменик 
Гвозденом пуку

ОДАТА ПОШТА
ДИВ-ЈУНАЦИМА

Д
е ле га ци ја ОРОП Ниш, са
пред сед ни ком До бри во јем
Ста ни ми ро ви ћем на че лу,

по се ти ла је се ло Игри ште на -
до мак Кур шу мли је где је по ло -
жи ла ве нац код спо ме ни ка Дру -
гом пе ша диј ском пу ку „Књаз
Ми ха и ло“, по зна ти јем као Гво -
зде ни пук.

На тај на чин све ча но је обе -
ле же на 109. го ди шњи ца од
фор ми ра ња слав не је ди ни це. 

ДА НИ ЦА И ЈЕ ЛЕ НА
У РУ КО ВОД СТВУ

На скуп шти ни је иза бран
и но ви Управ ни од бор ко ји
чи не Ми ле Но ва ко вић,
Дра ган Пу зо вић, Да ни ца
Ма рин ков, Лу ка Ср дић, Ра -
до ван Ја зић, Алек сан дар
Мо шо рин ски, Ми о драг Ћу -
рић и Је ле на То мић. Чла -
но ви над зор ног од бо ра и у
овом ман да ту би ће Ми лен -
ко Цу ку ћан, Ђу ра За ви шин
и Ми лу тин Стев шић.

Зрењанин: 
заокружен четворогодишњи мандат

УСПЕШНИ У СПРОВОЂЕЊУ 
НАСТАВЕ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

На изборној скупштини резервни капетан 
Тања Дуловић добила поверење да и у наредном

периоду води организацију



К
ру ше вац, град са го ле мом сло бо дар -
ском тра ди ци јом, сте ци ште је хра брих,
мар љи вих и од луч них љу ди, ка дрих

да од го во ре на све жи вот не иза зо ве. Град
се на ла зи у цен трал ном де лу Ср би је и има
бо га ту исто ри ју. Оно што је би ло ју че, део
је исто ри је тог кра ја, а оно што се де ша ва
у ак ту ел но вре ме учи те љи ца жи во та ће
већ сме сти ти та мо где при па да ко лек тив -
но пам ће ње. Тра ди ци о нал но Кру ше вац је
од у век зна ме ни ти цен тар ор га ни за ци је ре -
зер вних вој них офи ци ра и под о фи ци ра.
Ду го се та стру ков на ин сти ту ци ја свр ста ва
ме ђу нај у спе шни је у Ср би ји. Оту да и ова
при ча о јед ном од из у зет них пре га ла ца ме -
ђу ре зер вним офи ци ри ма је исто вре ме но
и сто ри ја о ор га ни за ци ји ко ја оку пља пу -
шко но ше са од го ва ра ју ћим чи ном. Па да
кре не мо... 

Мар ко Је ре мић, ре зер вни вој ни ста ре -
ши на, ре зер вни пот пу ков ник, еко но ми ста
по за ни ма њу, ро ђен је 1944. го ди не. Шко -
лу Ре зер вних вој них офи ци ра за вр шио је
1965. го ди не. У рат ним је ди ни ца ма оба -
вљао је ду жно сти од ко ман ди ра во да до
на чел ни ка ин тен дант ске слу жбе. На ду -
жност пред сед ни ка ГО РВС Кру шев ца иза -
бран је 2005. го ди не и био 16 го ди на на че -
лу кру ше вач ке ор га ни за ци је. За за ме ни ка
пред сед ни ка СОРВСС Ср би је иза бран је
2011. го ди не и ту ду жност оба вља и да нас.

То ком че ти ри из бор на ман да та, од 2005.
до 2021. го ди не, ак тив ним уче шћем у ра ду
ко ји се огле да о у из вр ша ва њу и ре а ли за -
ци ји од лу ка ГО и Скуп шти не СОРВС Ср би -
је Мар ко је оста вио зна ча јан траг у вре ме -
ну. На по чет ку ра да пре да ним и ис трај ним
ак тив но сти ма, сна гом ли дер ских и ор га ни -
за тор ских спо соб но сти, ко лек тив ног ду ха,
па три о ти зма и на фо ну ре а ли за ци је иде је
ја ча ња срп ског на ци о нал ног би ћа по кре -
нуо је ре зер вне вој не ста ре ши не да ис пу -
не сво је оба ве зе пре ма др жа ви.

Ве ли ко ома со вље ње 
чла но ва

Мар ков рад, за ла га ње и за го ва ра ње
иде је за јед ни штва и за јед нич ког ра да у ок-
ви ру ор га ни за ци је, до дат но су мо ти ви са ли
чла но ве ОРВС, да учи не до дат ни на пор у
ак тив но сти ма. Кре ну ли су пу тем по ди за -
ња ни воа све сти и осна жи ва ња ор га ни за -
ци је, а и кре и ра њем ими џа у јав но сти о ва -
жно сти и уло зи те ор га ни за ци је и сва ког
по је дин ца у од бра ни зе мље. То је ома со -

ви ло и осна жи ло ор га ни за ци ју и по твр -
ди ло да је љу бав пре ма сло бо ди и отаџ -
би ни из но ва у ор га ни за ци ји и да је по -
ста ла лајт мо тив на пу ту ре а ли за ци је за -
да та ка и ци ље ва у од бра ни отаџ би не.
Ви ше стру ко и ви ше слој но. 

Ако би смо ран ги ра ли учин ке пот пу -
ков ни ка Је ре ми ћа, мо жда на пр во ме сто
тре ба ста ви ти то што је дошло до ома -
со вље ња кру ше вач ке ор га ни за ци је ре -
зер вних вој них ста ре ши на. Го ди не 2005.
го ди не кру ше вач ка ор га ни за ци ја бро ја -
ла је 95 чла но ва, а са да их је 850. Бор ба
за по вра так и афи р ма ци ју ста ту са РВС
је успе шно оства ре на. По стиг нут је кон -
ти ну и ра ни на пор и за ла га ње у ци љу
про на ла же ња на чи на фи нан си ра ња ра -
да ор га ни за ци је. Ре а ли зо ва ни су го ди -
шњи про гра ми ра да ор га ни за ци је кроз
ани ма ци ју члан ства у спро во ђе њу ра -
зно вр сних са др жа ја и ак ци ја. По бољ ша -
ни су ква ли тет ко му ни ка ци је и сви ви до -
ви са рад ње са ло кал ном са мо у пра вом,
Ко ман дом гар ни зо на ВС у Кру шев цу, јав -
ним пред у зе ћи ма, при вред ним дру -
штви ма, уста но ва ма кул ту ре, сред стви -
ма јав ног ин фор ми са ња, и свим па три -
от ским ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма у
Кру шев цу. Ство ре ни су бо љи усло ви за
рад, као и за афи р ма ци ју, раз вој и раст
ор га ни за ци је. Из вр ше но је ускла ђи ва ње
по сто је ћег Ста ту та ор га ни за ци је у скла -
ду са из ме на ма и до пу на ма Ста ту та
СОРВС Ср би је. Фор ми ра не су оп штин -
ске ор га ни за ци је у Алек сан дров цу, Бру -
су, Тр сте ни ку, Вар ва ри ну, Ћи ћев цу и
Алек син цу. Упо ре до су осна жи ва не већ
по сто је ће ор га ни за ци је РВС у Ср би ји, уз
пру жа ње ло ги стич ке по мо ћи и по др шке.
Са рад ња са Ми ни стар ством од бра не и
Ге не рал шта бом - Ко ман дом за обу ку би -
ла је ви ше стру ко пло до но сна. 

У скла ду са ре а ли за ци јом го ди шњег
про гра ма ра да, Град ска ор га ни за ци ја
РВС Кру шев ца је сва ке од про те клих го -
ди на из во ди ла обу ку чла но ва ор га ни за -
ци је: бој но га ђа ње и так тич ко-ори јен та -
ци о ни марш. Чла но ви ор га ни за ци је су
ин фор ми са ни о ра ду Са ве за и са рад њи
са Ми ни стар ством од бра не и Вој ском
Ср би је и о ак ту ел ним пи та њи ма. Чла но -
ви ГО РВС Кру шев ца су уче ство ва ли у
свим ак ци ја ма и ма ни фе ста ци ја ма ко је
су ор га ни зо ва не по во дом зна чај них да -
ту ма и до га ђа ја из исто ри је Ср би је, исто -
ри је Гра да Кру шев ца, ју би лар них да на
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ЗОВ ИНИЦИЈАТИВЕ
У животу резервног потпуковника Марка Јеремића све је

складно и, уз поштовање приоритета, испреплетено у
јединствену целину. Ако се он посматра као резервни
официр, онда на први поглед делује да је све друго 

подређено обавезама према Отаџбини. Ако се, пак, он
анализира као глава породице, испада да му је у жижи
управо сопствена основна друштвена ћелија. Заправо, 

живи живот динамиком која превазилази 
редовну колотечину.

Обука овлашћених лица из
субјеката планирања 

одбране

О ПРАКТИЧНОЈ 
ПРИМЕНИ ЗАКОНА

У
кон гре сној са ли До ма Гар де Вој ске Ср -
би је 21. ок то бра је ре а ли зо ва на јед на
од те ма оп ште и струч но-спе ци ја ли -

стич ке обу ке овла шће них ли ца из су бје ка -
та пла ни ра ња од бра не ко јој су при су ство -
ва ли пред став ни ци ор га на др жав не упра -
ве, пред став ни ци ло кал них са мо у пра ва ,
као и при пад ни ци Ми ни стар ства уну тра -
шњих по сло ва и Ми ни стар ства за др жав -
ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву.

По моћ ник ми ни стра од бра не за људ ске
ре сур се, го спо ђа Ка та ри на То ма ше вић по -
здра ви ла је уче сни ке обу ке и за хва ли ла
се што су пре по зна ли зна чај при пре ма за
од бра ну зе мље и ода зва ли се по зи ву за
обу ку у из ра ди соп стве них пла но ва од бра -
не.

Она је ис та кла да је Ми ни стар ство од -
бра не, као но си лац при пре ма за од бра ну,
пре по зна ло све про бле ме са ко ји ма се су -
о ча ва ју овла шће на ли ца у дру гим др жав -
ним упра ва ма, те ова обу ка има за циљ да
по мог не овла шће ним ли ци ма из су бје ка та
пла ни ра ња од бра не у оса мо ста љи ва њу и
осна жи ва њу ка па ци те та су бје ка та из ко јих
до ла зе у по гле ду што бо ље из ра де соп -
стве них пла но ва.

То ма ше вић ка је по же ле ла при сут ни ма
успе шан рад са уве ре њем да ће се ре а ли -
за ци јом обу ке до сти ћи пла ни ра ни циљ.

У на ред них ме сец да на ре а ли зо ва ће се
пла ни ра не те ме из Оп ште и струч но-спе -
ци ја ли стич ке обу ке где ће пре да ва чи и
струч на ли ца из ор га ни за циј ских це ли на
Ми ни стар ства од бра не, Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва и Ми ни стар ства за
др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву
упо зна ти по ла зни ке са прак тич ном при ме -
ном за кон ских и под за кон ских про пи са у
то ку ре а ли за ци је по сло ва пла ни ра ња при -
пре ма за од бра ну.



Вој ске Ср би је гар ни зо на у Кру шев цу и про -
сла ве Да на ор га ни за ци је РВС Ср би је. 

Од бра на и за шти та 
у сред њим шко ла ма

По чет ком 2020. го ди не ре зер вне вој не
ста ре ши не су се укљу чи ле као пре да ва чи у
за вр шним раз ре ди ма сред њих шко ла.
Упра ва за оба ве зе од бра не МО по сти гла је
до го вор за Ми ни стар ством про све те, на у ке
и тех но ло шког раз во ја о из во ђе њу фа кул та -
тив не на ста ве у за вр шним раз ре ди ма сред -
њих шко ла. Област су сно ви си сте ма од бра -
не Ре пу бли ке Ср би је. У кру ше вач ким сред -
њим шко ла ма је успе шно по че ла ре а ли за -
ци ја ових са др жа ја кроз 11 те ма обу ке.
Услед на сту па ња пан де ми је ви ру са ко ро на,
та на ста ва је пре ки ну та. ГО РВС Кру шев ца
по ла же ве ли ке на де да ће овај на ци о нал ни
про је кат од оп штег зна ча ја би ти на ста вљен. 

Сва ке го ди не ор га ни зо ва на је ак ци ја до -
бр о вољ ног да ва ња кр ви у ко јој уче ству ју
чла но ви и сим па ти зе ри ор га ни за ци је у са -
рад њи са Цр ве ним кр стом Ср би је у Кру шев -
цу.

По во дом обе ле жа ва ња 100 го ди на од
про бо ја Со лун ског фрон та, од 27. апри ла до
1. ма ја 2018. го ди не ГО РВС Кру шев ца ор -
га ни зо ва ла је пу то ва ње под на зи вом ,,Тра -
го ви ма Срп ске вој ске од 1916. до 1918. го -
ди не.“ Том при ли ком, уче сни ци ак тив но сти
по се ти ли су остр во Крф и Ви до, Пла ву гроб -
ни цу, лу ку у Гу ви ји, за тим Аге ос Ма те ос,
Крф и срп ско вој нич ко гро бље Зеј тин лик у
Со лу ну. Чла но ви ГО РВС Кру шев ца по кло -
ни ли су се се ни ма стра да лих Ср ба и со лун -
ских бо ра ца и по ло жи ли вен це на гро бо ве
стра да лих рат ни ка.

Чла но ви ГО РВС Кру шев ца уче ство ва ли
су у обе ле жа ва њу ва жних исто риј ских до га -
ђа ја за срп ски на род и Ср би ју. Из ме ђу оста -
лог, по во дом 105 го ди на од Цер ске бит ке ор -
га ни зо ва но је и пу то ва ње у Те ке риш. У про -
те клом пе ри о ду ре а ли зо ва не су по се те ко -
ман да ма и је ди ни ца ма Вој ске Ср би је. По -
себ но је зна чај на по се та Ко ман ди Коп не не
вој ске у Ни шу.

Ор га ни за ци ја је до би ла ве ли ки број по -

хва ла, за хвал ни ца и на гра да. По себ но се
из два ја ју Ви дов дан ска на гра да ко ју је ОРВС
Кру шев ца до би ла 28. ју на 2021. го ди не од
гра да (Кру шев ца). Та ко на при мер Цр ве ни
Крст Ср би је је до де лио при зна ње РВС за
до при нос и бри гу о за јед ни ци као дру штве -
но од го вор ној ор га ни за ци ји.

Цен трал на про сла ва 
Да на РВС

По во дом обе ле жа ва ња 100 го ди на од ос-
ни ва ња Ор га ни за ци је ре зер вних вој них ста -
ре ши на Ср би је цен трал на про сла ва је одр -
жа на у Кру шев цу у сеп тем бру 2019. го ди не.
На и ме, на осно ву од лу ке Управ ног од бо ра
за оства ре не про грам ске ре зул та те ГО РВС
у Кру шев цу, свр ста на је ме ђу нај ор га ни зо -
ва ни је и нај бо ље у Ср би ји. У нај те жим усло -
ви ма од фор ми ра ња ГО РВС Ср би је у ко ји -
ма је ра ди ла по след њих го ди на, по ка за ла
је сву чвр сти ну и жи ла вост. Чла но ви ор га -
ни за ци је по ред то га што раз у ме ју оба ве зе и
рас по ла жу зна њем и ве шти на ма за обу ку
зе мље, пер ма нент но су се тру ди ли свом
сна гом да их по диг ну на ви ши ни во.

Глав ном од бо ру РВС Кру шев ца и Кру -
шев цу при па ла је част, а и ду жност, да бу ду
до ма ћи ни цен трал не про сла ве. Уз ве ли ки
на пор и за ла га ње, а са ве ли ким за до вољ -
ством, про сла ва је успе шно ре а ли зо ва на и
то пу тем од ви ја ња дво днев них про грам ских
са др жа ја. 

Пр ви пут по сле 2000. го ди не ми ни стар
од бра не је уна пре дио у ви ши чин 22 чла на
РВС Ср би је, од ко јих су пе то ро чла но ви ор -
га ни за ци је РВС Кру ше вац. Ми ни стар од бра -
не Алек сан дар Ву лин је у при год ном из ла -
га њу, ко је је че сто пре ки да но апла у зи ма, ре -
као да ми ни стар ство не пра ви раз ли ку из -
ме ђу ак тив них и ре зер вних ста ре ши на. Том
при ли ком је пред сед ни ку Са ве за др Ми лој -
ку Ни ко ли ћу у име Ми ни стар ства од бра не
Ср би је уру чио нај ви ше при зна ње Злат ну
пла ке ту.

У про те клих 16 го ди на ГО РВС Кру ше вац
ре а ли зо ва ла је број не три би не, па не ле, све -
ча не ака де ми је. Све те ма ни фе ста ци је бе -
ле же до бру, ква ли тет ну при пре му, ор га ни -
за ци ју и ве ли ку по се ће ност чла но ва и гра -
ђа на. По себ но тре ба из дво ји ти три би ну
,,Бит ка за Па штрик“ ко ја је одр жа на 2018. го -
ди не уз уче шће ге не ра ла Бо жи да ра Де ли ћа
и Сто ја на Ко њи ков ца.

У са рад њи са ме ди ји ма оства рен је ве ли -
ки на пре дак ко ји се у ра ној фа зи ра да огле -
дао у из ла ску из ано ним но сти и скре та њу
па жње на рад ор га ни за ци је и ње них чла но -
ва. 

За вред не по сла увек има

Ка да је 2014. го ди не на че ло СОРВС Ср -
би је до шао др Ми лој ко Ни ко лић, пу ков ник у
пен зи ји, са се кре та ром Дра га ном Ћир ко ви -
ћем, пу ков ни ком у пен зи ји, глав ни за да так
ко ји је Управ ни од бор пред њих по ста вио
би ло је ус по ста вља ње и ја ча ње са рад ње са
Ми ни стар ством од бра не и Вој ском Ср би је,
на за да ци ма при зна ва ња ста ту са РВС Ср -
би је. Ве о ма бр зо су пред сед ник и се кре тар
ус по ста ви ли, ка ко се ка сни је по ка за ло, ве о -
ма пло до но сну са рад њу са Ми ни стар ством
од бра не и Вој ском Ср би је ко ја се огле да у
чи ње ни ци да је СОРВС Ср би је по но во пре -
по знат као ор га ни за ци ја од по себ ног зна ча -
ја за МО и ВС. 

У де цем бру 2020. го ди не ор га ни за ци је
РВС Ра син ског окру га до би ле су нео п ход ну
тех нич ку по др шку. Уз кон ти ну и ра ни ме ђу -
соб ни рад пред сед ни ка, за ме ни ка и се кре -
та ра и не се бич ну по др шку ор га ни за ци ја ма
ши ром Ср би је, ство ре но је плод но тло за
раз вој и раст свих ви до ва са рад ње у це лој
Ср би ји, што је у ве ли кој ме ри има ло за по -
сле ди цу осна же ње ор га ни за ци је у це ли ни.

Ру ко вод ство ГО РВС Ср би је у на ред ном
пе ри о ду тре ба да на ста ви са ра дом и по ја -
ча ак тив но сти на оства ри ва њу ре зул та та ко -
ји ће би ти бо љи од до са да шњих: при јем но -
вих чла но ва, са рад ња са СО РВС Ср би је,
Град ском упра вом, Ко ман дом гар ни зо на у
Кру шев цу и Цен тром Ми ни стар ства од бра -
не, јав ним пред у зе ћи ма и при вред ним дру -
штви ма, а и па три от ским ор га ни за ци ја ма.
Као је дан од глав них за да та ка у на ред ном
пе ри о ду, ис ти че се ре а ли за ци ја про јек та
Ми ни стар ства од бра не Ср би је, Упра ве за
оба ве зе од бра не и Ми ни стар ства про све те,
на у ке и тех но ло шког раз во ја о из во ђе њу
фа кул та тив не на ста ве у за вр шним раз ре ди -
ма сред њих шко ла: Осно ви си сте ма од бра -
не Ре пу бли ке Ср би је, где су ре зер вне вој не
ста ре ши не укљу че не као пре да ва чи. 

Мар ко Је ре мић је на из бор ној кон фе рен -
ци ји 18. ју на ове го ди не го ди не ду жност
пред сед ни ка ГО РВС Кру шев ца пре дао
Сло бо да ну Ла зи ћу, ре зер вном пот пу ков ни -
ку, ду го го ди шњем чла ну и за ме ни ку пред -
сед ни ка ГО РВС Кру шев ца и по же лео му да
ре зул та ти ра да и на пре дак ор га ни за ци је у
бу дућ но сти у сва ком сми слу бу ду бо љи од
до са да по стиг ну тих, те да ће он као члан и
до са да шњи пред сед ник би ти без у слов на
по др шка у ра ду у бу дућ но сти.

У окви ру СОРВС Ср би је, где на ста вља
ак ти ван рад на ме сту за ме ни ка пред сед ни -
ка, им пе ра тив је на ста вак осни ва ња оп -
штин ских и град ских ор га ни за ци ја и учла -
ње ње у СОРВС Ср би је, по моћ чла ни ца ма
СОРВС Ср би је у фи нан сиј ском и ор га ни за -
ци о ном сми слу. Ре а ли за ци ја ини ци ја ти ве
то јест про јек та Ми ни стар ства од бра не Ср -
би је, Упра ве за оба ве зе од бра не и Ми ни -
стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког
раз во ја о из во ђе њу фа кул та тив не на ста ве у
за вр шним раз ре ди ма сред њих шко ла:
Осно ви си сте ма од бра не Ре пу бли ке Ср би је
та ко да се у сва кој сред њој шко ли у Ср би ји
из во ди на ста ва је ула га ње у обра зо ва ње,
ула га ње у бу дућ ност.

Ли дер, ви зи о нар, мар љи ви рад ник, па -
три о та ко ји је кроз ја ча ње ко лек тив ног ду ха
и не пре стан и пре дан рад сво јом упо р но шћу
и ис трај но шћу ус пео да на дах не и чла но ве
ор га ни за ци је и за јед ни цу да об но ве, раз ви ју
и осна же ор га ни за ци ју. ,,Где ја ста дох ти
про ду жи,  што смо ду жни ти оду жи.“

На чин ра да и рад ГО РВС Кру ше вац са
Је ре ми ћем на че лу је, мо же се ре ћи, све тао
при мер и иде ја во ди ља и ви зи ја бу дућ но сти
ко ја осве тља ва по сто је ће и но во о сно ва не
ор га ни за ци је. За јед нич ким ра дом, афи р ма -
ци јом ко лек тив ног ду ха и за јед ни штва и ја -
ча њем иде је о осна жи ва њу Срп ског на ци о -
нал ног би ћа и са ме ор га ни за ци је осна жен
је сва ки по је ди нац, осна же на је са ма ор га -
ни за ци ја. Ово је пре по зна ло и Ми ни стар -
ство од бра не и Вој ска Ср би је док се исто -
вре ме но код обич ног гра ђа ни на фор ми ра -
ла по зи тив на сли ка о ва жно сти по сто ја ња
те ор га ни за ци је за од бра ну зе мље, за срп -
ски на род, за Ср би ју.

Сне жа на Јо ва но вић
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ПОВОДИ

П
от пред сед ник Вла де и ми ни стар
од бра не др Не бој ша Сте фа но вић
при су ство вао је 31.ав гу ста све ча -

но сти по во дом за вр шет ка вој но струч -
ног оспо со бља ва ња слу ша ла ца за ре -
зер вне офи ци ре ге не ра ци је „Март
2021“ и њи хо вог про мо ви са ња у чин
ре зер вног пот по руч ни ка Вој ске Ср би -
је. Све ча но сти је при су ство вао и др
Ми лој ко Ни ко лић, пред сед ник Управ -
ног од бо ра СОРВСС.

Че сти та ју ћи им, ми ни стар Сте фа но -
вић је по ру чио да Ср би ја од 31. ав гу -
ста има 51 но вог ре зер вног офи ци ра
и да су они до каз да по сто је вред но -
сти ко је су не про ла зне као што је љу -
бав пре ма отаџ би ни.

- Ср би ја је зе мља Жи во ји на Ми ши -
ћа, Пе тра Бо јо ви ћа, Ра до ми ра Пут ни -
ка, зе мља ве ли ких вој ско во ђа. Зе мља
љу ди ко ји су се сво јим де ли ма упи са -
ли у исто ри ју, ко ји ма је чак и не при ја -
тељ ода вао по част ди ве ћи се њи хо -
вом ви те штву, хра бро сти и ко ли ко во -
ле сво ју Ср би ју. Ср би ја је зе мља ко ју
су ства ра ле ге не ра ци је та квих љу ди,
ко ји ни су раз ми шља ли о сво јим жи во -
ти ма, већ су се бо ри ли за сво је по ро -
ди це, сво је бли жње, за свој на род и
сво ју зе мљу – ре као је Сте фа но вић.

Ка ко је ис та као, за хва љу ју ћи њи ма
да нас гра ди мо на шу зе мљу у ми ру.

- Да нас је на ша отаџ би на без бед на,
си гур на, зе мља ко ја гра ди пу те ве, мо -
сто ве, шко ле, бол ни це, ко ја се бо ри и
так ми чи и са мно го ве ћим зе мља ма у
то ме ка ко пру жи ти што бо љи и ква ли -
тет ни ји жи вот свом на ро ду. Да би мо -
гла то да на ста ви да ра ди, да би би ла
не за ви сна, су ве ре на и са мо стал но до -
но си ла  од лу ке пи та ју ћи са мо и је ди но
свој на род, мо ра да има ја ку Вој ску,
ко ја је га рант ње не не за ви сно сти и ко -
ја је га рант да ни ко не ће ни по ми сли -
ти да угро зи без бед ност на ше Ср би је.
Да би та Вој ска би ла ја ка, из ме ђу
оста лог, мо ра да има и ја ку ре зер ву,
мо ра да има ја ке ре зер вне ста ре ши не
– на гла сио је ми ни стар Сте фа но вић.

Он је ис та као да је имао при ли ку да
се уве ри да су на ши но ви ре зер вни
офи ци ри успе шно са вла да ли обу ке
то ком прет ход них ме се ци и на до гра -

ди ли сво ја зна ња ко ја су сте кли у ци -

вил ству.

- Дра го ми је да ће те по не ти та но -

ва, вој нич ка зна ња из пе ша ди је, те ле -

ко му ни ка ци ја, здрав ства, ин жи ње ри -

је, ко ја ће вам омо гу ћи ти да бу де те до -

бре ре зер вне ста ре ши не. По себ но ми

је за до вољ ство што не ки од вас же ле

и да, ка ко сам чуо, на ста ве сво ју ка ри -
је ру као про фе си о нал не, ак тив не ста -
ре ши не на ше вој ске. Вој ска Ср би је и
Ми ни стар ство од бра не се за и ста тру -
де да зна ња и ве шти не ко је ов де сти -
че те не бу ду не што што је ствар про -
шло сти, чак ни да на шњи це, већ бу -
дућ но сти. Тру ди мо се да, без об зи ра

Промовисани резервни официри генерације „Март 2021“

НА ПОНОС НАРОДУ 
И ДРЖАВИ

Србија је земља Живојина Мишића, Петра Бојовића, Радомира Путника, 
земља великих војсковођа. Земља људи који су се својим делима уписали у

историју, којима је чак и непријатељ одавао почаст дивећи се њиховом 
витештву, храбрости и колико воле своју Србију, поручио је, између осталог,

новопроизведеним резервним потпоручницима министар одбране 
Небојша Стефановић. 
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на то што ни смо нај ве ћа вој на си ла да
не за о ста је мо зна чај но за ве ћим и мо -
дер ни је опре мље ним вој ска ма – ре -
као је ми ни стар Сте фа но вић.

Ми ни стар од бра не је ре као да зна
да су њи хо ве по ро ди це по но сне на то
што су по ста ли нај мла ђи ре зер вни
офи ци ри.

- Ви де ће те ко ли ко зна чи обу ка ко ју
сте про шли ка да до ђе до пр ве ван ред -
не си ту а ци је или би ло ка кве си ту а ци -
је да на ро ду тре ба по моћ. Не за бо ра -
ви те и да на род увек уме да вра ти и
бу де уз сво ју вој ску, јер зна да је та вој -
ска увек би ла уз ње га, кад год је тре -
ба ло и кад год ни ко дру ги ни је мо гао
или смео – ре као је ми ни стар.

Он се ре зер вним офи ци ри ма још
јед ном за хва лио што су се од лу чи ли
за овај зна ча јан ко рак у свом жи во ту.

- Би ти про из ве ден у чин офи ци ра
ове вој ске ве ли ка је ствар и не успе то
пу но љу ди у жи во ту да по стиг не. Знам
да ће ва ше по ро ди це и ва ша де ца би -
ти по но сни, у то сам уве рен, а ви да
зна ње и ве шти не ко је сте ов де сте кли
упо тре би те на до бро бит свог на ро да

– ре као је ми ни стар Сте фа но вић.
Нај у спе шни ји ма у овој ге не ра ци ји

ре зер вних офи ци ра Вој не ака де ми је,
ре зер вним пот по руч ни ци ма Алек сан -
дру Ја ко вље ви ћу, Сте фа ну Пе тро ви -
ћу и Алек сан дру Мла де но ви ћу, као и
ре зер вним пот по руч ни ци ма Ме ди цин -
ског фа кул те та ВМА Ми о ми ру Ра до са -
вље ви ћу, Ива ну Ми лен ко ви ћу и Ти ја -
ни Вељ ко вић ми ни стар Сте фа но вић
уру чио је руч не ча сов ни ке са по све -
том.

У чин ре зер вног пот по руч ни ка да нас
је про мо ви сан 51 слу ша лац ро да пе -
ша ди је и ин жи ње ри је, слу жбе те ле ко -
му ни ка ци ја и са ни тет ске слу жбе.

Пр ви у ран гу ове ге не ра ци је слу ша -
ла ца ре зер вних офи ци ра је ре зер вни
пот по руч ник Алек сан дар Ја ко вље вић
(9,67), ко ји је у име ге не ра ци је „Март
2021“, ис та као да је сви ма у том стро -
ју за јед нич ка же ља да са по но сом
обу ку уни фор му и по ло же за кле тву да
ће бра ни ти сло бо ду и част отаџ би не
по це ну жи во та.

- Сви ови но во про мо ви са ни офи ци -
ри у ре зер ви су се на ко рак да до ђу ов -

де од лу чи ли до бро вољ но, на до гра -
див ши сво ја, у ци вил ству сте че на ака -
дем ска зна ња, вој ним и ли дер ским ве -
шти на ма. Тај до бро вољ ни аспект на -
ше слу жбе, мо жда се нај бо ље огле да
у ре чи ма на шег ве ли ког вој во де Жи во -
ји на Ми ши ћа „је дан ко ји хо ће, увек је
ја чи од дво ји це ко ји мо ра ју“ – ис та као
је ре зер вни пот по руч ник Ја ко вље вић.

Он је на гла сио да су у прет ход ном
пе ри о ду сте кли спо соб но сти да од го -
во ре на све по тен ци јал не иза зо ве, ри -
зи ке и прет ње по на шу зе мљу, а да је
Вој ска Ср би је до би ла још јед ну до бро
об у че ну кла су ре зер вних офи ци ра.  

Све ча но сти у ка сар ни „Ге не рал Јо -
ван Ми шко вић“ у Бе о гра ду при су ство -
ва ли су за ме ник на чел ни ка Ге не рал -
шта ба Вој ске Ср би је ге не рал-пот пу -
ков ник Пе тар Цвет ко вић, рек тор Уни -
вер зи те та од бра не ге не рал-пот пу ков -
ник доц. др Го ран Ра до ва но вић, чла -
но ви Ко ле ги ју ма ми ни стра од бра не и
Ко ле ги ју ма на чел ни ка Ге не рал шта ба
Вој ске Ср би је, као и по ро ди це и при ја -
те љи нај мла ђих ре зер вних офи ци ра.

Они ће подмладити строј Војске Србије

Свечаности су присуствовали и чланови породица 
новопроизведених резервних официра

Строј одлучних бранилаца отаџбине
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ПОВОДИ

У
стро ју од ва жних нај мла ђих офи -
ци ра Вој ске Ср би је, на све ча но -
сти по во дом про мо ви са ња слу -

ша ла ца за ре зер вне офи ци ре ге не -
ра ци је „Сеп тем бар 2020“ у чин ре -
зер вног пот по руч ни ка, кра јем фе -
бру а ра у Ка сар ни „Ге не рал Јо ван
Ми шко вић“ у Бе о гра ду ста јао је и
Ан дреа Ло вић.

Ре кло би се са мо још је дан у ни зу
мла дих љу ди, чи ја је же ља да слу -
жи отаџ би ни нео дво ји ва од уни фор -
ме срп ског офи ци ра. И би ло би та ко
да Ан дреа Ло вић ни је ро ђен и не
жи ви у Офен ба ху на Мај ни по ред
Франк фур та, у Са ве зној Ре пу бли ци
Не мач кој. И да му та уни фор ма не
зна чи ви ше од рад ног оде ла. Она је,
ка же, ви ше од то га - сим бол ча сти и
па три о ти зма.

- Од у век сам же лео да слу жим
вој ску у Ср би ји. Имам са мо на ше
др жа вљан ство и од ма ле на сам о
то ме ма штао. Сви мо ји су слу жи ли
вој ску, а пра де до ви су пре шли Ал -
ба ни ју, про би ли Со лун ски фронт и
чу дим се они ма ко ји сма тра ју да је
нео бич но то што сам ја, као Ср бин
ко ји жи ви у Не мач кој, за вр шио шко -
ло ва ње за ре зер вног офи ци ра. Ја за пра во
ми слим да би то тре ба ло да бу де нор мал -
но да Ср бин, ма где жи вео, слу жи сво јој
зе мљи - при ча нам Андра, ко ји је пре де -
се так го ди на чуо за КСРО (Курс слу ша ла -
ца за ре зер вне офи ци ре), али је, ка же, тек
пре не ко ли ко го ди на по чео да се рас пи ту -
је о тој мо гућ но сти, кад је ди пло ми рао на
фа кул те ту и ка да су се „сте кли усло ви на
при ват ном пла ну“.

Строј ча сти и па три о ти зма
Све до чи да је ше сто ме сеч но шко ло ва -

ње про те кло у зна ку уче ња и дру же ња ко -
је ни кад не ће за бо ра ви ти.

-Про шли смо мно го то га за јед но, по го то -
ву ми пе ша дин ци, нас 13 од  у куп но 49 по -
ла зни ка ко ји су успе шно за вр ши ли шко ло -
ва ње. До ста вре ме на про ве ли смо на те -
ре ну за јед но, по ве за ни смо при ја тељ -
ством ко је ће ду го тра ја ти, као у пе сми по
ко јој дру гар ство из вој ске тра је за у век.
КСРО је ве о ма ди на ми чан, ак тив но сти се
не од ви ја ју са мо на Вој ној ака де ми ји. По -
сле ше сто не дељ не основ не обу ке сле де
ис пи ти, па те ре ни, у за ви сно сти од ро да.
На кра ју шко ло ва ња би ва те рас по ре ђе ни

у не ки од цен та ра Ко ман де за обу ку или
Коп не ну вој ску - ка же Ло вић, ко ји је ше сто -
не дељ ну прак су оба вио у По жа рев цу, у
Цен тру за обу ку Коп не не вој ске, као за ме -
ник ко ман ди ра во да.

Ту су, ис ти че, учи ли од нај бо љих - од на -
ших ин струк то ра, ак тив них под о фи ци ра и
офи ци ра.

-По се бан је осе ћај кад ста неш ис пред
30 вој ни ка, а не ка да и пред 40, ка да сам
по ма гао ко ле га ма из дру гих, број ни јих во -
до ва. У та квим слу ча је ви ма тач но мо раш
да знаш шта ра диш, да осе тиш ка ко из гле -
да та но ва ре ал ност јед ног ста ре ши не. Ра -
ди ли смо 16, не кад и 18 са ти днев но, јер
мо раш да уста неш пре вој ске, да бу деш на
бу ђе њу, да лег неш по сле њих и то тек на -
кон што си на пи сао под сет ник за су тра -
дан.

Да ли је то и нај те жи део шко ло ва ња?
-Шко ло ва ње је фи зич ки ве о ма зах тев но

и то не са мо на те ре ну већ и на Вој ној ака -
де ми ји. Ту су и не и спа ва ност и спе ци фич -
ни дрил и од нос пре ма на ма у По жа рев цу,
ко ји су ну жни да би смо очвр сли. У Цен тру
за обу ку је осе ћај био по себ но ис цр пљу ју -
ћи, јер имаш ко манд ну од го вор ност, а под -
јед на ко те не ко све вре ме кон тро ли ше и

ука зу је ти на гре шке - ка же мла ди ре зер -
вни пот по руч ник, ко ји на пи та ње ко ју би
оце ну дао се би кад је реч о прак тич ном де -
лу, по сле кра ћег раз ми шља ња, ка же - ос-
ми цу!

-До бра је то оце на, али је и ре ал на.
Го во ре ћи о про мо ци ји кра јем фе бру а ра,

ис ти че да је осе ћај био „фан та сти чан“, али
и раз ли чит у од но су на онај с по ла га ња за -
кле тве, ко ја је за ње га би ла „спек та ку ла -
ран до га ђај“.

-Из го ва раш текст за кле тве сво јој др жа -
ви и на ро ду, слу шаш хим ну, гле даш у за -
ста ву, по здра вљаш за став ни вод... Шест
ме се ци ка сни је на про мо ци ји те др жи не -
ка кав осе ћај олак ша ња, јер знаш да се све
до бро за вр ши ло. Да си ус пео. С дру ге
стра не, уз бу ђе ње је ве ли ко, баш као и осе -
ћај од го вор но сти кад ока чиш ро зе ту - чин
пот по руч ни ка.

Све стан да ће са да сви дру га чи је да те
гле да ју. Сад си ча сни срп ски офи цир! Кроз
гла ву ти про ла зе сли ке све га што си про -
шао. Уз при јат ну то пли ну...

Ак ти ван у ди ја спо ри
Ан дреу, ко ји је је ди нац, ро ди те љи су од

по чет ка по др жа ва ли у на ме ри да слу жи у

ПО РУ КА МЛА ДИ МА
Жи ви мо у мо дер ном до бу и мо ја

ге не ра ци ја се, да та ко ка жем, „усе -
де ла“. И ов де и у ра се ја њу др жи -
мо у ру ка ма не пре ста но смарт фо -
не, гле да мо се пре ко дру штве них
мре жа. Мно ги мла ди љу ди иду у
те ре та ну, не раз ми шља ју ћи ко ли -
ко би им до бра до не ло да шест
ме се ци слу же вој ску, да осе те ка -
ко то из гле да. Ва жно је да на у че и
да слу ша ју, за бо ра ви ли смо ко ли -
ко је то ва жно, али и да осе ти моћ
ко лек ти ва, ко ји мо же мно го то га
што не мо же по је ди нац. Мо ја по ру -
ка мла дим љу ди ма је да се не ли -
бе да слу же вој ску, по го то ву у овом
тре нут ку, ка да на ша др жа ва по но -
во раз ма тра мо гућ ност за оба ве -
зно слу же ње. За и ста се на дам да
ће мла ди љу ди ту при ли ку пре по -
зна ти, а да ће до ћи и мо ји из ди ја -
спо ре, тим пре што је за фа кул тет -
ски обра зо ва не љу де КСРО фан -
та стич на при ли ка.

Резервни потпоручник Андреа Ловић

МОЈИ ПРАДЕДОВИ 
СУ ПРЕШЛИ 

АЛБАНИЈУ...
Усхићен изговараш текст заклетве својој држави и

народу, слушаш химну, гледаш у заставу, 
поздрављаш заставни вод... Шест месеци касније

на промоцији држи те некакав осећај олакшања,
јер знаш да се све добро завршило. 

Сад си часни српски официр.

У строју генерације резервних 
војних официра

Андреа Ловић се није двоумио када је 
у питању одбрана отаџбине
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Вој сци Ср би је. Зна ју да кад на у ми, ис тра је
док не успе! Та ко је би ло и с фа кул те том.
За вр шио је пу бли ци сти ку на Јо ха нес Гу -
тен берг уни вер зи те ту у Мајн цу, спре ма се
за ма стер, а го ди на ма је ак ти ван у срп ској
ди ја спо ри. Пред сед ник је Омла дин ског од -
бо ра Цен трал ног са ве та Ср ба у Не мач кој
и члан Са ве за по то ма ка рат ни ка, а са да
се ра ду је што ће би ти и члан Са ве за ре -
зер вних вој них ста ре ши на.

Ак ти ван сам, да... Срп ски на род има ве -
ли ки број ва жних ју би ле ја за обе ле жа ва ње,
гле дам да по мог нем. Ро до љуб сам, не кри је
се то. По во дом сто го ди шњи це по бе де у Пр -
вом свет ском ра ту прак тич но у ср цу Не мач -
ке при ре ди ли смо ве о ма по се ће ну из ло жбу,
где је је дан од екс по на та би ла и ори ги нал на
блу за нај мла ђег срп ског ка пла ра Мом чи ла
Га ври ћа. Из ло жи ли смо ор де ње и дру ге екс -
по на те из тог вре ме на, а по став ка је ве о ма
до бро при мље на ме ђу на шим на ро дом, по -
го то ву код оних ко ји во ле Ср би ју и срп ску ис-
то ри ју и осе ћа ју при пад ност сво јој др жа ви.
Члан сам Цен трал ног са ве та Ср ба, па смо у
са рад њи са ге не рал ним кон зу ла том и на -
шом цр квом по ди гли и ве ле леп ни крст од
два и по ме тра на срп ско-ру ском Офи цир -
ском гро бљу из Пр вог свет ског ра та на цен -
трал ном франк фурт ском гро бљу, ко је по се -

ћу је мо сва ког 11. но вем бра и по ла же мо вен -
це у знак са бор но сти - ка же мла ди ре зер вни
офи цир Вој ске Ср би је и до да је да су за на -
ше вој но иза слан ство у Не мач кој, у Срп ском
кул тур ном цен тру у Офен ба ху, при ре ди ли и
из ло жбу по во дом обе ле жа ва ња две де це -
ни је од НА ТО агре си је на на шу зе мљу.

Ре зер вни офи цир Ан дреа Ло вић на кон
ове, ка ко ис ти че, ве о ма ва жне жи вот не
фа зе, ко ју је про вео на шко ло ва њу у Вој -
сци Ср би је, вра ћа се у Не мач ку „на свој
по сао у стру ци“.

-Мно го сам на у чио, до био... Пси хо фи -
зич ка сна га ко ју чо век раз ви је то ком шест
ме се ци шко ло ва ња је не што што је нај у пе -
ча тљи ви је, а ујед но је и нај ве ћи ка пи тал.
Мо рам да ка жем да сам био мен тал но
спре ман, иако сам до шао из не ког при лич -
ног ком фо ра, не да бих до био по сао у вој -
сци, већ због ја ке же ље да бу дем офи цир,
да се ста вим сво јој др жа ви на рас по ла га -
ње, а је дан од мо ти ва је био и да те сти рам
сво је гра ни це. Ре зер вни офи цир се не ан -
га жу је са мо у ра ту, има мо три ми си је вој -
ске и ја сам од сад увек ту ка да за тре ба.
По сто ји та оба ве за, по себ на вр ста ду жно -
сти, ко ју смо пре у зе ли на се бе, на ко ју нас
ни ко ни је при мо рао. Ро до љу бље се под -
ра зу ме ва ка да кре неш овим пу тем.

Из вор. Од бра на 

Г
о ди на ма Зре ња нин сло ви за јед ну
од нај у спе шни јих ор га ни за ци ја ре -
зер вних вој них ста ре ши на у Ср би -

ји. У све му то ме тра ди ци ја игра зна -
чај ну уло гу. Тај град, а и оп шти на у це -
ли ни, има ли су сјај не љу де ко ји су
зна лач ки пред во ди ли ко ло не ре зер -
вних вој них ста ре ши на. У мир но доп -
ско вре ме све је не ка ко јед но став ни је,
али ка да су де ве де се тих го ди на бук -
ну ли ра то ви, си ту а ци ја је по ста ја ла
сло же ни ја, ту роб ни ја, те жа. У рат ним
је ди ни ца ма су ре зер вни офи ци ри и
под о фи ци ри по ка за ли спрем ност да
бра не и од бра не сво ју зе мљу, али и
ко ли ко вла да ју зна њи ма и ве шти на ма
из обла сти од бра не.

Мно го је ен ту зи ја ста за слу жно што
је Зре ња нин на ска ли до стиг ну ћа ре -
зер вних вој них ста ре ши на у гра ду и
оп шти ни на ве о ма ви со кој ле стви ци.
Име Та ње Ду ло вић, ре зер вног капета-
на ко ја је већ ду го пред во ди зре ња -
нин ске ре зер вне ста ре ши не зна но је у
гра ду на Бе ге ју, а и мно го ши ре. Ко би
ре као: же на, па офи цир, па још капе-
тан и то ар ти ље рац!

-Од у век сам це ни ла вој ску. Сло бо да
ко ја се сти че од бра ном је део би ћа
срп ског на ро да. Ге не ра ци је су бра ни -
ле сло бо ду и ус пе ле, на рав но кр ва вом
бор бом, да обез бе де по сто ја ност на -
ро да и оно што ка же мо да смо сво ји
на сво ме. Шко лу ре зер вних офи ци ра
за вр ши ла сам 1984. го ди не. По том
сам успе шно за вр ши ла и Фа кул тет од -
бра не. Рад ни стаж сам сти ца ла у
обла сти од бра не. Ду го сам у сред њој
шко ли би ла про фе сор за пред мет
,,Од бра на и за шти та“. Ра ди ла сам у

при вре ди та ко ђе на по сло ви ма од бра -
не. Јед но став но од бра на је мој жи вот,
ка же по руч ник у ре зер ви Та ња Ду ло -
вић. 

По сле ра то ва ко ји су се во ди ли де -
ве де се тих го ди на од бра на је, бар је
та ко де ло ва ло, би ла уа за пећ ку дру -
штве не зби ље. Сто га је, ка ко ре че Та -
ња, по треб но да се ор га ни за ци ја ре -
зер вних вој них ста ре ши на вра ту ку ћи,
то јест да бу де при хва ће на у свим дру -
штве ним сре ди на ма као ин сти ту ци ја
од из у зет ног зна ча ја за од бра ну зе -
мље. Тре ба да нас пре по зна ју гра ђа -
ни јер ни је до бро, ка ко се ка же, да ре -
зер вне вој не ста ре ши не са ми за се бе
бу ду дру штве на ели та. 

-Ка да се не где по ја ви мо то ком из вр -
ша ва ња на ших ак тив но сти, не у пу ће -
ни љу ди обич но пи та ју па зар ми још
увек по сто ји мо. И он да са зна ју ко ли ко
је до брих љу ди у на шој ор га ни за ци ји.
Ве о ма је ва жно да ор га ни за ци ја бу де
пре по зна та у окви ру ло кал не са мо у -
пра ве. Ка да је то слу чај, ре зер вне вој -
не ста ре ши не има ју ак тив но сти, ства -
ра ју им се по вољ ни усло ви за рад, а
раз вој је не што што се под ра зу ме ва.
Ре зер вне вој не ста ре ши не кра си
опре де ље ност за др жа ву и од бра ни
ње них гра ни ца. То нас сна жи и чи ни
да бу де мо још је дин стве ни ји и ор га ни -
зо ва ни ји. У на шој ор га ни за ци ји смо
во ди ли ра чу на да бу де што ви ше мла -
дих. Они пред ња че у ак тив но сти ма.
Ка да је реч о ре зер вним вој ним ста ре -
ши на ма ко је су уче ство ва ле у од бра -
ни зе мље код њих не ма гор чи не. Све -
сни су шта зна чи од бра на зе мље и по -
но сни су што на то што су део је дин -
стве ног стро ја ко ји је та ко од луч но
бра нио зе мљу. Део на ших ак тив но сти
је упра во не го ва ње тра ди ци ја. Ме ђу -
тим, не же ли мо да нас љу ди пре по -
зна ју по то ме што ће мо на не ки спо ме -
ник да по ло жи мо цве ће, већ по вред -
но сти ма ко је не гу је мо у љу ди ма, на -
по ми ње Та ња. 

Ина че, Та ња не у мор но сми шља
про јек те ко ји ма ће ор га ни за ци ја да се
на нај бо љи на чин пред ста ви у Зре ња -
ни ну и Ср би ји. Го то во да и не ма зна -
чај ни је ак тив но сти у ор га ни за ци ји гра -
да где на од го ва ра ју ћи на чин ни су за -
сту пље не ре зер вне вој не ста ре ши не.
Та њу у кру го ви ма ре зер вних вој них
ста ре ши на би је глас да је же на змај.
Ка дра је да стиг не и по стиг не све оно
што сна гом ума сми сли. 

На ша од бра на има ста ре ши ну ко јим
мо же да се ди чи.

З. П.

Поводом стогодишњице
победе у Првом светском
рату практично у срцу
Немачке приредили смо
веома посећену изложбу,
где је један од експоната
била и оригинална блуза
најмлађег српског каплара
Момчила Гаврића.
Изложили смо ордење и
друге експонате из тог
времена...

О најбољима се говори и пише

ЖЕНА ЗМАЈ
Име Тање Дуловић, резервног капетана која  већ дуго 
предводи зрењанинске резервне старешине знано је у

граду на Бегеју, а и много шире

Тања Дуловић



П
ред на ма су при ме ри ре зер вних
вој них ста ре ши на из зре ња нин -
ске ор га ни за ци је. За јед нич ка им

је ка рак те ри сти ка да су мла ди, обра -
зо ва ни и успе шни у свом по слу. Од лу -
ком да по ста ну ста ре ши не, по ста ли и
бо љи љу ди и уна пре ди ли сво је рад не
би о гра фи је.

Рет ко ко од па ци је на та ко ји до ла зи у
но во сад ску апо те ку „Но во лек“ мо же
да на слу ти да се иза ле пог ли ца и
осме ха апо те кар ке Је ле не То мић кри -
је офи цир ски дух. Не хва ли се Је ле на
сво јим чи ном, а ка да то не ко ме и ис -
при ча, оста вља са го вор ни ке за ди -
вље ним. Је ле на је чин пот по руч ни ка
ока чи ла на епо ле те на кон кур са за ре -
зер вне офи ци ре од сеп тем бра 2015.
до фе бру а ра 2016 го ди не. Био је то,
ка же, ве ли ки иза зов у окви ру ко га је
те сти ра ла сво је мо гућ но сти и ус пе ла.
Још увек су јој жи ва се ћа ња на пр ви
дан у ка сар ни, ју тар ње смо тре, де жур -
ства, га ђа ња, ста жи ра ње у је ди ни ци у
Зре ња ни ну. 

По сао апо те кар ке је од го во ран, зах -
те ва тач ност, пре ци зност, по све ће -
ност, кон цен тра ци ју и до бру ко му ни ка -
ци ју са па ци јен ти ма. Из у зет но је леп
осе ћај ка да по ма же те љу ди ма, по ру -
чу је Је ле на. Та кав осе ћај има офи цир
и вој ник уоп ште, јер му је пр ви за да -
так да бу де уз свој на род и да му по -
мог не. За то ни је чу до што су се ла ко
спо ји ле на рад но ме сту ми си ја апо те -
кар ке и ре зер вног офи ци ра.

-Курс ми је по мо гао да по ста нем
пси хич ки и фи зич ки спрем ни ја за ве ће
на по ре и иза зо ве, као и да се об у чим
за опа сно сти ко је ни су сва ко днев не.
Би ла сам ди сци пли но ва на и од го вор -
на и пре вој не обу ке, а у уни фор ми
сам ви де ла пра ву при ме ну та квог од -

но са пре ма жи во ту, што ми да нас по -
ма же у окви ру ре дов ног по сла. У ср цу
су ми оста ла два до га ђа ја са кур са,
по ла га ње за кле тве у Сом бо ру и про -
мо ци ја нај мла ђих ре зер вних офи ци ра
на Вој ној ака де ми ји. То се не за бо ра -
вља, ка же Је ле на То мић, пот по руч ник
ин тен дант ске слу жбе.

Њен ко ле га из 103. кла се Кур са за
ре зер вне ин тен дант ске офи ци ре Бор -
ко Ра ко вић је тре нут но аси стент ме на -
џе ра у ком па ни ји „ББ трејд“ у Зре ња -
ни ну. Пред со бом на сто лу има ра чу -
нар, а у гла ви ор га ни за ци о ни за да так
ка ко да у 151 ма ло про дај ни тр го вин -
ски обје кат рас по ре ди ро бу. Мно го де -
та ља тре ба др жа ти под кон тро лом и
кон так ти ра ти са ко ле га ма, ко јих има
као у јед ној пе ша диј ској че ти. Са обу -
ке пам ти  ју тар њу ужур ба ност ко ја се
за вр ша ва ла смо тром и да је до ду бо -
ко у ноћ учио вој ну ети ку. Ста жи рао је
у За је ча ру и, ка ко ка же, два ме се ца
упо зна вао ка сар ну и она ње га. 

-Био сам сту дент ка да је до не та
уред ба о уки да њу оба ве зе слу же ња
вој ног ро ка. Та вест ни је про ме ни ла

код ме не ни шта, јер сам знао да ћу од -
слу жи ти до бро вољ но. То сам же лео и
сма трао да је то част. По себ но сам
сре ћан што сам чин до био на кон кур -
са у Вој ној ака де ми ји, из у зет ној ви со -
ко школ ској уста но ви. Вој ска је учвр -
сти ла не ка мо ја мо рал на на че ла, од
ко јих је је дан да по сао оба вим нај бо -
ље што мо гу. Мо жда то за не ко га не ће
би ти до вољ но, али тре ба да зна да
сам дао мак си мум. Та ко ђе сам на у чио
да по шту јем ко ле гу, јер смо са бор ци у
истом по слу, из но си пот по руч ник Бор -
ко Ра ко вић ути ске о ути ца ју Кур са за
ре зер вне офи ци ре на по сао ко ји да -
нас оба вља.

Слич но раз ми шља и Лу ка Ср дић,
ин струк тор во жње у Ауто шко ли „023“
у Зре ња ни ну, ко ји у окви ру свог по сла
има и ве о ма ва жну уло гу, да они ко је
учи бу ду од го вор ни у во жњи, јер са мо
та ко се до при но си без бед но сти у са о -
бра ћа ју.

-Зна ња и ве шти не са кур са су ми по -
мо гла у оба вља њу сва ко днев них ак -
тив но сти о че му ни сам раз ми шљао
пре од слу же ња вој ног ро ка. На и ме,
ка да сам за вр шио сту ди је, же лео сам
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ПОВОДИ

Пише: 
резервни поручник

Миле Новаковић, 
новинар РТС-а 

Доказивање на два фронта, у јединици и код послодавца

ИДЕНТИТЕТ ОФИЦИРА
ПРОТКАН КРОЗ ПОСАО

Њихови чинови нису само важни за Војску Србије, већ треба да буду по-
рука послодавцима да су, сем редовног студијског програма, завршили и
школу за узвишену мисију - одбрану отаџбине. Резервни официри су ти-
хи јунаци на својим радним местима. Своје чинове не стављају у први

план, већ су посвећени послу на начин како су то учили на редовном фа-
култету, али и оном који је захтевао војну обуку и физичке напоре. 

Радо су обукли војничку униформу: Огњен Дуловић, Борко Раковић, 
Даница Маринков, Јелена Томић и Лука Срдић



да од слу жим вој ни рок, сма тра ју ћи да
је то па три от ска ду жност. Ка да сам
оти шао да се при ја вим за до бро вољ -
но слу же ње вој ног ро ка у Цен тру Ми -
ни стар ства од бра не Зре ња нин су ми
пред ло жи ли да бу дем ре зер вни офи -
цир. При стао сам и ни сам се по ка јао,
ка же Лу ка Ср дић.

Ови мла ди офи ци ри ис ти чу да су
за хва љу ју ћи Ор га ни за ци ји ре зер вних
вој них ста ре ши на Зре ња ни на до би ли
при ли ку и да уче ству ју у број ним ак ци -
ја ма ко је су од ко ри сти за дру штве ну
за јед ни цу. Би ли су у пр вим ре до ви ма
на уре ђе њу спо ме ни ка па лим ро до -

љу би ма у Ми хај ло ву, али и то ком про -
мо ци је ор га ни за ци је у окви ру тех нич -
ко-так тич ких збо ро ва ко је је ор га ни зо -
ва ла Ко ман да за раз вој Ба нат ске бри -
га де, а где су уче ни ци ма сред њих
шко ла од го ва ра ли на пи та ња ве за на
за Вој ску Ср би је. Са дру ге стра не оче -
ки ва ли су да ће по вре ме но на ста ви ти
обу ку, јер сте че на зна ња вре ме ном
бле де.

Сво је вре ме но, док је Ор га ни за ци ја
ре зер вних вој них ста ре ши на има ла
ши ри зна чај у др жа ви, пред ност при -

ли ком за по сле ња има ли су упра во
ови ка дро ви. То ви ше ни је слу чај, али
да нас ре зер вни офи ци ри и не тра же
та кву услу гу, а мо гли би са пу ним пра -
вом, јер су об у ча ва ни да ра де под
при ти ском. Њи хов по слов ни пут по -
пло чан је вој нич ким зна њем, а та ком -
би на ци ја је до бит на. По сло дав ци то
нај че шће не це не, већ по пра ви лу са -
зна ју да им је за по сле ни ре зер вни
офи цир тек кад он до би је по зив за ви -
ше днев ну вој ну ве жбу, због ко је мо ра
од су ство ва ти са рад ног ме ста.
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ПОД О ФИ ЦИР СКА СТА ЛО ЖЕ НОСТ
Ог њен Ду ло вић се опре де лио да по ха ђа Курс за ре зер вне под о фи ци ре ок -

то бра 2016. Би ло је то у Пан че ву, а обу ка за из ви ђа че је пот пу но про ме ни ла
ње гов жи вот ни пут.

-Ми слим да сам нај пре по стао ди сци пли но ва ни ји и ис ку сни ји. Ра дим на по -
сло ви ма слу жбе ни ка обез бе ђе ња без оруж ја и сте че на зна ња из вој ске ми
до бро до ђу, код про це не си ту а ци је и на чи на ре ша ва ња кон фли ка та. Ра дим у
сту дент ском до му, где су мла ди љу ди пу ни жи во та, ко је по не кад тре ба и сми -
ри ва ти, упу ћи ва ти и раз го ва ра ти о про бле ми ма. Мо тив да по ста нем под о фи -
цир је што сам же лео да се об у ча вам у овој обла сти, али и да на тај на чин
оста нем део Вој ске Ср би је, ка же Ог њен Ду ло вић из Зре ња ни на.

ДА НИ ЧИ НА НЕО СТВА -
РЕ НА ЖЕ ЉА

Да ни ца Ма рин ков, ре зер вни пот -
по руч ник ин тен дант ске слу жбе,
би ла је слу ша лац кур са 103. кла -
се. Но си по зи тив на ис ку ства из
Вој не ака де ми је у Бе о гра ду и ста -
жи ра ња у Ин тен дант ској ба зи у Но -
вом Са ду. До ста то га не по зна тог
до та да је са вла да ла, а по том оче -
ки ва ла ви ше да сте че но зна ње
при ме ни.

-Не мо же се за бо ра ви ти ка ко
смо на спе ци ја ли стич кој обу ци
учи ли да из ра ди мо пећ за пе че ње
вој нич ког хле ба та и на у те рен ским
усло ви ма. Оста ло ми је у се ћа њу
пре да ва ње из ети ке. Не ке на ви ке
са кур са, по пут фи зич ког ве жба ња
сам за др жа ла и у ци вил ству, али
на жа лост нај ве ћи део сте че них
ве шти на ни су пре по зна ли по сло -
дав ци. Мо тив да бу дем ре зер вни
офи цир је по ро дич на тра ди ци ја и
же ља да на ста вим да ра дим у Вој -
сци Ср би је, што се ни је до го ди ло,
ка же Зре ња нин ка Да ни ца Ма рин -
ков, ко ја је за по сле на тре нут но у
јед ној фир ми ко ја се ба ви обез бе -
ђе њем.

Патриотска је дужност служити
војску: потпоручник Лука Срдић

Војска му учврстила морална наче-
ла: потпоручник Борко Раковић

Помаже људима: потпоручник 
Јелена Томић
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ОРУЖЈЕ НАШЕ ОДБРАНЕ

Р
атно ваздухопловство и
противваздухопловна од-
брана  је ојачано набавком

шест беспилотних летелица,
односно даљинско пилотираних
ваздухоплова CH-92А и ласер-
ски вођеним авио-бомбама из
Народне Републике Кине.

Набавком нових летелица
Војска Србије постала је први
корисник таквих ваздухоплова у
региону и значајно унапредила
своје способности извиђања и
дејстава из ваздушног просто-
ра.

Мултифункционалност нових
даљински пилотираних вазду-

хоплова Војске Србије огледа
се у могућности њиховог кори-
шћења за реализацију широког
спектра задатака попут извиђа-
ња из ваздушног простора, пре-
цизног одређивања координата
уочених циљева на земљи, њи-
ховог аутоматског праћења и
напада циљева на земљи ла-
серски вођеним авио-бомбама,
обавештајне припрема бојишта,
корекције артиљеријске ватре,
процене ефеката дејства, ла-
серског обележавања циља ра-
ди дејства друге ласерски вође-
не муниције (бомби и ракета).

Ласерски вођеним авио-бом-

бама може се дејствовати по
лако оклопљеним возилима и
утврђеним објектима.

У времену када је савремена
бојишта немогуће замислити
без активне употребе беспосад-
них платформи, како на копну,
тако у ваздуху и води, набавка
нове класе ваздухоплова Вој-
сци Србије доноси и нове мо-
гућности развоја.

За Војску Србије, подједнако
значајна као и набавка даљин-
ски пилотираних ваздухоплова
CH-92А је и сарадња са кине-
ским стручњацима у домену
развоја и производње домаће

тактичке наоружане беспилотне
летелице средњег долета – Пе-
газ, као и трансфер технологија
које би стручњацима Војнотех-
ничког института омогућиле са-
мостално пројектовање и развој
беспилотних летелица сличне
класе.

Опремањем Ратног ваздухо-
пловства и противваздухоплов-
не одбране даљински пилоти-
раним ваздухопловима CH-92А
значајно су унапређене опера-
тивне способности овог вида
војске који никад није био сна-
жнији.

Ласерски вођеним авио-бомбама може се дејствовати 
по лако оклопљеним возилима и утврђеним објектима

Беспилотним летелицама унапређене 
су оперативне способности РВ и ПВО

Кабине за управљање 
новим борбеним средством

Летелица је опремљена
ласерски вођеним 
авио-бомбама
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ЗА ДЕЈСТВА 
ИЗ ВАЗДУШНОГ ПРОСТОРА

Нова
беспилотна
летелица
Војске Србије

Саставни део комплета је возило из
којег се управља летелицом



Д
ом је тре ба ло да бу де мо ну мен тал на
гра ђе ви на, ко ја би већ сво јом фа са -
дом сим бо ли зо ва ла идеј ност рат нич -

ког Пан те о на. Да би све ишло ка ко тре ба,
од лу че но је да се фор ми ра по се бан Од бор
за из град њу, са сек ци ја ма. За то је на сед ни -
ци Сре ди шњег од бо ра до не та сле де ћа ре -
зо лу ци ја:

Ре дов на го ди шња скуп шти на Удру же ња
Ре зер вних Офи ци ра и Рат ни ка, одр жа на
29. ма ја 1927. год. У Бе о гра ду, са слу шав ши
ре фе ра те Сре ди шне Упра ве Удру же ња о
ње ном ра ду на про јек то ва њу и из град њи
Рат нич ког До ма у Бе о гра ду, ко ји ће као
сим бол дру гар ске љу ба ви и со ли дар но сти
на ших офи ци ра из ре зер ве и рат ни ка из
це ле зе мље, са чу ва ти на ша име на од за -
бо ра ва и по ди ћи нај леп ши спо мен ве ли ким
и сјај ним рат нич ким под ви зи ма на шег
тро и ме ног на ро да - овла шћу је Сре ди шну
упра ву да у за по че том прав цу про ду жи
енер ги чан свој рад на обез бе ђе њу ма те ри -
јал них сред ста ва и из ра ди про јек та с тим
да ко нач ну од лу ку о по ди за њу до не се ван -
ред ни збор Удру же ња ко ји ће Сре ди шна
упра ва за ту свр ху са зва ти!

Го ди ну да на ка сни је рас пи са на је „Утак -
ми ца за из ра ду идеј не ски це Рат нич ког до -
ма у Бе о гра ду“. Кон курс је об у хва тао: усло -
ве „утак ми це“, гра ђе вин ски про грам, као и
шта се „од про сто ри ја тра жи“.

У кон кур су је из ло жен сле де ћи гра ђе вин -
ски про грам: „Згра да ће се по ди ћи на бло ку
из ме ђу Ју го ви ћа, По зо ри шне, Си ми не и
Зма је ве ули це. Глав на фа са да би ће из Ју -
го ви ће ве а спо ред на из Зма је ве и Си ми не
ули це, ко је мо ра ју би ти у хар мо ни ји са глав -
ном фа са дом. Стра на из Си ми не ули це
отво ре на је уко ли ко ни је све ча ном са лом
за у зе та.

Сим бол вој нич ке сна ге
Си ту а ци ја и по преч ни про фил пла ца при -

ла жу се. Са скве ром ис пред глав не фа са -
де, на ко ме ће се по ди ћи Рат нич ки Спо ме -
ник, згра да ће би ти у естет ској хар мо ни ји,
па сто га тре ба и сквер об ра ди ти.

Об лик и ве ли чи на згра де за ви си од ни же
из ло же ног про гра ма а спо ља мо ра об ра да
сво јом мо ну мен тал но шћу сим бо ли зи ра ти
вој нич ку сна гу и ве ли чи ну срп ског на ро да,
ко ји је нај ве ћим на по ри ма и жр тва ма ство -
рио ује ди ње ње тро и ме ног на ро да.“

Би ло је пред ви ђе но да згра да има су те -
рен, при зе мље и че ти ри спра та; пр ва два

спра та би ла су пред ви ђе на за са ле и слу -
жбе не про сто ри је; тре ћи је тре ба ло да бу де
хо тел - свра ти ште за ре зер вне офи ци ре и
рат ни ке ко ји не жи ве у Бе о гра ду; че твр ти
спрат да бу де азил за ста ре и из не мо гле
рат ни ке и пан си он за ђа ке, рат нич ку де цу из
уну тра шњо сти.

Ма те ри јал на сред ства за из град њу Рат -
нич ког до ма у Бе о гра ду при ку пља ли су и
под од бо ри у зе мљи.

У де цем бар ском бро ју Рат нич ког гла сни -
ка за 1931. го ди ну, на пр вој стра ни, из над
фо то гра фи је из гра ђе ног мо ну мен тал ног
зда ња Рат нич ког до ма, об ја вље но је:

Наш ве ли ки за да так из вр шен је, наш сан
оства рен је, на на шем рат нич ком до му ви -
је се по но си то на ша др жав на тро бој ка.
Дом је за вр шен! 

Рат нич ки дом по стао је украс Бе о гра да и
у ње га су се, не по сред но по
за вр шет ку пр вог де ла згра де,
усе ли ла мно га на ци о нал но-
кул тур на дру штва и уста но -
ве: Ја дран ска стра жа, Са вез
ло ва ца, Удру же ње ре зер вних
ави ја ти ча ра, Со кол ска ма ти -
ца, Клуб при ја те ља Фран цу -
ске, Са вез пе вач ких дру шта -
ва, Глу мач ки фонд Кра ље ви -
не Ју го сла ви је, Ли га про тив
ту бер ку ло зе и Фуд бал ски
клуб „Ју го сла ви ја“. Осам пре -
о ста лих про сто ри ја ре зер ви -
са но је за пре о ста ла кул тур -
на и дру га дру штва. Град ња
је ко шта ла око осам ми ли о на
ди на ра. Дом је имао и пет на -
ест ле по на ме ште них со ба за
пре но ћи ште. По ред ре сто ра -
на у су те ре ну, на кро ву се на -
ла зи ла те ра са по вр ши не
осам сто ти на ква драт них ме -
та ра. Дво ра на та да још ни је
би ла го то ва. Би ло је пред ви -
ђе но да се до гра ди у дру гој
фа зи ра да и да има хи ља ду
се ди шта. Усе ље ње је би ло
30. де цем бра 1931. го ди не.

Се ћа ње на хра бре 
вој ско во ђе
Пр ва сед ни ца Сре ди шњег

од бо ра Удру же ња ре зер вних
офи ци ра и рат ни ка одр жа на
је у но вом зда њу Рат нич ког

до ма 18. мар та 1932. го ди не, а све ча но сти
осве ће ња До ма от по че ле су 28. ма ја, до ла -
ском де ле га та под од бо ра из свих кра је ва Ју -
го сла ви је и прет кон гре сном кон фе рен ци -
јом.

У име па три јар ха срп ског Вар на ве, Рат -
нич ки дом осве штао је бе о град ски све ште -
ник Ду шан Ва сић. По том је пред сед ник
Удру же ња Ми лан Ђ. Ра до са вље вић одр жао
при год ни го вор. По сле за хвал но сти углед -
ним го сти ма што су уве ли ча ли све ча ност
(иза сла ни ци кра ља Алек сан дра и па три јар -
ха Вар на ве, вој ни ата шеи, ге не ра ли, пу ков -
ни ци итд.), Ра до са вље вић је, из ме ђу оста -
лог, ре као:

„Ула зак у свој нов дом за сва ког по је дин -
ца је зна ча јан дан. То га да на, он ви ди оства -
рен је дан ве ли ки део сво јих на по ра. Па ле ћи
пр во сво је ог њи ште, он па ли пр ву во шта ни -
цу у сла ву Све ви шњег, ко ји му је дао сна ге,
да је дан део ње го вих на по ра у жи во ту бу де
кру ни сан успе хом. Па ле ћи по бо жно пр во
кан ди ло он осе ћа на ро чи ту све ча ност ду ше,
ср це му је за до вољ но и он пр ву сво ју ми сао
упу ћу је сво јим ро ди те љи ма, сво јој ста ри јој
бра ћи и сво јим при ја те љи ма.

Па и ми, по пут на род них тра ди ци ја, на ко -
ји ма по чи ва на ша сла ва и ве ли чи на, упу ћу -
је мо сво је пр ве ми сли из ово га До ма на шем
Ви со ком За штит ни ку и Вр хов ном ко ман дан -
ту Ње го вом Ве ли чан ству. Жи вео Краљ! На -
шим дру го ви ма и на шој хра број ак тив ној
вој сци. Жи ве ла вој ска! Ми се у овом тре нут -
ку се ћа мо са ве ли ким пи је те том бла же но по -
чив шег Кра ља Пе тра I Ве ли ког Осло бо ди о -
ца. Сла ва му!

Се ћа мо се хра брих вој ско во ђа и ге не ра -
ла, се ћа мо се на ших па лих дру го ва, ак тив -
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ИСТОРИЈА

Из прошлости Ратничког дома

ЖАРИШТЕ 
НАЦИОНАЛНИХ ИДЕАЛА

Било је предвиђено да зграда има сутерен, приземље и четири
спрата; прва два спрата била су предвиђена за сале и службене

просторије; трећи је требало да буде хотел - свратиште за 
резервне официре и ратнике који не живе у Београду; четврти

спрат да буде азил за старе и изнемогле ратнике и пансион 
за ђаке, ратничку децу из унутрашњости.

Текст По ве ље Рат нич ког до ма при ли ком осве ште ња, 
1. сеп тем бра 1929.



них и ре зер вних офи ци ра и рат ни ка, ко ји па -
до ше, пред по бе до но сним за ста ва ма Ср би -
је да се, у њи хо вој кр ви оку па на, ро ди да на -
шња на ша Ју го сло вен ска Др жа ва. Сла ва
им!

Осве ћу ју ћи овај Дом, ми же ли мо да у ње -
му ве чи то вла да сло га и брат ска љу бав, јер
су љу бав и сло га ме ђу бра ћом, нај си гур ни ји
те ме љи не са мо сва ког до ма, не го и сва ке
др жа ве.

Ми же ли мо да овај Дом бу де жа ри ште на -
ци о нал них иде а ла, ко је ће за гре ва ти ду ше
бу ду ћих ге не ра ци ја ре зер вних офи ци ра, и
ко ја ће им, као ку ла све ти ља, са сво га ви со -
ког тор ња, у бу ду ће осве тља ва ти пу те ве, ко -
јим тре ба да гре де, јер са мо на ци о нал но
све сна и ду хов но на о ру жа на омла ди на би -
ће у ста њу да бра ни и очу ва рат нич ком кр -
вљу на то пље не те ме ље на ше др жав не
згра де. Не ка би се у овом До му за гре ва ле
про мр зле ду ше ста рих рат ни ка и ин ва ли да,
при по ми сли на бо ље да не, јер ни смо сти -
гли да им се оду жи мо она ко, као они то за -
слу жу ју.

Спо мен ди вов ском 
по жр тво ва њу рат ни ка Ср би је
Не ка би у овом До му, из чи јег се сва ког

кут ка осе ћа дах ло гор ских ва три, у чи јем је
ог њу, од мар со вог че ли ка, ис ко ван свет ски
мир, на шим по жр тво ва њем и по жр тво ва -
њем на ших хра брих Са ве зни ка, био у исто
вре ме храм ве чи тог ми ра, ко ме са да тре ба
да слу жи мо. Не ка би овај Дом био у исто
вре ме спо мен ди вов ском по жр тво ва њу рат -
ни ка Ср би је и опо ме на не при ја те љи ма Ју -
го сла ви је, као што је и до каз на шег не се бич -
ног ра да и ода но сти иде ји на ше ор га ни за -
ци је и вој ске!“

Удру же ње ре зер вних офи ци ра и рат ни ка
по сла ло је са ове све ча но сти те ле гра ме за -
хвал но сти кра љу Алек сан дру и ми ни стру
вој ном.

Чла ни це Ме ђу на род ног удру же ња рат ни -
ка ис ти ца ле су у сво јим гла си ли ма рад бе о -
град ског Удру же ња ре зер вних офи ци ра и
рат ни ка, а по себ но на пор да се са зи да Рат -
нич ки дом. Та ко је Бри тан ска ле ги ја, ор ган
ен гле ског FI DAC, пи са ла да „бе о град ски
Рат нич ки дом пред ста вља нај до стој ни ју
гра ђе ви ну од свих згра да ко је су до са да по -
диг ну те у ме ђу са ве знич ким зе мља ма од
стра не бив ших рат ни ка“!

Фран цу ски жур нал па ри ског Удру же ња
Poaly d’ Ori ent22 до нео је на на слов ној стра -

ни сли ку Рат нич ког до ма, та ко ђе ис ти чу ћи
да згра да у Бе о гра ду пред ста вља мо ну мен -
тал ну гра ђе ви ну, као и да су срп ски рат ни ци
још 1919. фор ми ра ли бе о град ско Удру же -
ње „По а ли д’ Ори јан“ - „Бра до ње са Ис то ка“
(ка ко су Фран цу зи на зи ва ли све са ве знич ке
рат ни ке ко ји су се бо ри ли на Со лун ском, тј.
на Ис точ ном фрон ту).

Бе о град ска оп шти на, ко ја је усту пи ла
плац на бес плат но ко ри шће ње, на ре ди ла је
да се згра да Рат нич ког до ма од мах оси гу ра
код нај по вољ ни јег оси гу ра ва ју ћег дру штва.

Фи нан сиј ске те шко ће 
и про бле ми у из град њи
У је ку успе ха и из град ње Рат нич ког до ма,

је дан не мио до га ђај ба цио је сен ку на рад
Управ ног од бо ра - си лом за кон ских про пи -
са, због уоче них зло у по тре ба у ра ду, рас пу -
ште но је Пред сед ни штво и Управ ни од бор
Удру же ња ре зер вних офи ци ра и рат ни ка.
За ко ме са ра, ко ји тре ба да оба вља све по -
сло ве, по ста вљен је бри гад ни ге не рал у
пен зи ји Јок сим Га јић, док се ма те ри јал но и
фи нан сиј ско по сло ва ње у це ло сти не ис пи -
та.

Упра ва Гра да Бе о гра да на ме ра ва ла је
сво јим ре ше њем да рас пу сти Управ ни од -
бор Рат нич ког до ма, али је то Др жав ни са -
вет Кра ље ви не Ју го сла ви је сво јом од лу ком
огла сио не ва же ћим. Ка ко је Упра ва оп шти -
не Бе о гра да пре до чи ла да се ра ди о из ве -
сним зло у по тре ба ма по је ди на ца, Ми ни стар -
ство уну тра шњих по сло ва по твр ди ло је над -
ле жност бе о град ске упра ве да на осно ву
чла на 11. За ко на о удру же њи ма, збо ро ви ма
и до го во ри ма мо же да рас пу сти оно удру -
же ње ко је ра ди про тив чла на 65. За ко на о
уну тра шњој упра ви.

Већ 9. сеп тем бра исте го ди не ко ме сар
Рат нич ког до ма ге не рал Га јић до нео је пр ви
фи нан сиј ски из ве штај, из ко јег се ви де ло да
се ра ди ло о не на мен ској упо тре би нов ца
по во дом ди за ња спо ме ни ка срп ским рат ни -
ци ма на Гу че ву ју ла 1929. го ди не. Го во ри ло
се о су ми од бли зу осам ми ли о на ди на ра,
што је по ло ви на ко шта ња Рат нич ког до ма.

Ва ља ност ма те ри јал но-фи нан сиј ског по -
сло ва ња про ве ра вао је но ви Над зор ни од -
бор (по што је ра ни ји мо рао да бу де сме -
њен), ко ји је фор ми рао ко ме сар. Та ко ђе је
од лу че но да се пре глед ма те ри јал но-фи -
нан сиј ског по сло ва ња оба ви и у свим под -
од бо ри ма ши ром Ју го сла ви је.

У то ку тог ис пи ти ва ња и про ве ра ва ња по -

ја вио се и тзв. Ле гал ни од бор ре зер вних
офи ци ра Бе о гра ђа на, ко ји је на сто јао да
оме те ис пра ван рад ко ме са ра.

Та кав раз вој до га ђа ја ути цао је да до ђе
до ре ор га ни за ци је управ них ор га на, та ко да
је на сед ни ци од 10. фе бру а ра 1935. го ди не
фор ми ра на Сре ди шња упра ва Удру же ња
ре зер вних офи ци ра и рат ни ка, за чи јег је
пред сед ни ка иза бран Иг њат Сте фа но вић,
др жав ни са вет ник у пен зи ји. У Управ ни од -
бор иза бра на су 32 чла на, а у Над зор ни од -
бор 16 чла но ва. Та ко ђе, иза бра на су два по-
т пред сед ни ка и се кре тар. Обра зо ва не су и
ко ми си је за над зор у Рат нич ком до му, за
пре глед из во ђе ња ра до ва, као и за ре дов но
(ме сеч но) утвр ђи ва ње ста ња ма те ри јал ног
и фи нан сиј ског по сло ва ња.

Бу ду ћи да из град ња Рат нич ког до ма ни је
би ла за вр ше на на вре ме (јер су се ра до ви
из во ди ли и 1936. го ди не), до шло је до спо -
ра са пред у зи ма чем, ко ји је за за вр ша ва ње
ра до ва до био 378.000 ди на ра, а не и још
око 3.500.000, ко ли ко је утвр ђе но по до го во -
ру.

Град ско по гла вар ство Гра да Бе о гра да је
од лу ком од 23. ју на 1937. го ди не за др жа ло
сло бод но не из гра ђе но зе мљи ште у по вр -
ши ни од око 1.500 ква драт них ме та ра (из -
ме ђу ули ца Фран цу ске, Си ми не и Зма је ве)
уко ли ко Рат нич ки дом у ро ку од две го ди не
не „изи да не и зи да ну по вр ши ну зе мљи шта“.
Упра ва Рат нич ког до ма обра ти ла се 15. ма -
ја 1938. По штан ској ште ди о ни ци ра ди при -
ба вља ња зај ма у ви си ни од шест ми ли о на
ди на ра. За јам је одо брен већ у сле де ћа два
да на, али је 23. сеп тем бра от ка зан због про -
ме ње них при ли ка на тр жи шту. Тек 1. апри -
ла 1939. го ди не По штан ска ште ди о ни ца је
одо бри ла тра же ни за јам, под усло вом да
ду жник бу де Град ско по гла вар ство гра да
Бе о гра да, као и да се за јам от пла ћу је у ме -
сеч ним ра та ма по 50.000 ди на ра. Акт По -
штан ске ште ди о ни це Из вр шном од бо ру
Рат нич ког до ма гла сио је:

За јам за от пла ту
По во дом Ва ше мол бе за кре дит, а у ве зи

Ва шег пи сма од Бр. 2038/1 од 28. мар та oв.
год. част нам је из ве сти ти вac, да је Над -
зор но ве ће Пош шан ске ште ди о ни це на
cвojoj сед ни ци од 31. мар та о. г. од ре ди ло
усло ве под ко ји ма Вам се одо бра ва за јам од
6.000.000, - са 3% го ди шње ка ма те за по -
ди за ње згра де. Ду жник по ово ме зај му би -
ће Град ско по гла вар ство гра да Бе о гра да,
ко је ће да ти за ло жну из ја ву о ста вља њу
ин та бу ла ци је на пр вом ме сту на пра зном
пла цу и но вој згра ди, ко ју ће по ди ћи то
Удру же ње на углу ули це Фран цу ске, Си ми -
не и Зма је ве, као и на по сто је ћој згра ди
Рат нич ки дом. Oвaj за јам от пла ћи ва ће
Удру же ње по чев ши од 1. но вем бра т. г. ме -
сеч ним от пла та ма од 50.000, - ди на ра из
при хо да но во по диг ну те згра де и то нај да -
ље до 10 да на у ме се цу о че му ће да ти це -
си о ну из ја ву, а ка ма ту ће удру же ње пла ћа -
ти тро ме сеч но - де кур зив но.

Осим то га Удру же ње ће да ти cвoj ак -
цепт на су му зај ма од 6.000.000, - ди на ра
са по треб ном пи сме ном из ја вом о са мом
кре ди ту и по пу ња ва њу ак цеп та!

(На ста вља се)
(Из књи ге ,,Рат нич ки дом“)
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фло ти ла. На ме ра је би ла да оп са дом за у -
зму твр ђа ву. Бом бар до ва ње је по че ло 12.
сеп тем бра са коп на и во де. Кон цен тра ци ја
тур ске ар ти ље риј ске ва тре би ла је на шан-
че ве, во де ни град, две ре ду те уз вод но од
мо сто бра на и аустриј ску вој ску ис пред мо-
сто бра на. По ста вља ње тур ске ар ти ље ри је
на Ве ли ко рат но остр во при ли ком ове оп са -
де до ве шће ка сни је да се на том ме сту са-
гра ди јед но ма ло утвр ђе ње... 

Ка та стро фа лан по раз Тур ске вој ске код
Сен те ство рио је по вољ не усло ве за Аустри -
јан це на ми ров ним пре го во ри ма у Кар лов-
ци ма 1699. го ди не. Пр ви план за из град њу
твр ђа ве из ра дио је ин же њер ски пу ков ник
гроф Ма ти јас Кај зер сфелд, а на ред ни ин же-
њер ски пу ков ник гроф Лу и ђи Фер ди нан до
Мар си љи. За из вр ше ње ра до ва био је за ду-
жен ин жи ње риј ски пу ков ник Ми шел Вам берг
а на кон ње го ве смр ти (1703) ин жи ње риј ски
пу ков ник Ги сен бир до 1728. го ди не. Твр ђа ва
је по ла ко до би ја ла свој об лик. Са гра ђе ни су
ба сти о ни, ра ве ли ни и кон тра гар де на гор њој
твр ђа ви. По ло же ни су те ме љи стал них обје -
ка та. Са гра ђен је но ви мо сто бран и ма ло ут-
вр ђе ње на Ве ли ком рат ном остр ву. Бе де ми
до ње твр ђа ве ози да ни су 1711. го ди не.

Ра до ве пре ки да из би ја ње но вог Аустриј -
ско-тур ског ра та (1716-1718). У на сто ја њу да
из ме ни од лу ке Кар ло вач ког ми ра Тур ска је

пред у зе ла по ход на Аустри ју.
Принц Еуген Са вој ски до шао је у
Фу тог 9. ју ла 1716. го ди не са
42.000 пе ша ка и 23.000 ко ња ни -
ка. У Пе тр о ва ра дин ској твр ђа ви
се већ на ла зи ло 8.000 вој ни ка.
То ком 26, 27 и 28 ју ла Ве ли ки ве -
зир Да мад Али-па ша је пре шао
Са ву са око 150.000 вој ни ка. Из-
ме ђу Пе тр о ва ра ди на и Кар ло ва -
ца 2. ав гу ста до шло је до су ко ба
прет ход ни ца. Гроф Пал фи са
1.300 ко ња ни ка и око 500 пе ша ка
на и шао је на 15.000 тур ских ко-
ња ни ка. На кон ви ше ча сов не бит -
ке Пал фи се по ву као ка
Пе тр о ва ра ди ну... 

Же ле ћи да по мог ну Пр ви срп -
ски уста нак, Но во са ђа ни су злат-

ни ци ма пла ти ли под ми тљи ве аустриј ске
офи ци ре, ус пе ли су да из Пе тр о ва ра дин ске
твр ђа ве про кри јум ча ре два то па. На кон про-
па сти Пр вог срп ског устан ка, ње гов во ђа,
вожд Ђор ђе Пе тр о вић, по ред још не ких во -
ђа устан ка био је за то чен у Пе тр о ва ра дин -
ској твр ђа ви.

Као то ком 18. ве ка, та ко и у 19. ве ку, тј. од
ње ног осни ва ња 1750. до 1880, је ди ни це
Пе тр о ва ра дин ске ре ги мен те уче ство ва ле су
у 30 ра то ва и пре ко 140 би та ка ко је је Ау-
стри ја во ди ла ши ром Евро пе.

На кон ве ли ких по пла ва 1827. и 1832. го-
ди не у Ду нав је по то ну ло ма ла фор ти фи ка-
ци ја ко ја је би ла из гра ђе на на Ве ли ком
рат ном остр ву...

По сле про до ра срп ске вој ске у Срем
1914. го ди не до шло је до хап ше ња ве ли ког
бро ја Ср ба из Сре ма. Ве ћи на њих је ин тер-
ни ра на у Пе тр о ва ра дин и сме ште на у већ
при пре мље не ло го ре. У ло го ру је би ло ви -
ше од 2000 ли ца. Не ки су оп ту же ни за ве ле-
и зда ју и из ве де ни пред вој ни суд. Они су
би ли осу ђе ни на смрт и стре ља ни су на Пе -
тр о ва ра дин ској твр ђа ви 14. ок то бра 1914.
го ди не. Три да на ка сни је суд је осу дио на
смрт још 37 љу ди над ко ји ма је од мах из вр -
ше на смрт на ка зна.

Пе тр о ва ра дин је по стао јед на од ве о ма

ва жних са о бра ћај них чво ри шта, где су се
Аустро-уга р ске сна ге пре ба ци ва ле пре ко
Ду на ва. Ка ко је за пре ба ци ва ње вој ске пон-
тон ски мост био не до во љан из гра ђен је при-
вре ме ни мост на др ве ним сту бо ви ма тзв.
По ћо ре ков мост. Мост је имао елек трич но
осве тље ње и чу ва ло га је сто вој ни ка.

На кон про бо ја Со лун ског фрон та и осло-
бо ђе ња Ср би је, срп ска вој ска је на ста ви ла
на пре до ва ње на се вер и 9. но вем бра 1918.
го ди не ушла је у Пе тр о ва ра дин, за јед но са
фран цу ским ко ло ни јал ним тру па ма из Се не-
га ла.

На кон Пр вог свет ског ра та, Пе тр о ва ра-
дин ска твр ђа ва ула зи у са став но во фор ми-
ра не др жа ве Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и
Сло ве на ца. Ка ко су, раз во јом вој не тех ни ке,
твр ђа ве са гра ђе не то ком 17. и 18. ве ка из гу-
би ле свој стра те гиј ски зна чај и на ме ну, вој ни
врх од лу чу је да се пот пу но или де ли мич но
сру ше твр ђа ве у Бе о гра ду, Оси је ку, Бро ду,
Ра чи, Кар лов цу... на ли сту за ру ше ње би ла
је и Пе тр о ва ра дин ска твр ђа ва. Пу ков ник
Дра гош Ђе ло ше вић, чо век ко ји је био за ду-
жен овај не за хва лан по сао на ре дио је ру ше -
ње ових твр ђа ва али је по ште део те
суд би не Пе тр о ва ра дин ску твр ђа ву. Го во ри -
ло се да ју је по ште део јер му је би ла „су ви -
ше ле па да би је сру шио”.

Пред Дру ги свет ски рат, на Пе тр о ва ра дин-
ској твр ђа ви у Пе тр о ва ра ди ну и ње го вој
бли жој око ли ни из гра ђен је по јас бе тон ских
бун ке ра за сме штај ми тра ље за и по са де ко -
ја га оп слу жу је. Сло мом и по де лом Кра ље-
ви не Ју го сла ви је на кон Април ског ра та
1941. го ди не Пе тр о ва ра дин ула зи у са став
но во фор ми ра не Не за ви сне др жа ве Хр ват-
ске. На твр ђа ви је би ла сме ште на Пи лот ска
шко ла, сна ге про тив ва зду шне од бра не а ка -
сни је и ко ман да СС тру па. Из Пе тр о ва ра-
дин ске твр ђа ве по кре тан је ве ћи број
без у спе шних опе ра ци ја ка ко би се уни шти ле
Пар ти зан ске сна ге на Фру шкој го ри. До сеп-
тем бра 1944. го ди не ви ше од по ло ви не пе -
тр о ва ра дин ског гар ни зо на пре шао је на
стра ну на род но о сло бо ди лач ке вој ске. Пе т-
р о ва ра дин ска твр ђа ва осло бо ђе на је 23. ок-
то бра 1944. го ди не, је дан сат на кон по но ћи.

У под зем ном де лу твр ђа ве је и бу нар за снаб де ва ње пит ком во дом То ком ве ко ва твр ђа ва је пру жа ла до бру за шти ту

Из птич је пер спек ти ве

Твр ђа ва је из гра ђе на на 112 хек та ра, на уз ви ше њу ко је до ми ни ра око ли ном. 






