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Испраћај српских мировњака у Либан

Тробојка п
плавим шле
Први пут после Синаја, 1967. године, наша земља у мировну мисију упућује
јединицу ранга чете
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нишкој касарни „Књаз Михаило“, 4. новембра
одржана је свечаност поводом испраћаја 130
припадника пешадијске чете Војске Србије у
мисију Уједињених нација UNIFIL у Либану.
Свечаности су присуствовали министар одбране
Небојша Родић, начелник Генералштаба генерал Љубиша
Диковић, епископ нишки Јован и други гости.
Министар одбране Небојша Родић је командиру
пешадијске чете мајору Срђану Радивојевићу уручио
државну заставу Републике Србије и том приликом истакао да је застава симбол која је кроз историју водила све
српске официре и војнике. Мајор Радивојевић обећао је
министру да ће јединица дати све од себе да задатке које
добије у зони мировне операције UNIFIL изврши одговорно и професионално.
Министар Родић је на свечаности нагласио да од обнове ангажовања припадника Војске Србије у мултинацио-
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налним операцијама, Србија непрестано повећава број
својих припадника.
– До сада смо успешно ангажовали наше припаднике у
мировним операцијама УН у Источном Тимору, Бурундију,
Чаду и Централној Афричкој Републици. Тренутно смо ангажовани у операцијама УН у Либерији, Обали Слоноваче, ДР
Конго, Либану, Кипру и на подручју Блиског истока. Припадници Војске Србије ангажовани су и у две мировне операције под командом ЕУ, у Сомалији и у операцији „ Аталанта“ у
водама Индијског океана. Интегрисањем у ову важну област
активности Европске уније, Војска Србије даје свој допринос у процесу европских интеграција и придружења Србије
овој асоцијацији – рекао је министар Родић.
Према његовим речима учешћем у мировним операцијама, поред тога што испољавамо своје међународно
прихваћене обавезе, додатно оспособљавамо своје војнике и официре и за одбрану наше домовине.
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– На основу одлука Народне скупштине, вођени сопственим моралним начелима и војничком етиком, ми смо
опредељени да заједно са многим другим државама дамо
допринос међународном миру и безбедности, остварујући
притом и своје спољно-политичке интересе. Први пут
после Синаја, 1967. године, Србија у мисију UNIFIL у Либан
упућује јединицу ранга чете. Задатак ће реализовати употребом наоружања и борбене технике Војске Србије, у
садејству са партнерским војскама – истакао је министар
Родић, наводећи да ће у осам мировних операција задатке
извршавати укупно 214 припадника Министарства одбране и Војске Србије.
Обраћајући се официрима, подофицирима и војницима Војске Србије, министар је подвукао да је досадашњи
рад њихових претходника оцењиван највишим оценама.
– Они су за свој рад добили бројна признања од највиших представника УН и држава партнера са којима смо
непосредно извршавали задатке. Од вас очекујем да
наставите истим путем и да не заборавите да долазите са

Спр$мни з мисију
Чињеница да је пешадијска чета највећа јединица Војске Србије која је до сада упућена у мултинационалне операције представља за командира чете изузетну част и пре
свега одговорност да се задаци изврше у потпуности.
– Чета је у потпуности спремна за извршење задатка –
спремно одговара мајор Срђан Радивојевић.
Један од командира одељења, старији водник Дејан
Стефановић наводи да су се он и његове колеге спремали
три године за ову мисију. Он ће у Либану обављати задатке патролирања, обезбеђења база и конвоја и ескортне
пратње.
Разводника Александра Саздановића из Бора очекују
задаци везисте.

Десетар Марија Богатај је у Војсци Србије од 2008.
године и вредно је радила да се што боље оспособи за
послове болничара.
– Спремни смо за ову мисију, јер смо имали квалитетну
обуку и идемо да нашу земљу и Војску Србије покажемо у
првом светлу – каже Марија.
Разводник Ивана Игњатовић наглашава да воли униформу и да је срећна што је део тима који ће извршавати
задатке у мировној мисији.
Родитељи, родбина и пријатељи старешина и војника
поздравили су се са својим најближима и пожелели им срећан
пут. Тања Костадиновић, сестра старијег водника Дејана Стефановића, и његов отац Михајло поносни су на Дејана. Милица Куцуловић из Власотинца је дошла да испрати сина Марка.
Поносна је на њега и жели све најбоље њему и колегама.

Трнспорт глвн$ опр$м$
Теретни брод „Arslan I“ превезао је главну опрему
за пешадијску чету Војске Србије од луке Бар до Бејрута.
Припадници Центра за мировне операције потпуковник Бојан Бердон и мајор Емил Кирков руководили
су сложеном операцијом утовара и учвршћивања борбених и теретних возила и контејнера са наоружањем и
муницијом, а заједно са осталим припадницима Центра
организовали су истовар и транспорт опреме до зоне
операције на југу Либана.
Спровођењем ове комплексне операције логистичке подршке, у којој велики значај има познавање прописа и правилно вођење међународних лучких, царинских и административних процедура, официри Војске
Србије стекли су значајно искуство које ће и убудуће
бити од велике користи Војсци Србије.
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простора Гвозденог пука, из града Константина, да се сетите своје историје и да будете поносни на своје претке и
узор својим потомцима. Будите спремни да се жртвујете
један за другог, а да као припадници Војске Србије успешно извршавате задатке на понос Србије коју представљате – нагласио је министар Родић.
Начелник Центра за мировне операције пуковник
Миливоје Пајовић истакао је да се припадници пешадијске
чете упућују у мировну операцију УН UNIFIL у Либану са
намером да оставе још један доказ наше способности, обучености и воље, да и у међународном
окружењу доприносимо регионалном
и светском миру.
Пешадијска чета је из састава
31. пешадијског батаљона из Заје-

Мол$бн з ср$ћн пут
У Војничкој цркви Светог Симона монаха, у нишкој
касарни „Књаз Михаило“, служена је литургија на којој су
се причестили припадници пешадијске чете пред полазак у мултинационалну операцију УНИФИЛ у Либану.
Архијерејску литургију служио је епископ нишки
Јован, а причешћу су присуствовали и главни свештеник у Војсци Србије капетан Слађан Влајић и свештеници нишке епархије.
На крају је служен молебан за срећан пут и миран
боравак наших војника у Либану, а епископ Јован је припадницима пешадијске чете даривао иконице и Нови
завет и пожелео им успех у мисији.
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Испрћј
Са нишког аеродрома припаднике Војске
Србије испратили су командант Треће бригаде
бригадни генерал Желимир Глишовић и начелник Центра за мировне операције пуковник
Миливоје Пајовић.
Са аеродрома у Бејруту у конвоју су пребачени до базе „ Марџајуна“ на југу Либана, на
позицији УН 9-66 у близини места Кафер Кела.

Пуковник Пајовић наглашава да, на основу искустава из досадашњих мисија, припадници Војске Србији стичу у мировним операцијама значајно самопоуздање и савлађују виши ниво обуке, будући
да раде у интернационалном окружењу и међународним штабовима
и да извршавају задатке у приближно ратним условима.
Центар за мировне операције активности наставља слањем
тима из Специјалне бригаде у базу у Џибутију, где ће боравити неколико дана, а од 6. децембра специјалци ће се укрцати на брод УН
„Каролина Скан“, из Светског програма за храну, и наставити са
заштитом тог брода у наредних осам месеци.
чара и 39. логистичког батаљона Треће бригаде из Ниша.
У мисији UNIFIL у Либану, Војска Србије је до сада имала
две ротације јединица ранга вода. Наше снаге ангажују се
у оквиру шпанског контингента.

Пешадијски вод
вратио се из
Либана
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Транспорт главне опреме извршен је друмским и железничким саобраћајем из Ниша у луку Бар, одакле је бродом
превежена до луке у Бејруту. ƒƒ
Зоран МИЛАДИНОВИЋ
Снимиo Даримир БАНДА

Одликовњ н униформм
ешадијски вод Војске Србије под командом капетана Милоша Тодоровића
предао је дужност на позицији УН 4-28 код села Гаџар на југу Либана јединици из оружаних снага Салвадора.
Тачно 12 месеци, у две ротације, војници Војске Србије беспрекорно су одржавали мир на нестабилној тромеђи између Либана, Израела и Сирије и за то су
добили одликовања Уједињених нација.
У бази УН 7-2 „Мигел де Сервантес“ сачекали су пешадијску чету која почиње своје ангажовање у Либану и авионом долетели из Бејрута у Ниш.
Мировњаке су на нишком аеродрому дочекали заменик команданта Копнене
војске генерал-мајор Милосав Симовић, командант Четврте бригаде бригадни генерал Зоран Лубура, командант Центра за мировне операције пуковник Миливоје
Пајовић, заменик команданта Треће бригаде Предраг Грбић, родбина и пријатељи.
– Војници и старешине пешадијског вода, после шест месеци проведених у
мисији у Либану, вратили су се расположени и поносни. Стекли су велико искуство у стручном делу извршења задатка, упознали друге културе, успешно сарађивали са припадницима шпанских оружаних снага, а нема сумње да су Војску
Србије и државу Србије репрезентовали у свету на најбољи могући начин – рекао
је генерал-мајор Милосав Симовић.
Командир пешадијског вода Четврте бригаде капетан Милош Тодоровић
истакао је да је све протекло у најбољем реду и на задовољство свих присутних у
мултинационалној операцији.
– Командант сектора Исток и базе „Мигел де Сервантес“ генерал Дел Позо
рекао нам је да ако свака јединица Војске Србије буде обављала задатке на овом
нивоу, они ће имати најбољег партнера – пренео је капетан Тодоровић и нагласио
да су задатак реализовали без иједног пропуста у раду.ƒ
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