НаСтаВак СНиМања
„ВојНе акадеМије”

Више
од ВојНиЧке
збиље

М

инистар одбране Александар
Вулин, начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић и генерални
директор Радио-телевизије Србије
Драган Бујошевић присуствовали су
10. априла, у касарни „Генерал Јован
Мишковић” у Београду, снимању прве епизоде четврте сезоне телевизијске серије „Војна академија”.
Разговарали су са продуцентском екипом, глумцима и кадетима,
те разменили мишљења како треба и
како ће у серији да изгледа живот нове и старе генерације кадета и официра „Војне академије”. Према речима министра Вулина, серија је добар
начин да млади у Србији сагледају
нашу војску и војни позив.
– Војска Србије спада у најпоштованије институције у земљи и не
треба је много представљати, али
треба приказати младим генерацијама како се у Војсци живи и ради.
Управо је то оно што смо тражили од
сценариста новог серијала – да покажу војнички живот, баш онакав какав јесте, са свим његовим недаћама
и тешкоћама, али и лепим тренуцима
– истакао је министар одбране.

Такође је нагласио да је значајно
да се у серији промовишу вредности
које негује наша војска – слобода и
равноправност, велико пожртвовање
припадника, као и њихова спремност
да се жртвују за друге.
Генерал Диковић рекао је да је
серија „Војна академија”, од почетка
снимања до данас, знатно допринела
афирмацији и живота кадета и војног
позива.
– Одао бих признање свима који
су учествовали у снимању серије на изузетно озбиљном приступу. Није јед-

Четврта сезона серије, коју
реализују Министарство
одбране, Радио-телевизија
Србије и продукцијска кућа
„Нира про”, имаће 12
епизода. Приказивање
серијала планирано је на
јесен. Глумци „Војне
академије” обећавају много
акција и вежби, прегршт
занимљивих ситуација и
неочекиваних заплета.

ноставно приказати војничку збиљу, а
да то делује привлачно. Управо спој те
привлачности и љубави према униформи, односно одговорности коју
припадници Војске „носе” током читавог живота, јесте циљ. Важно је да
јавност што више сагледа како тече
школовање официра Војске Србије,
од момента уласка у Академију, као
кадета, па до завршетка студија, када
треба да постану старешине, одане
отаџбини и спремне да се жртвује за
њу – нагласио је начелник Генералштаба Војске Србије.
Генерални директор Радио-телевизије Србије не крије очекивања о
успеху четврте сезоне.
– Верујем да ће се и нови серијал
гледати као и претходне сезоне, а да
ће Војну академију уписати још више
добрих кадета – рекао је Бујошевић.
Бојан Перић, један од глумаца
који је у серији од прве епизоде, истакао је да има осећај као да никада није напуштао „Војну академију” и да је
атмосфера на снимању увек забавна
и пријатељска, као и првог дана пре
шест и по година.
Анђела Јовановић, која у серији
глуми другу сезону, нагласила је да су
и кадети и глумци увек спремни за нова дешавања и активности, и поручила да ће нова сезона, за разлику од
претходних, бити „највојничкија”, с
много акција и војних вежби.
Четврта сезона серије, коју реализују Министарство одбране, Радиотелевизија Србије и продукцијска кућа „Нира про”, имаће 12 епизода.
Приказивање серијала планирано је
на јесен. ƒ
Снимио Јово МАМУЛА

15. април 2018.

Заставник
Зоран Јанковић
сПречио оружану Пљачку

Храброст ван
дужности
уперио је цев према мени и
рекао: имам пиштољ, пуцаћу!
у том моменту реаговао сам
како сам и обучен. склонио
сам цев пиштоља од мене,
ударио га по руци, избио му
оружје, предузео потребне
полицијске радње,
онеспособио га и сачекао
долазак припадника МуП-а.

к

ада је тог дана кренуо у набавку са супругом, заставник
Зоран Јанковић, на служби у
Батаљону војне полиције специјалне намене „Кобре”, могао је да очекује „обрачун” с дугачким редом на каси или гужвом на
одељењу „деликатеса”. Сигурно није
ни слутио да ће у једном од престоничких супермаркета, брзом реакцијом и храброшћу, спречити оружану
пљачку тако што ће разоружати дрогираног разбојника, који је уз претњу пиштољем од касирке покушао
да отме новац. Да је пљачкаш наслутио да ће се у продавници у тренутку „акције” задесити утренирани
специјалац, вероватно би одустао од
своје намере.
– Реч је била о покушају оружане пљачке у продајном објекту од лица који је регистровани наркоман, у
двадесетим годинама. Био сам у
продавници са супругом, када се он
појавио, пришао каси и почео да извлачи новац из ње. У том моменту касирке су почеле да вичу на њега. Трудио сам се да приђем иза њега. Док

се све то дешавало, он је извадио пиштољ, па су се продавачице и касирке повукле, а младић је кренуо да бежи. У том тренутку наишао је на мене. Уперио је цев пиштоља према мени и рекао: „Имам пиштољ, пуцаћу!”
Реаговао сам како сам и обучен.
Склонио сам цев пиштоља од мене,
ударио га по руци, избио му оружје,
предузео потребне полицијске радње, онеспособио га и сачекао долазак припадника МУП-а, који су га
преузели – описује своје искуство заставник Јанковић, додајући да то мо-

ЗасЛужене наГраде
Министар одбране Александар Вулин и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша
Диковић приредили су пријем за
припаднике војне полиције и војне
спортисте, међу којима је био и заставник Јанковић са породицом, које су због храбрих подвига и показаних спортских успеха наградили
бесплатним боравком у Војној
установи „Тара“.

жда звучи једноставно, али у тих неколико тренутака он је одреаговао у
складу с обуком коју је прошао у јединици „Кобре”, чији је припадник.
Такође додаје да у том тренутку
није осећао страх, већ да му је циљ
био да нападача усмери ка себи како
би га онеспособио и како би заштитио
од опасности остале који су се у том
тренутку налазили у продавници.
– Када се окренуо ка мени, већ у
том секунду знао сам да ћу га савладати. Нисам осећао страх, већ сам
применио одређену врсту радњи коју би применио и сваки припадник
моје јединице – објашњава заставник Јанковић.
Говорећи о том искуству, које ће
свакако памтити, заставник Јанковић
истиче да му је најважније то што је
спречен најгори сценарио, али и што
су чланови његове породице и припадници јединице у којој ради поносни на њега.
– Када је неко припадник „Кобри”, он је то 24 часа дневно – каже
заставник. ƒ
Биљана МИЉИЋ
Снимио Даримир БАНДА

23

