одбрана

дан војних падобранаца
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Живот

под куполом

1. новембар 2018.

Иза себе имају на хиљаде
падобранских скокова.
Учествовали су у ратовима,
на различитим вежбама и
захтевној обуци. Може се рећи
да су легенде српског
падобранства.

Н

а нишком војном аеродрому „Наредник пилот Михајло Петровић”, 14. октобра обележен је Дан војних падобранаца. И 74 године од формирања првих падобранских јединица у Србији. Припадници 63. падобранског батаљона су за тај датум, каквим се
ретко која земља у свету може похвалити, извели падобранске скокове.

падобранска заклетва
Србија спада међу малобројне земље у Европи и
свету које имају вишедеценијску традицију падобранства и падобранских војних јединица. Потпоручник
Драгутин Долански био је наш први падобранац, који
је на војном аеродрому у Новом Саду скочио с висине
од 650 метара још 1926. године.
Историја војних падобранских јединица започиње 14. октобра 1944, када је у Барију, од око стотину
добровољаца и излечених рањеника који су претходно савладали падобранску обуку у савезничком Центру за обуку падобранаца, формиран Први падобрански батаљон. Девет година касније у Шапцу је формирана 63. падобранска бригада, која је више пута
трансформисана и пребазирана, а током протеклих
деценија стекла је и велики углед и славу.
У скоро седам и по деценија постојања падобранских јединица, на борбеним задацима погинула
су 43 падобранца. Два официра погинула су у хеликоптерском удесу током извршавања редовних задатка, док је шест старешина, пет војника по уговору,
осам војника на одслужењу војног рока и двојица припадника резервног састава страдало у борбеним акцијама.
Иако су падобрански скокови сан многих, није
лако постати војни падобранац. Завршетак потребних школа, успешно савладавање захтевне падобранске обуке, вишемесечних курсева и ригорозне селекције, овладавања вештинама верања, скијања, преживљавања у природи, само су неки од предуслова до
тог звања. Тај позив, свакако, носи и различите ризике и опасности.
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Школа војних падобранаца данас
се налази у 63. падобранском батаљону Специјалне бригаде Копнене војске,
која је на војном аеродрому у Нишу.
Састав којим командује потпуковник
Бобан Георгијев може се похвалити изузетним резултатима у падобранској
обуци, квалитетним инструкторским
кадром, добром инфраструктуром и
осталим ресурсима, што га квалификује да у наредном периоду може постати и регионални падобрански центар.
Ипак, највећу вредност падобранског батаљона чине људи, високо1. новембар 2018.

мотивисани војници и старешине, који својим карактерним особинама и
вештинама, заправо, дају снагу колективу. Они су у протеклом периоду доказали да могу извршити све задатке,
па и оне најтеже, ратне, поштујући речи из падобранске заклетве којом се
обавезују на верност отаџбини, другу,
пушци, војничкој и ратничкој части.

Удружења ветерана
– Припадност падобранској јединици свакодневно се потврђује у

животу и раду – каже командант Батаљона и додаје да је јединица у протеклом периоду извела довољно падобранских скокова, различите садржаје обуке, реализовала многобројна тактичка увежбавања и гађања у свим временским и просторним
условима.
– Представљали смо Војску Србије на вежбама са припадницима
специјалних јединица МУП-а Републике Србије, као и на вежбама са
представницима специјалних јединица оружаних снага Руске Федера-

ДОДЕЉЕНЕ СТАТУЕ ПАДОБРАНЦА
Заставу Републике Србије на Дан војних падобранаца, пред неколико хиљада грађана Ниша, из ваздуха је спустио заставник прве класе Мирољуб Јанићијевић, реализујући тако свој 6.065. скок. Гости су током свечаности имали прилику да погледају збор технике и наоружања, спомен-комплекс 63. падобранског батаљона и положе венце на споменик падобранцима који су страдали у борбеним дејствима.
Најбољи су добили награде и признања, а командант Копнене војске генерал-потпуковник Милосав Симовић статуу падобранца доделио је мајору
Игору Бакошу, заставнику Милану Новаковићу, старијим водницима Миладину Гојковићу, Зорану Стаменковић, Станку Марковићу и Милоју Бамбићу, воднику Николи Савићу и млађем војнику Марку Стевановићу.

ције, Белорусије, Грчке, САД и земаља из окружења. Нису изостале ни
медаље наших падобранаца, стрелаца, оријентираца, маратонаца и џудиста на домаћим и међународним
такмичењима у појединачној и екипној конкуренцији. За нас је веома
значајно што је наш састав у протеклој години опремљен новим средствима, наоружањем и опремом,
што додатно обезбеђује услове за
унапређење обуке и подизање нивоа
оперативних способности – наводи
потпуковник Георгијев.

На Дан војних падобранаца још
једном се показала нераскидива веза између некадашњих и садашњих
припадника јединице. У Нишу се
окупило више стотина падобранаца
из свих крајева некадашње Југославије. Многобројне активности Удружења ветерана 63. падобранске
бригаде, којим председава Видоје
Ковачевић, и Падобранског клуба
„Архистратиг”, којим руководи Ненад Кузмановић, а које такође окупља падобранске ветеране, управо
у пракси потврђују изреку: „Једном

падобранац – увек падобранац”.
Министарство одбране, Генералштаб Војске Србије, Команда Копнене војске и Специјална бригада
препознају значај таквих удружења
и клубова и помажу им да реализују
различите пројекте. Један од њих јесте и традиционални видовданским
скуп ветерана падобранаца – „Падобрански скока ветерана”, на коме
некадашњи падобранци, и после неколико деценија паузе, изводе скокове. ƒ
Зоран МИЛАДИНОВИЋ
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