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О

сам хиљада војника, 645 борбених возила и 24 ваздухоплова, извело је на десет локација широм Србије, здружену, вишестепену
и једнострану тактичку вежбу с бојевим гађањем у славу и част
српских јунака који су војевали битке и одлучили исход Великог рата победоносним походом од Солунског фронта до слободе за отаџбину.
Од 8. до 10. новембра приказали су државном врху и грађанима Србије
с каквим материјалним, а пре свега људским потенцијалом располаже наша војска. Српске старешине и војници демонстрирали су на десет локација – од Орешца до Пештера – оспособљеност, увежбаност и ватрену
моћ, поручујући свету, не да су орни за рат, већ да су спремни да, као и
пре сто година, бране мир, народ и свој кућни праг.
Стогодишњица победе у Првом светском рату обележена је 11. новембра и у Дому Војске Србије представљањем монографије „Спомен-собе
– огледало историје и традиције 1804–1918”, те приказивањем истоименог
документарног филма и отварањем изложбе „Србија у Великом рату”.
Да би се српски народ приказао у континуитету као народ рата, сукоба, немира и смрти, рекао је министар Вулин на трибини „Ревизија историје”, морате се вратити у прошлост и доказивати да је он увек био такав, те
да је стога реметилачки фактор. После свих страдања у Првом и Другом
светском рату, наш народ „оцењује” се као геноцидан и хронично зао, а да
би се то „доказало” мора се променити историја. О томе како се познате
и научно установљене истине из прошлости под политичким и идеолошким
стегама мењају, говори тема новог броја магазина „Одбрана”.
Да се наша војска не бави само прошлошћу, него и будућношћу потврђује куповином нове генерације „Ербасових” хеликоптера Х-145М, најсавременијих на свету, чиме, верује се, постаје технички најнапреднија у
региону. Министар одбране Александар Вулин, после обиласка немачке
компаније „Airbus Helicopters” у Донауворту, посебно је истакао чињеницу да ће летелице бити опремљене нашим наоружањем.
– Копнена војска је у потпуности опредељена за враћање обавезе
служења војног рока и то у трајању од шест месеци, како је наведеним
Законом и прописано. Треба имати у виду и то да приликом пријема лица
која су одслужила војни рок са оружјем у професионалну војну службу, у
својству професионалног војника, не би било потребе за њиховим додатним обучавањем и оспособљавањем, као ни трошењем додатних ресурса, како људских, тако ни материјалних – каже у интервјуу „Одбрани” бригадни генерал Владета Балтић, начелник Штаба у Команди Копнене војске, а поводом Дана тога вида.
Нови број магазина „Одбрана” доноси причу о животном и професионалном путу Милосаве Живковић, главне медицинске сестра Војне болнице Ниш, која је у ратним и мирнодопским временима доказивала храброст и посвећеност свом племенитом позиву.
Пажњи читалаца препоручујемо специјални прилог вежба „Век победника 1918–2018 – У славу храбрим прецима”, где објављујемо најинтересантније детаље које су објективи наше редакције забележили на највећој војној вежби наше војске у новијој историји. ƒ
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у фокусу

ФАБРИЧКИ ПРИЈЕМ ПРВОГ
ХЕЛИКОПТЕРА Х-145М

ТЕХНИЧКИ ИСКОРАК
У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ
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Куповином нове генерације
„Ербасових” хеликоптера Х-145М,
најсавременијих на свету, Војска
Србије постаће, верује се, технички
најнапреднија у региону.
Посебно треба истаћи чињеницу
да ће летелице бити опремљене
нашим наоружањем – рекао
је министар одбране Александар
Вулин, после обиласка немачке
компаније „Airbus Helicopters”
у Донауворту.
1. децембар 2018.

М

инистар одбране Александар Вулин
присуствовао је фабричком пријему
првог хеликоптера Х-145М и првог пакета опреме за Војску Србије у немачкој компанији „Airbus Helicopters” у
Донауворту. Испорука првог ваздухоплова тог типа очекује се до марта наредне године, док
ће последњи од укупно шест договорених хеликоптера
стићи у Србију до краја 2019. године.
– Куповином нове генерације „Ербасових” хеликоптера Х-145, који су најсавременији на свету, наша војска
постаће, верује се, технички најнапреднија у региону.
Посебно треба истаћи чињеницу да ће летелице бити
опремљене нашим наоружањем – рекао је министар одбране после обиласка фабрике која производи летелицу,
истакавши да је реч о пројекту који је започео председник Републике Србије Александар Вучић, док је обављао
функцију премијера.

– Србија је војно неутрална земља, те сама бира
шта ће од наоружања и опреме набављати и са Истока
и са Запада. Свим оним што је добро биће наоружана
наша војска – закључио је министар Вулин.
Директор компаније „Airbus Helicopters” др Клаус
Прцемек, задужен за војни програм, похвалио је сарадњу с Министарством одбране и Војском Србије и током
договарања и приликом реализовања уговора.
Говорећи о хеликоптеру Х-145М, директор „Ербаса” истакао је да се тај модел у комерцијалној употреби
користи за медицинску евакуацију ваздушним путем, а
да је за Војску Србије прилагођен њеним потребама.
Предност Х-145М, у односу на сличне моделе, огледа се
у томе што се, уз одговарајући пакет опреме, може користити и у војне и у комерцијалне сврхе. ƒ
Снимио Антон АНТАНАСИЈЕВИЋ

ВРХУНСКЕ
ПЕРФОРМАНСЕ

На обуци у фабрици у Донауворту налазе се српски пилоти и инжењери. Потпуковник Ивица Живадиновић један је од пилота који ће управљати новим ваздухопловом.
– Хеликоптер Х-145М има много
електронске опреме и изузетан аутопилот, који омогућава дуго и прецизно
одржавање места, па је пилот потпуно
растерећен. Може да лети у свим метеоролошким условима, има велики
долет, као и могућност да превезе десет путника – нагласио је потпуковник
Живадиновић и додао да летелица заиста има широк спектар употребе.

– Ради се о огромном техничком напретку. Може се рећи да ћемо куповином ових хеликоптера
„прескочити” две генерације. Данас имамо „газеле”,
чији је произвођач „Ербас”, које смо куповали давних седамдесетих и осамдесетих година, а X-145 припада потпуно новој генерацији његових ваздухоплова. Наши пилоти треба да прођу одговарајуће обуке,
а када их заврше хеликоптер ће у марту постати део
наоружања Војске Србије. Треба поменути да наши
партнери нису били сигурни да се српско наоружање може уградити на Х-145М. Међутим, када су се
уверили у квалитет нашег наоружања и способности
инжењера који ће га имплементирати на хеликоптере, за то смо добили дозволу – истакао је Вулин.
Наши пилоти су, додао је министар одбране, одлично савладали обуку и примили све похвале од представника „Ербаса” због брзог учења и прилагођавања
модерном ваздухоплову.
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НачелНик штаба
у комаНди
копНеНе војске
бригадНи геНерал
владета балтић

успех који
охрабрује
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H

овембар је за Копнену војску увек значајан месец. Овај за нама био је за нијансу значајнији.
Обележавајући 100 година од завршетка Првог светског рата и велике победе српске пешадије, припадници Копнене војске имали су
још један, велики разлог за славље. После низа
година, па и неколико деценија, исказали су се
на величанственој, изузетно сложеној интервидовској вежби, на којој су хиљаде њих били као један. На десет полигона Војске Србије, официри, подофицири и војници Копнене војске су, поред својих колега из РВ и ПВО, изгарали
како би српској јавности, али и свима у окружењу, показали да су с много енергије, знања и вештина пребродили
1. децембар 2018.

кризу с краја 20. и почетка овог века. Подсетили су на некадашњу армију с ових простора, војну силу која се и у
европским оквирима сматрала веома респектабилном.
Десетак дана касније утисци су се слегли, али је одушевљење исказаним нивоом увежбаности и даље веома јако.
Не само код припадника Копнене војске, већ и у стручној и
широј јавности. Због свега тога наше прво питање начелнику штаба Копнене војске бригадном генералу Владети Балтићу, коме смо поводом Дана вида и успешно окончане вежбе дали реч на страницама последњег овогодишњег броја
нашег магазина, било је везано за „Век победника” и грандиозни утисак који су те суботе стекли гледаоци крај малих
екрана.

У свим фазама недавно изведене вежбе „Век победника”, од планирања до реализације,
сви учесници, од најодговорнијих старешина Команде Копнене војске и непосредно
потчињених јединица до последњег ангажованог војника, дали су свој максимум.
Због квалитетног рада, труда и залагања који су наши припадници исказали вежба је
заиста изведена беспрекорно, оцењено је у Команди КоВ.
Господине генерале, општа је оцена да су учесници вежбе „Век победника” изузетно успешно оправдали поверење државног и војног руководства. Сцене с борбених полигона Војске Србије, приказане на малим екранима, сведочиле су о врхунској обучености припадника свих родова и јединица Копнене војске. Ипак, реците нам да ли је то било заиста тако, посматрано и из
угла највиших официра у Команди Копнене војске?
– За сваку вежбу, па и за ову, највећу коју је Војска Србије извела у новијој историји, веома је важно стручно и
квалитетно планирање и најситнијег детаља на вежби,
спровођење квалитетне припреме и на крају улагање максималних напора како би вежба протекла у складу са планом и визијом команданта. У овом случају команданта Копнене војске генерал-потпуковника Милосава Симовића, који је, својим организационим наређењем за припрему и извођење вежбе, формирао руководство вежбе са мном у
улози руководиоца. У саставу руководства вежбе били су
најискуснији официри Команде Копнене војске, предвођени пуковником Гораном Стаменковићем и официрима из РВ
и ПВО, предвођеним бригадним генералом Александром
Бјелићем. Задатак руководства вежбе био је, између осталог, и да обезбеди спровођење замисли команданта Копнене војске на свих 10 локација. У свим овим фазама битни су
сви учесници, од најодговорнијих старешина Команде Копнене војске и непосредно потчињених јединица, до последњег војника који учествује у вежби. Због квалитетног рада,
труда и залагања који су наши припадници исказали, вежба је заиста изведена беспрекорно.
Претпостављам да су најискусније старешине, официри можда могли да примете да смо у делу приказа морали
незнатно да одступимо од неких тактичких начела борбене
употребе јединица, али хоћу да напоменем да смо и то свесно и плански урадили како бисмо испоштовали прописане
мере безбедности, имајући у виду да је део вежби изведен
на привременим полигонима, који су ограниченог капацитета. Ово је прилика и да споменемо руководиоце вежбе
на полигонима који су знатно допринели успеху вежбе. Допринос за успешно изведену вежбу дао је и заменик команданта Копнене војске генерал-мајор Желимир Глишовић,
који је, обилазећи све локације, јединицама на терену пружао неопходну стручну помоћ. Не треба занемарити ни
улогу свих других чији се допринос успешном извођењу вежбе огледао у помоћи из домена логистике, саобраћајног
обезбеђења и медијског праћења свих активности. Значајна нам је била и помоћ колега из Генералштаба Војске Србије и Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, који су својим саветима и стручном помоћи допринели успеху вежбе. Команда за обуку одлично је сарађивала по свим питањима, а посебно при коришћењу полигона

и стрелишта на којима су извођене вежбовне активности,
а која су у њеној надлежности.
По чему је вежба „Век победника 1918–2018” била специфична у односу на друге вежбе до сада извођене у
Војсци Србије?
– Здружена једнострана вишестепена вежба с бојевим
гађањем „Век победника”, на којој је, поводом 100 година од
завршетка Првог светског рата и победе у Великом рату,
учествовало око осам хиљада војника и ангажовано 645 борбених средстава и система, као и 24 ваздухоплова, издваја
се од многих до сада изведених на овим просторима, по много чему. Најпре бих споменуо да је вежба извођена истовремено на десет локација на простору Републике Србије, што
никада раније није урађено, да су се на већем делу локација
користила убојна средства, што је захтевало изузетно прецизно осмишљавање, планирање, усаглашавање и координацију, као и велики број активности на различитим локацијама. Информације ради, на овој вежби утрошено је више од
125 тона убојних средстава свих врста. Гађано је и пројектилима 128 mm, а искористили смо и искуство Прве бригаде
Копнене војске која је 2017. године извела здружену тактичку вежбу са бојевим гађањем „Зима 2017”. Тада је командант
Копнене војске наредио гађање из ракетне батерије ЛРСВ
128 mm „ПЛАМЕН-С”. Сада смо на вежби имали исти захтев
команданта Копнене војске, али на две локације, тако да је
гађање ракетама 128 mm вежбу учинило интересантнијом
за војнике, а ефектнијом за посматраче.
Запажену улогу током припреме и извођења вежбе
имале су инжињеријске јединице Копнене војске, које су
стварале услове за безбедно извођење вежбе у смислу припреме полигона за вежбу, због којих је сама вежба деловала још атрактивније и војницима и цивилима. Сам повод за
извођење вежбе – обележавање 100 година од победе у
Првом светском рату – такође је употребљен на један симболичан начин. Примера ради, у вежби је учествовало тачно 100 тенкова са посадама – по један за сваку годину од
победе у Великом рату, више од 100 оклопних возила, али
и друга сложена средства и системи Копнене војске и Ратног ваздухопловства.
Можемо закључити да ова вежба заправо представља
сложену операцију Копнене војске, која је планирана и изведена у садејству са Ратним ваздухопловством и противваздухопловном одбраном.
И „Век победника”, али и многе друге активности мањег обима које спроводите свакодневно, захтевају,
не само оспособљеност и професионализам, него и висок ниво морала ваших припадника. Како успевате да
мотивишете људе у мери толиког самопожртвовања и самопрегора?
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интервју
– Најдрагоценији ресурс Копнене војске, као најстаријег, најбројнијег и најопремљенијег вида Војске Србије, чине њени припадници – официри, подофицири, професионални војници и цивилна лица. Ради се о врхунски обученим професионалцима, који су веома посвећени у обављању својих послова. Поносни смо на вежбу која је иза нас, у
којој смо комбинацијом ватре, покрета, маневра и силине
удара приказали степен обучености у извршавању тактичких и ватрених задатака на највишем нивоу. Учешће на вежби „Век победника 1918–2018” била је част за сваког појединца и круна напорног рада који стоји иза сваког од нас.
Морал и вољу припадника Копнене војске за извршавање свих постављених задатака никада нисмо доводили у
питање, јер смо свесни изузетних људи са којима радимо.
Говорећи о моралу наших припадника, мислим да су сви они
који су посматрали директан пренос вежбе могли да осете
високи морал војника, њихову мотивисаност за учешће у
вежби и жељу да на најбољи начин прикажу себе, самим
тим и своје јединице, Копнену војску, Војску Србије и Србију. Знам да је командант Копнене војске генерал Симовић, обилазећи све локације извођења вежбе и разговарајући са нашим војницима, био изузетно задовољан њиховим моралом и односом према задацима, а ни ја нисам стекао другачији утисак о томе. Бити војник заиста није никада лако, а још теже је војнику који је у теренским условима,
смештен у шатору, који без обзира на временске услове,
ниске или високе температуре и падавине, мора да изврши
оно за шта се обучавао. Наши војници показали су и доказали да су изузетни људи, са високим моралом и великом
љубави према свом послу, Војсци Србије и држави Србији.
Зато им је одато заслужено признање од министра одбране, начелника Генералштаба и команданта Копнене војске.
Обука припадника Копнене војске је свакако из много
углова, најсложенија и најсвеобухватнија у Војсци.
Шта је то што чини специфичност обуке у јединицама Копнене војске и колики је допринос припадника
тог вида осавремењивању оспособљавања и модернизацији обуке појединаца и јединица?
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– У процес обуке и оспособљавање у условима који су
приближни онима са којима се можемо суочити током извршавања задатака потребно је стално уграђивати искуства стечена у досадашњим оружаним сукобима и ангажовањима појединаца и јединица у мултинационалним операцијама. То је веома важно. Примарни задатак сваког војника, подофицира и официра је да буде обучен и спреман да
се бори и победи у оружаном сукобу, самим тим и да одбрани своју државу од оружаног угрожавања споља. Успех
на бојном пољу није случајност, већ је резултат напорне
обуке у реалним условима која је пуна изазова. Да би се то
постигло, јединице морају бити обучене за извођење додељених мисија и задатака. Резултат обуке треба да буде врхунски обучено, самопоуздано и мотивисано људство и јединице спремне да изврше сваку мисију и задатак.
Вежбу коју смо недавно извели није било могуће спремити за један или два месеца. Само током 2018. године у
јединицама Копнене војске изведена је 61 вежба команди
различитих нивоа, осам тактичких вежби са бојевим гађањем јединица нивоа батаљон–дивизион–одред и виших,
1. децембар 2018.

13 тактичких вежби са бојевим гађањем, као и 63 тактичке вежбе јединица нивоа чета–батерија–група бродова.
Такође, изведено је 165 гађања из наоружања родова и
2.212 гађања из пешадијског наоружања. Због тога смо
били у могућности да за релативно кратко време припремимо велику вежбу.
Да ли је Копнена војска, с обзиром на кадровске и материјалне потенцијале, спремна на потенцијално увођење редовног служења војног рока?
– Копнена војска је у потпуности опредељена за враћање обавезе служења војног рока и то у трајању од шест
месеци, како је наведеним Законом и прописано. Треба
имати у виду и то да приликом пријема лица која су одслужила војни рок са оружјем у професионалну војну службу,
у својству професионалног војника, не би било потребе за
њиховим додатним обучавањем и оспособљавањем, као ни
трошењем додатних ресурса, како људских, тако ни материјалних.
Процес враћања обавезе служења војног рока је комплексан и захтева опсежне и детаљне анализе и припреме.
Копнена војска има све ресурсе, али не треба журити. У наредној години потребно је урадити детаљну анализу материјалних и кадровских могућности и унапредити их, како
би за две или три године потпуно спремни дочекали војнике на одслужењу војног рока.
Колико сте задовољни тренутним стањем опремљености јединица Копнене војске?
– Копнена војска, као и Војска Србије у целини, тежи
да уз расположива новчана средства прати савремене токове у развоју сложених борбених средстава и система,
свих родова Копнене војске. Пешадијске јединице вероватно ћемо опремати оклопним возилима точкашима ЛАЗАР-3, који су производ домаће наменске индустрије, а у
току је обука у њиховом коришћењу. У роду артиљерија тежимо ка увођењу самоходних артиљеријских оруђа и извесно је да ће артиљеријски систем, самоходна топ-хаубица
155 mm НОРА Б-52 М15, која је такође производ домаће
индустрије, врло брзо бити у оперативној употреби у Копненој војсци.
Што се тиче средстава рода оклопних јединица, односно тенкова М-84 и борбених возила пешадије (БВП М80А), тачно је да су произведена осамдесетих и деведесетих година прошлог века, као што је тачно да по својим карактеристикама, без обзира на године производње, не заостају за средствима истог типа у оружаним снагама земаља у окружењу, али заостају за средствима савремено
опремљених армија света. Из тог разлога, увелико се ради
на побољшању оклопне заштите, система за управљање
ватром, маневарских и ватрених способности ових средстава. Припадници Копнене војске у роду оклопних јединица очекују и пристизање тенкова Т-72МС и оклопних возила БРДМ-2М из Руске Федерације, што ће знатно повећати оперативну способност оклопних јединица, али и Копнене војске и Војске Србије у целини.
Ми у Копненој војсци задовољни смо и недавно завршеним пројектом опремања ,,1500”, у оквиру кога је извршена набавка најсавременијих оптоелектронских средста-

ва, заштитне балистичке опреме и наоружања. Овим опремањем унапређене су способности за извођење борбених
дејстава у ноћним и у условима ограничене видљивости и
подигнут је ниво заштите људства.
Шта бисте истакли у области сарадње јединица Команде Копнене војске с јединицама страних армија?
– Копнена војска Војске Србије редовно учествује у
реализацији активности из Плана међународне сарадње
Министарства одбране и истакао бих да је она носилац
извођења највећег дела мултинационалних вежби у Војсци Србије. Само током 2018. године
око 400 припадника Копнене
војске учествовало је на четири
мултинационалне вежбе у Републици Србији („Викинг”, „Соко”,
„Платинасти вук” и „РЕГЕКС”), а
на десет мултинационалних вежби у иностранству свој допринос дало је више од 450 припадника Копнене војске („Словенско братство” и „Нераскидиво
братство” у Руској Федерацији,
ТВБГ Западног војног округа ОС
Руске Федерације, „SOFEX – SALAMIS STORM” у Грчкој, „Удар
сабље” у Пољској, „Гвоздени мачак” и „Комшије” у Мађарској,
„Платинасти лав” и „Тракијски
мачак” у Бугарској и „Здружени
одговор XI” у СР Немачкој, где
се, на мултинационалној вежби
у организацији Европске команде оружаних снага Сједињених
Америчких Држава, у Хохенфелсу, налази 100 припадника Копнене војске из Четврте бригаде
Копнене војске и 3. батаљона
војне полиције).
Учешћем на мултинационалним вежбама у Републици
Србији и иностранству остварују су позитивни ефекти пре
свега у континуитету обучавања људства за учешће у мултинационалним операцијама и примени процедура приликом ангажовања у њима, као и у повећању интероперабилности декларисаних јединица за учешће у операцијама.
Свакако су корисна и знања из области коришћења осталих процедура страних армија, али и могућност унапређења нивоа познавања и практичне употребе страних језика,
посебно војне терминологије. Корисна су и искуства у области планирања, организовања и извођења мултинационалних вежби, стечена извођењем таквих вежби у Србији.
Говори се о одливу кадра из ВС, нарочито из јединица
на северу земље. Да ли су такве тврдње тачне и шта
Команда Копнене војске предузима у вези са тим?
– Одлив кадра у Копненој војсци, као и у читавој Војсци Србије, присутан је већ неко време и првенствено
заступљен код категорије професионалних војника. И по-

ред израженог осећаја припадности колективима, јаког
морала и жеље за радом у Војсци, дешавало се да се наши припадници одлучују на одлазак из Војске углавном
због већих материјалних примања. Морам напоменути да
смо свесни свих мера које наш државни и војни врх предузима и напора које чини како би на све начине побољшали положај припадника Војске, посебно професионалних војника. Ту пре свега мислим на побољшање материјалног положаја повећањем примања, али и на друга ре-
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шења из области материјалног, социјалног и здравственог збрињавања, решавања статуса професионалних војника и побољшања услова рада. Заиста је видљив напредак у односу на период од пре неколико година, што у великој мери помаже у превазилажењу проблема које смо
имали са попуном.
Важно је рећи и то да свакодневно пратимо попуну и
предузимамо мере за њено побољшање. Од 1. септембра
2017. отворен је стални јавни конкурс за пријем у ПВС непосредним пријемом војника из резерве у евиденцији регионалних центара Министарства одбране и по том основу
до сада је примљен знатан број војника. У професионалну
војну службу примамо и војнике који се налазе на добровољном служењу војног рока, непосредно по његовом
окончању. Присутни смо на сајмовима запошљавања, а команданти наших јединица често се појављују на разним медијима, како би причали о пријему у професионалну војну
службу и бенефитима рада у Војсци. ƒ
Душан ГЛИШИЋ

догађаји

СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ВЕКА
ОД ПОБЕДЕ У ВЕЛИКОМ РАТУ

СПОМЕН

ХЕРОЈИМА

Стогодишњица победе у Првом
светском рату обележена је 11. новембра
и у Дому Војске Србије, представљањем
монографије „Спомен-собе – огледало
историје и традиције 1804–1918”,
те приказивањем истоименог
документарног филма и отварањем
изложбе „Србија у Великом рату”
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оводом обележавања стогодишњице
победе у Првом светском рату, Управа за
традицију стандард и ветеране, у сарадњи
с Медија центром „Одбрана” Управе за
односе са јавношћу, Војним архивом и
Историјским архивом Пожаревац осмислила је пројекат који је обухватио израду монографије
„Спомен-собе – огледало историје и традиције 1804–1918”
и истоименог документарног филма, те организовање изложбе „Србија у Великом рату”.
На дан када су Србија и свет одавали почаст херојима
Великог рата, 11. новембра, у Дому Војске Србије свечано
1. децембар 2018.

су промовисани монографија и филм, а у Великој галерији
отворена је изложба. Скупу су присуствовали изасланик
председника Републике Србије Никола Селаковић, министар одбране Александар Вулин, начелник Генералштаба
Војске Србије генерал-потпуковник Милан Мојсиловић,
представници нашег система одбране, верских заједница,
културног и јавног живота Србије.
Изасланик председника Републике, отварајући поставку „Србија у Великом рату”, нагласиo je да је догађај у
некадашњем Ратничком дому – прослава завршетка и обележавање победе у Првом светском рату, чин
којим се заокружује стогоди-

шњица највећег страдања нашег народа и државе. Подсетио је на часне подвиге српских официра, њихово јунаштво и борбу за слободу отаџбине, о којој се дуго ћутало.
Наиме, у појединим периодима наше историје у Србији је
било забрањено обележавање тог датума.
– Данас са својим савезницима славимо стогодишњицу тог величанственог чина. И у претходне четири године
обележили смо све догађаје из тог времена онако како заслужују. Ни најмања сенка није бачена на славна дела српског војника. Србија је у то време имала и најбољег врховног команданта, регента Александра Карађорђевића, који
је задивио свет јер је од почетка до краја рата делио судбину свог народа – рекао је Селаковић, додајући да је једна од највреднијих особина коју је српски народ у то доба
показао – слога.
Говорећи о монографији „Спомен-собе – огледало
историје и традиције 1804–1918”, која је плод једногодишњег рада великог броја стручњака из области историографије, музеологије, архивистике, историје уметности и
културе, државни секретар Министарства одбране Александар Живковић је, у име Уређивачког одбора, истакао
да то дело чува од заборава сјајне и тешке победе српске
војске извојеване у Великом рату. Такође, представља модел по којем се такво наслеђе преноси будућим генерацијама, као део културе сећања и градивни материјал нашег
националног идентитета.
– Низ од 34 спомен-собе нашег система одбране баштини мањи део војничке традиције српског народа. Монографија је прва етапа у том значајном подухвату обнове
сећања, с тежиштем на српској војној историји закључно
са Првим светским ратом. Циљ пројекта јесте свеобухватно и суштинско повезивање Војске Србије с њеном богатом и славном историјом. У складу с историјским чињеницама, свака јединица и установа баштини, чува и негује
традиције одговарајућих састава из различитих периода –
нагласио је Живковић.
Богато опремљена илустрацијама, документима и фотографијама предмета из тог времена, монографија представља сликовиту историјску ретроспективу српских војничких традиција. На крају књиге предложено је и нормативно уређење носилаца традиција команди, јединица и
установа Војске Краљевине Србије из времена Првог светског рата, које је, наравно, потребно даље повезивати и
дограђивати. ƒ
Александар ПЕТРОВИЋ
Снимиили Горан СТАНКОВИЋ,
Душка СТЕФАНОВИЋ и Срђан ХАЈСТЕР

ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА
И ПОЧАСНА ПАЉБА
Уз највише државне и војне почасти, поводом Дана
примирја у Првом светском рату, изасланик председника
Републике Никола Селаковић, у пратњи начелника Генералштаба генерал-потпуковника Милана Мојсиловића и
команданта РВ и ПВО Војске Србије генерал-мајора Душка Жарковића, положио је 11. новембра ловоров венац
на Споменик незнаном јунаку на Авали.
У име Владе Србије министар унутрашњих послова
Небојша Стефановић положио је венац и одао почаст јунацима код Спомен-костурнице бранилаца Београда.
Венци су положени и на савeзничка војничка гробља –
Гробљу Комонвелта, Спомен-костурници руских војника
и на Француском војничком гробљу.
Почасна артиљеријска паљба са десет плотуна из
шест артиљеријских оруђа, поводом обележавања века
од победе у Великом рату, извршена је 10. новембра на
Савској тераси калемегданске тврђаве у Београду.

тема

РЕВИЗИЈА ИСТОРИЈE

ЗА ЈАГАЊЦЕ

ВУЧЈЕ КОЖЕ

Да би се српски народ приказао у континуитету као народ рата, сукоба, немира
и смрти, каже министар одбране АлександарВулин, морате се вратити у прошлост
и доказивати да је он увек био такав, те да је стога реметилачки фактор. После свих
страдања у Првом и Другом светском рату, наш се народ „оцењује” као геноцидан
и хронично зао, а да би се то „доказало” мора се променити историја.
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пор укус ревизионизма у вези с интерпретацијом догађаја пре и током Првог светског рата добијао је на интензитету током
протекле четири године. И није се задржао на околностима тог, до тада највећег
сукоба у историји цивилизације, него настоји да прекраја научно установљене чињенице о историјској улози српског народа и државе у
свим ратовима 20. века. Министарство одбране и Војска
1. децембар 2018.

Србије су у последње четири године, обележавајући стогодишњицу Великог рата, издале 43 наслова која с различитих аспеката говоре о том сукобу, доносећи непогрешиве
доказе да Србија тај рат није ни изазвала нити тражила,
већ само бранила своју територију и живаљ.
„Ревизија историје” била је тема на једној од трибина
које су, током сајамских дана, на свом штанду организовали Министарство одбране и Војска Србије са жељом да се
историјска борба српског народа на страни праведних си-

ла сагледа с дистанце у односу на злонамерне политичке и
идеолошке интерпретације.

Кад џелати постану жртве
Према речима министра одбране Александара Вулина,
Срби историју умеју да схвате олако.
– Историја није пука фактографија, из ње треба извући
закључак, дати тумачење, одредити шта су узроци, а шта
последице. Историја, попут новинарства, каже да су чињенице обавезујуће, а закључак слободан. У нашем времену и
нашим животима чињенице су престале да буду обавезујуће. Не закључци, већ чињенице, које се брутално крше, злоупотребљавају и искривљују – каже министар Вулин и подсећа да је историја грађанских ратова на простору бивше СФРЈ
заправо историја бруталног извртања чињеница у реалном
времену.
Кључно је, сматра министар војни, разумети да се о
историји мора говорити и судити само размишљајући у духу
времена у којем се она и одиграла.
– Зашто се чињенице о Јасеновцу тако срамно и брутално заташкавају? Зашто се званична политика хрватске
државе тако односи према историји, не само Хрватске већ
читавог Балкана. Немачка је успела да се огради од своје нацистичке прошлости, оцењујући да је она срамна, те Немци
данас не доживљавају себе као део те прошлости већ, напротив, с гађењем посматрају нацистичку идеологију и зато
могу да крену даље – истиче министар одбране, уз напомену
да и у немачкој историографији има покушаја да се сви злочини припишу СС-трупама, а да се Вермахт, као регуларна
војска, искупи и ослободи од било какве одговорности.
Према његовим речима, историја Првог и Другог светског рата може деловати као далека прошлост, али смо данас сведоци покушаја прекрајања новије историје.
– То је покушај да се Србија прикаже као земља која је
изазвала ратове на Балкану, тражила их, те је праведно и кажњена, а све зло које јој се десило је исправно. Тумачење
историје овде служи да се оправда агресија. Имајте на уму,
грађански рат у Хрватској почео је у српским срединама,
истим оним местима где су у Другом светском рату почињени најстрашнији зличини – истиче министар Вулин, подсећајући да хрватске власти покушавају да Јасеновац прикажу
као радни логор, драстично смањујући број страдалих од руке усташког режима.
У Хрватској данас, сматра министар, постоји званична
политичка идеологија која покушава да оправда НДХ и учини конкретну ревизију историје којом би је оправдала.
– Покушава се не негирати, него оправдати НДХ, створити слика како су Срби од почетка света били агресори у
Хрватској који су непрекидно кињили Хрвате. Покушавају
да објасне да су Срби одувек у Хрватској били нека врста
агресора, тлачитеља, а против таквих је дозвољена одбрана,
некад претерана, некад не, али је дозвољена. То би значило
да је и „Олуја” оправдана, јер су се само бранили од људи који су их одувек тлачили. То је сврха ревизије историје. Извући закључак који ће оправдати све што сте радили, који ће
оправдати агресију, бомбардовање, „Олују”... Да би то било
могуће морате да се вратите у далеку прошлост – каже министар Вулин, додајући да је циљ да се Срби представе у најгорем могућем светлу.

Србију, напомиње он, сви истакнути стручњаци за историју Првог светског рата посматрају као земљу која је била
принуђена да води праведан, одбрамбени рат.
– Ревизионисти данас тврде да је један студент,
заправо, изазвао Први светски рат. Један студент? Је л’ можете да замислите у данашње време да се појави један студент који ће урадити тако нешто због чега ће цео свет потонути у рат? Па не можете, зато што ни тада то није било могуће, али с великом припремом, светске силе биле су спремне да деле туђе земље, а то им је послужило као згодно
оправдање. Могло је бити и неко друго – сматра министар
војни и подсећа да је врховна команда Генералштаба аустро-

Александар Вулин

угарске војске у писмима 34 пута помињала напад на Србију,
а да се чак 24 пута тражило од цара да дозволи тај поход,
препознајући нашу земљу као једину препреку њиховог пута
на југ.
Да би се српски народ приказао у континуитету као народ рата, сукоба, немира, и смрти, напомиње он, морате се
вратити у прошлост и доказивати да је он увек био такав, те
да је стога реметилачки фактор, народ толико мали, али ипак
спреман да „нервира” светске силе својом тврдоглавом
упорношћу и способношћу да се супротстави већима од себе када ти већи одлуче да крену на њега.
– Управо то их је нервирало и 1999. године. Зато видите
какав је напад на едицију „Ратник”. Уопште се не полемише
о тексту нити с ауторима, већ о праву аутора да пишу – наглашава министар Вулин, подсетивши да ником није засметала књига у којој Харадинај говори како је убијао, али ако
Срби проговоре о својој истини, онда је то за сваку осуду и
мора се спречити.
Ако се то спречи, сматра Вулин, онда се убија будућност једног народа.
– Дајте нам прилику да им изменимо мисли, да се постиде себе самих. Ако се буду стидели своје армије, неће долазити у њу, неће јој служити и бити њени војници, а ако дође
оно најгоре, неће се ни борити за земљу која је нанела толико зла и починила толико злочина.
Он је подсетио да се, после свих страдања у Првом и
Другом светском рату, наш народ „оцењује” као геноцидан
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и хронично зао, а да би се то „доказало” мора се променити
историја.
– Покушава се, на пример, изједначити јунак с Мачковог камена, човек који брани свој дом и припадник 42. домобранске пешачке дивизије, познатије као „Вражја дивизија”
или, пак, припадник српске војске која се мрзла повлачећи
се преко Албаније и оних који су је нападали уз тај пут или
потапали бродове препуне рањеника – каже Вулин.
Министар подсећа да се ревизија историје ради из врло рационалних, препознатљивих разлога који имају своје
утемељење у политици и економији.
– Одрекнемо ли се Првог и Другог светског рата или
балканских ратова, прихватимо ли лажну кривицу, признаћемо и да је Јасеновац био радни логор. Онда ћемо и у модерном добу бити агресори. Тада ће се и они Срби који су рођени и живели у Хрватској сматрати агресорима, који тлаче хрватску нацију, покушавајући да им униште државност, да
њихове животе учине немогућим, па је оправдано што су у
„Олуји“ протерани. Самим тим оправдали смо и агресију
НАТО-а. Ако све то прихватимо, онда прихватамо да постоји образац понашања Срба као народа који протерују и уништавају – каже министар Вулин и појашњава да се такво искривљивање историје мора спречити, иначе ће се наша деца
без разлога стидети својих предака.
– Нисмо прихватили ревизију историје у Првом светском рату, нити у ратовима који су следили. Зато постоји
едиција „Ратник” с којом ћемо наставити докле год има момака с Кошара и Паштрика за које нико никада није чуо. Нема разлога да се стидимо Приштинског корпуса или Треће
армије. Оставили су нам нешто снажније од оружја које су
сачували и које су уз велику војничку вештину извукли с простора КиМ-а – рекао је министар одбране и поручио да ако
поново заборавимо ужасе, као што смо их заборавили после
Другог светског рата, отварамо врата да нам се десе неке
нове „олује” и „бљесци”.

постаје већи и ту нема никакве наде за проналазак било каквог најмањег заједничког садржатеља у сагледавању реалности прошлости – наглашава Танасковић.
Он говори о покушајима и да се историја Османског
царства промени како би се креирала слика мултикултуралног, мултиетничког и мултиконфесионалног царства.
– Ја то називам неоосманизам. То је политика савремене Турске која је осетила да поново може да заигра на
империјалну карту и да, с обзиром на све компаративне
предности које има, поново освоји место у међународној
заједници које би личило на оно које је имало Османско
царство. Стога је превасходно заинтересована за области које су биле у саставу Османске империје где, нажалост, спада и део наше бивше југословенске територије.
У вези с таквим приступом морамо бити веома опрезни –
каже Танасковић. Он сматра да је очекивано то што Турци доживљавају Османско царство као свој златни век,
те да је, са становишта Турске, легитимно успостављање
контакта с тим делом њене прошлости.

Романсирање дахија
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Дарко Танасковић исламолог, филолог и оријенталиста сматра да се прошлост не може ревидирати већ се може само разговарати о ревизији историографије.
– Постоји једна божанска истина до које човек вероватно не може да стигне. Остале истине формирају људи,
било индивидуално, било колективно. Нарочито опасне и
делотворне постају када се неке такве „колективне истине” покушавају наметнути другим народима. Зато мислим
да је најважније увек имати пред очима реалност, како прошлости, тако и садашњости. Наравно, реалност се може
интерпретирати на разне начине, али те интерпретације
не могу променити прошлост – истиче Танасковић, који има
и богато универзитетско искуство као предавач.
Угледни дипломата који је био амбасадор у Турској,
Ватикану и у УНЕСКО-у, сматра да Срби као народ треба
да се труде да „наша истина о стварности и прошлости буде што ближа реалности”.
– Нажалост, на простору бивше Југославије имамо
шест истина о догађајима и из ближе и из даље прошлости
и те истине се, мање или више, не подударају, а понекад су
и конфликтне. Када се те такозване истине репродукују
кроз образовни систем, медије и лоше политике, онда јаз
1. децембар 2018.

Дарко Танасковић

Оно што он, пак, не сматра прихватљивим јесте чињеница да ту стварност Османског царства Турци настоје
прилагодити својој жељи да поново буду империја, што народи који су били под њиховом влашћу никада неће прихватити као свој златни век.
– У време просперитета Отоманског царства, како
они кажу, нису постојале ни границе ни нације, па се нико
ни са ким на Балкану није сукобљавао. Ту врсту покушаја
наметања њихове ревизије сопствене историје ми не можемо прихватити. И због тога треба јасно рећи: садашњост
за садашњост, будућност за будућност, али је прошлост за
нас била таква да не можемо прихватити улепшану слику
Османског царства. Нису неке снаге са стране, које су мр-

зеле Османско царство, подстакле балканске народе на побуну, па су они сами кренули против сопствене среће, то су
бесмислице – истиче Танасковић, појашњавајући да је ревизија тог дела турске историје већ узела толиког маха да
чак и његов колега, један од највећих турских историчара и
најбољи познавалац средњег века Халил Иналџик, верује да
у то златно доба није било малих нација, граница, нити сукоба, већ је владала „паксотоманика”, османски мир. То само,
сматра он, доказује колико може да се сузи свест људи, чак
и академски образованих, који падају у замку „колективне
истине” коју сад желе да наметну и другима, а која је свакако далеко од реалности.
Танасковић се осврнуо и на покушај такозваног Косова
да постане чланица специјализоване агенције Уједињених
нација за образовање, науку и културу УНЕСКО-а, као пример како се фалсификује историјска реалност у интересу насилног стварања новокомпоноване парадржаве.
– У први план аргументације управо је стављена културна димензија тзв. Косова које жели да створи вештачки,
синтетички, непостојећи културни идентитет који није оверен ни у прошлости ни у садашњости, да би имала културни
идентитет као компоненту државности. У свему томе највећа препрека је, наравно, постојање материјалних доказа државности, трајности и универзалних вредности српске и
православне културе на просторима Косова и Метохије.
Творци новокомпоноване државе, њихови покровитељи, а
онда и паранаучници, који дају томе извесно квазинаучно
покриће, могли би да, с једне стране, униште то културно
наслеђе, а тога смо имали и раније – покушаје да се кроз погром, рушење, десакрализацију цркава и манастира и убијање људи материјално потру трагови присуства Срба на Косову и Метохији. Али, то није посао који се лако завршава,
без обзира на то колико је лицемерна међународна јавност –
сматра Танасковић.
С обзиром на то да то није могуће учинити, истакнути
професор и дипломата појашњава како се као темељ културног идентитета те новокомпоноване државе користи постојање нашег културног наслеђа на Косову и Метохији, али уз
претходно фалсификовање. Наиме, тврди се да су сви манастири и цркве на том простору подигнути на темељима старих албанских цркава које је, наводно, градила албанска династија Нимани, а не српски Немањићи.
– Такве неистине не могу проћи у научној заједници, нити ће у енциклопедијама и озбиљним научним студијама ико
моћи да порекне праву природу и градитеље нашег културног наслеђа на Косову и Метохији. Међутим, то оперативно
служи да се употпуни дискурс и да се евентуално добије неки поен код оних који су необавештени, па олако прихватају
такве неистине – истиче Танасковић и наглашава да је то покушај фалсификовања, а не ревизије.

Деведесете за ревизију
Директор Института за новију историју Србије историчар др Миле Бјелајац верује да је ревизија неоколонијализма
на делу и у Србији, јер се последњих година инсистира на
тези да су Аустроугарска, а пре ње Османлијско царство,
заправо били културно, верски и етнички толерантне империје, које су „зли национализми прекинули”, што историјски
није проверљиво.

– Испада да су неки агенти са стране подигли револуције међу народима од Авганистана, Ирака, арапског
полуострва, па све до Балкана, докле се распростирало
Османско царство – каже Бјелајац и додаје да књига
Славка Голдштајна „1941. година која се враћа”, најбоље
говори о најавама и поступцима, наслеђу и искуству Другог светског рата, а што је било присутно и пред потоњи
грађански рат.
Директор Института за новију историју Србије међу првима је упозоравао на корене ревизије, препознајући крајем прошлог века да ће Србија бити проглашена
кривцем за Велики рат.

Миле Бјелајац

– Ако ставимо све аргументе који су сабрани у новим
чланцима и књигама, не само код нас већ и у свету, можемо
рећи да постоји тренд релаксирања историјске свести у самој Немачкој, корак по корак, да се докаже да Немачка није
изазвала светски рат. Наравно да је то политички наивна
прича, али може да прође, јер се историја брзо заборавља –
појашњава Бјелајац и подсећа да и Срби лако заборављају,
што је доказала и анкета спроведена међу средњошколцима
и бруцошима који у време годишњице балканских ратова
махом нису знали због чега су ти ратови вођени.
Историчар додаје да се у науци компромиси не могу
правити. Сматра да су политички компромиси потребни, али
не на рачун прошлости, јер ће нас то увући у клопку понављања истих грешака.
– Не можемо слепо прихватати оно што нам други сервирају као политички коректну слику прошлости. Имамо
много више разлога и аргумената, не само наших него и оних
у свету, који иду у прилог правичне ревизије онога што је
била важећа историја или интерпретација током деведесетих година – каже Бјелајац и напомиње да је историја много
пута доказала да ником не треба безрезервно веровати, јер
се велике силе дуго припремају за реализацију својих геополитичких циљева. ƒ
Мирјана КРСТОВИЋ
Снимио Горан СТАНКОВИЋ
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одбрана

ВежБА
„ЈеСен 2018”

У

ванредним ситуацијама које
настају након земљотреса,
који наносе велику штету
индустријским објектима и
објектима инфраструктуре,
као и становништву, кризни
штабови погођених градова шаљу захтев Министарству одбране за помоћ у
санирању последица те елементарне
непогоде, а министар одбране одобрава употребу медицинских капацитета
и специјализованих медицинских тимова ВМА.
Како се спроводи војномедицинска помоћ на терену у тој трећој мисији Војске Србије и како се збрињавају
угрожени и настрадали у условима
ванредних ситуација, показују неколико година уназад, па и ове, санитетске
показне вежбе. Оне се одржавају у
Центру санитетске службе, а изводе
их слушаоци за резервне официре санитетске службе и кадети Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране, уз стручну помоћ припадника
тог центра и наставника из организационих јединица Војномедицинске
академије. Вежбе носе назив „пролеће” или „јесен”, јер прате периоде године у којима слушаоци за резервне
официре санитетске службе завршавају шестомесечно школовање.

Међународни карактер
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Санитетска показна вежба „Јесен
2018” одржана је од 5. до 9. новембра.
Почела је, традиционално, у сали Наставно-научног већа ВМА, а одвијала
се у Центру санитетске службе. Потпуковник др Иван Лековић, командант
вежбе, упознао је учеснике и посматраче са циљевима вежбе, а са радним
тачкама капетан Марко Јеремијевић, у
улози начелника штаба вежбе. Ситуацију на терену представили су слуша1. децембар 2018.

САрАдњА
дВА САнИтетА
У Центру санитетске службе
одржана је, од 5. до 9. новембра,
санитетска показна вежба
„Јесен 2018”. Извели су је
слушаоци за резервне официре
санитетске службе, кадети
Медицинског факултета ВМА
Универзитета одбране и
припадници медицинског тима
из оружаних снага Уједињеног
Краљевства Велике Британије
и Северне Ирске.

лац разводник Никола Благојевић, као
начелник штаба санитетске бригаде,
и кадет старији водник прве класе
Стефан Спасић, у улози начелника санитета. Кадеткиња старији водник прве класе Тамара Вељковић била је на
тој вежби командир санитетске чете.
Вежба се одвијала по радним тачкама. Жутим димом који се ширио, уз
мало непријатног мириса, отпочела је
најдинамичнија тачка. На њој је мобилна токсиколошка екипа ВМА демонстрирала како се санирају последице и
збрињавају затровани после изливања
гаса и токсичних материја из хемијских постројења. Затим је приказан и
рад у одељењима војне пољске болнице – од пријемно-тријажног до евакуационог. Такође, посматрачи су могли
да прате активности хируршких мо-

билних тимова и збрињавање у стационару лаке пољске болнице.
„Јесен 2018” имала је и међународни карактер, јер су на њој учествовали припадници оружаних снага Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, које је предводио
бригадни генерал Тоби Роуланд, командант Друге медицинске бригаде.
Британци су учествовали на две радне
тачке – демонстрирали су збрињавање људи оболелих од хеморагичне
грознице и рад хируршког тима.
Потпуковник Маргарет Дарант,
уз помоћ кадеткиње Медицинског факултета ВМА Катарине Јанковић, објашњавала је како се облачи заштитна
одећа када се ради са инфицираним

Утисци

особама. У демонстрацији су учествовале кадеткиња Александра Локај и
њена британска колегиница.
На другој локацији, у стационару
лаке пољске болнице, приказан је рад
мобилних хируршких тимова на збрињавању повређених. Радила су два хируршка тима које су чинили лекари из
Србије и Велике Британије. Хирург
Малком Лаудон демонстрирао је нека
од својих искустава из Авганистана.

Завршном делу вежбе присуствовали су државни секретар Бојан Јоцић,
начелник Управе за војно здравство
бригадни генерал др сц. мед. Угљеша
Јовичић, заступник начелника ВМА пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић, заменик начелника ВМА бригадни
генерал проф. др Драган Динчић, те
старешине Управе ВМА и начелници
организационих јединица те установе.
Вежбу су пратили и амбасадор
Велике Британије у Србији Денис Киф
и британски изасланик одбране пуковник Ник Илић. Амбасадор Киф истакао је да се вежба одржава у данима када се обележава 100 година од
краја Првог светског рата и подсетио
на дугогодишњу сарадњу између две
земље, која је током Великог рата била и војна и медицинска – пре свега
захваљујући великој псомоћи шкотских жена на челу са др Елси Инглис,

у оквиру шкотских војних болница у Србији.
Своје задовољство што је у
Србији и што се
вежба одржава
са српским колегама током ових
дана подсећања
на значајан датум
исказао је и бригадни генерал Тоби Роуланд.
Овом вежбом завршава се шестомесечно школовање слушалаца који су се добровољно пријавили на служење војног рока у санитетску службу.
Неки од њих наставиће каријеру у професионалној војној служби.
Сумирајући утиске на крају вежбе „Јесен 2018” потпуковник др
Иван Лековић је рекао да су испуњени сви постављени циљеви. Слушаоци за резервне официре санитетске
службе и кадети Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране су
на импресиван начин показали све
што су до тада научили – о томе како
се пацијенти на терену тријажирају,
како се примарно збрињавају и како
се евакуишу до центара више надлежности. Посебно је истакао значајну
улогу старешина Центра санитетске
службе, чије је знање и искуство на
таквим вежбама увек драгоцено. ƒ
Мира ШВЕДИЋ
Снимила Миљана ШУБИЋ

одбрана

аналИза оПерацИја на СолУнСком фронтУ 1916–1918.

ВојеВање за отаџбИнУ
Полагањем венаца на Српском
војничком гробљу у Солуну
завршено је треће студијско
путовање у оквиру реализације
научноистраживачког пројекта
Школе националне одбране
Универзитета одбране
– „Историјско-компаративна
анализа операција на Солунском
фронту 1916–1918”.
Студијским путовањима у
протекле три године, научним
скупом и изложбом у новембру,
Универзитет одбране обележио
је стогодишњицу од завршетка
Великог рата.
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а овогодишњем студијском
путовању, које је трајало од
11. до 16. септембра, учествовали су полазници 61.
класе генералштабног и 64.
класе командно-штабног усавршавања, чланови и сарадници истраживачког тима Универзитета одбране,
официри Велике Британије, Француске
и Грчке. У Школи националне одбране
најпре је организован стручни скуп на
којем су учесници, на два интерактивна панела, анализирали стратегијске
ситуације у западној Европи, а затим на
Балкану, у контексту формирања и пробоја Солунског фронта.
На студијском путовању официри
су анализирали различите аспекте операција на Солунском фронту на тактичком, оперативном и стратегијском нивоу. Ради реализације тог задатка посетили су места великих битака и победа српске и савезничке војске дуж северне Грчке.
Посебан значај имала је анализа
боја на Кајмакчалану и битке на Добром
1. децембар 2018.

пољу. Победа српске војске у Горничевској бици, освајање Кајмакчалана и
ослобођење Битоља у јесен 1916. године потврде су успешности опоравка и
консолидације српске војске после албанске голготе, а пробој Солунског
фронта на Добром пољу, који су у септембру 1918. извели српски јунаци у садејству са савезницима на целој линији
Солунског фронта, најавио је брзи победнички поход за ослобођење отаџбине и преломни моменат за завршетак
Првог светског рата.

реализација пројекта
Школа националне одбране покренула је пројекат у априлу 2016. године. Прво студијско путовање у оквиру пројекта реализовано је у септембру
2016, када су са члановима и сарадницима истраживачког тима Универзитета одбране, били полазници 60. класе
генералштабног и 63. класе командноштабног усавршавања.
Током три студијска путовања обишли су десет места: Солун и спомен-

обележје на Зејтинлику, узвишење југоисточно од места Веви, узвишењe јужно од места данашње Келе, Кајмакчалан, Като Лутракион (ранији Пожар),
Добро поље, Британско војничко гробље у месту Дојрани на граници Грчке с
Македонијом и три српска војничка
гробља – у Битољу, селу Доњи Караслари и Скопљу.

ратна 1916. година
На узвишењу југоисточно од места Веви анализирано је обавештајно
обезбеђење српских и савезничких снага на том делу фронта. Сагледани су
разлози који су омогућили постизање
изненађења оперативног значаја од
стране непријатеља, као и напад бугарске Прве армије на положаје Дунавске
дивизије Треће армије српске војске и
Добровољачког одреда. Разматрани су
и циљ дејства и идеја маневра непријатеља, одговор српских и савезничких
снага током непријатељске офанзиве
до њеног заустављања и преласка у
противнапад.

На узвишењу јужно од места Келе
извршена је топографска и тактичка
оријентација и сагледан значај тог планинског превоја с аспекта дубљег продирања непријатеља према последњим
линијама српске војске у августу 1916.
године. Затим су разматрани кључни
аспекти Горничевске битке, ангажовање Прве и Треће армије српске војске,
као и значај те битке за очување тек успостављеног фронта.
У Горничевској бици погинуло је
1.460 српских официра, подофицира и

ХОДОЧАШЋА НА ЗЕЈТИНЛИКУ
Прво студијско путовање, у септембру 2016. године, почело је полагањем венца на спомен-обележју на Зејтинлику и одавањем поште погинулим
српским ратницима и борцима савезничких армија на Солунском фронту.
Први час одржао је чувар Српског војничког гробља у Солуну Ђорђе Михајловић, који 60 година преноси предања
о храбрости и страдању српских јунака
у биткама током Солунске операције.
На том гробљу сахрањено је више од
7.500 српских јунака.

је присуствовао и војвода Живојин
Мишић.

Бој на Кајмакчалану
На коти 2520, на врху Кајмакчалана, учесници студијског путовања анализирали су дејства јединица Дринске
дивизије. Сагледани су сви аспекти дејства у брдско-планинским условима, посебно пешадијских и инжињеријских, те
артиљеријска и ваздухопловна ватрена
подршка, као и целисходност и оправданост ангажовања српске војске на том
правцу за овладавање Кајмакчаланом и
даља дејства у правцу лука Црне реке у
Македонији, ради ослобођења Битоља.
Учесници су 16. септембра 2016.
године присуствовали и централној
свечаности обележавања стогоди-

крвавом попришту је за 24 дана, од 30.
августа до 23. септембра 1916, погинуло 897, рањено 3.829, а нестало 274
официра и подофицира. Само је Дринска дивизија у пробоју изгубила више од
3.300 бораца.

Затишје на фронту
На Српском војничком гробљу у
Битољу учесници студијског путовања
положили су венац и одали почаст погинулим српским војницима у балканским
ратовима, боју на Кајмакчалану и операцијама за ослобођење Битоља. Чувар
гробља Зоран Ђуровић говорио је о настојањима да се спомен-обележје очува
и не заборави све што се догађало у том
граду током тешких ратних година.
Тежиште анализе која је на том месту одржана било је на кршењу ратног
права од стране бугарских и немачких јединица које су бомбардовале и разарале
Битољ. Анализиран је значај документовања случајева кршења ратног права и
ширења информација о томе, чему је посебно допринео др Арчибалд Рајс.
После ослобођења Битоља, због великих губитака и недостатка стратешке
резерве, дошло је до прекида борби на
Солунском фронту. Следио је период рововске војне од почетка 1917. до средине 1918. године, испуњен артиљеријским
и авио-бомбардовањем, који није одговарао ниједној од зараћених страна.

Капија слободе на
Добром пољу
војника, рањено је 4.927, а нестало
893. Из строја је избачено укупно 347
официра и 6.933 подофицира и војника. Најтеже губитке у тој бици поднела је Дунавска дивизија, на чије јунаштво подсећа споменик који је подигнут већ 1917. године, на месту завојишта Дринске дивизије у близини Ситарије код Флорине, чијем откривању

шњице победе српске војске на Кајмакчалану.
Бој на Кајмакчалану један је од најзначајнијих који је српска војска водила
у својој историји и међу пресуднима је у
Првом светском рату. Била је то најсуровија офанзива читавог солунског војног похода, посебно за Дринску дивизију и завршена је српском победом. На

Командант савезничких снага на
Солунском фронту генерал Франше Депере сазвао је, 3. јула 1918. године, конференцију на којој је присуствовао и начелник Штаба Врховне команде војвода
Живојин Мишић. Тада је одлучено да се
крене у свеобухватне припреме за скори пробој Солунског фронта.
Тежиште рада на другом студијском путовању 2017. године односило се

одбрана
на припреме и други пробој Солунског фронта.
О томе је централна анализа обављена изнад
места Като Лутракион (некадашњи Пожар),
одакле се пружа поглед на планински масив
преко којег су прешле српска и савезничка
војска.
На трећем студијском путовању учесници су први пут изашли на Добро поље, захваљујући свесрдној подршци грчке војске. Ту је
сагледан значај свеобухватних припрема за
одлучну офанзиву, које су почеле 6. јула и трајале до 13. септембра 1918. године.
Из 1.718 артиљеријских оруђа различитих калибара, 14. септембра у 8 часова отворена је ватра по непријатељу на фронту од
Орфанског залива до Охридског језера, у дужини око 450 километара. На правцу пробоја
Друге армије српске војске дејствовало је 477
артиљеријских оруђа и 108 рововских оруђа.
Већ 15. септембра генерал Депере наређује да се крене у пробој Солунског фронта, у
којем је српска војска одиграла главну улогу и
који се убраја међу најуспешније операције
Великог рата.
Пуковник Марко Зеленовић из Школе националне одбране истакао је да су учесници
студијског путовања изашли на Добро поље
тачно после сто година од велике битке.
„У Добропољској бици српска Врховна
команда исправила је све своје грешке из јесењих операција 1916. године и захваљујући
тим корекцијама и добрим одлукама остварен
је потпун успех и већ 22. септембра 1918. српска војска избила је у долину Вардара. Прва
армија наставила је победнички поход да би
29. септембра ослободила Скопље, а тог дана
капитулирала је бугарска војска. Исход Првог
светског рата био је одлучен, рекао је пуковник Зеленовић.
Важно је поменути, како је рекао пуковник
Зоран Стојиљковић, и то да су за пробој Солунског фронта у марту 1917. године формиране
две самосталне српске авијацијске ескадриле –
једна у саставу Прве, а друга у саставу Друге
армије. Улога авијације у пробоју била је веома
важна, мада је занемарена због храброг јуришања српске пешадије.
Рат је завршен 11. новембра 1918. године, капитулацијом Централних сила. За српску војску био је то, након албанске голготе,
победоносни повратак у домовину, али уз
многобројне жртве – 42.725 погинулих и рањених бораца.
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Научене лекције
Данас искуства из операција у Првом
светском рату, посебно на Солунском фронту,
представљају инспирацију за садашње и будуће генерације официра Војске Србије да их ана1. децембар 2018.

ГЕНЕРАЛ-ПОТПУКОВНИК
ФРАНЦУСКЕ ВОЈСКЕ
БЕРНАР БАРЕРА
Фронт који се сматрао секундарним, за Србију и њену слободу био
је најважнији. И онда су 1918. године
савезници одлучили да заједно пробију тај зид од планине да крену у
ослобађање Србије, према Београду.
Солунски фронт је добио на значају,
јер је Западни фронт био блокиран.
На Добром пољу извршен је пробој и
са Србима се кренуло у коначни завршетак Првог светског рата. Срби су
наша браћа по оружју, с којима делимо радост заједничких победа.

ГЕНЕРАЛ-МАЈОР
ГРЧКЕ ВОЈСКЕ
ХРИСТОС ДРИВАС
На Добром пољу извојевана
је важна победа Српске војске и
савезника, која је била судбоносна за пробој Солунског фронта
и завршетак рата. Победа је била важна не само за Балкан, већ
и за Европу и читав свет. Грчка
војска је учествовала као савезник у Првом светском рату и
све време, заједно са британском армијом, била је на страни
српске и француске војске на линији фронта код Дојрана.

НИК ИЛИЋ,
ВОЈНИ ИЗАСЛАНИК
УЈЕДИЊЕНОГ КРАЉЕВСТВА
У СРБИЈИ
Срби морају бити поносни на
своју историју и своје победе. Српска војска и државни врх повукли
су се на Крф 1915. године, али нису поражени. Брзо су се опоравили
и дошли на Солунски фронт,
спремни за нове битке. И извојевали су те битке – на Кајмакчалану,
Битољу, Добром пољу, одакле их
ништа није могло зауставити да
ослободе Србију.

лизирају и у савременим условима примењују стечена знања. Метод историјско-компаративне анализе историјских
битака и догађаја не примењује само
Војска Србије већ и остале армије света.
На другом студијском путовању по
северној Грчкој и Македонији, у јуну
2017, учествовали су и потпуковник
Метју Витчурч из Центра за ратне вештине Копнене војске Велике Британије и пензионисани официр канадске војске Глен Стенс, одличан познавалац
историје Великог рата на македонском
фронту. На Британском војничком гробљу у близини македонско-грчке границе код места Дојрани, они су посебно
осветлили британски приступ операци-

јама на Солунском фронту и значај завршних борби.

венци за јунаке
Учесници првог студијског путовања, на путу од Битоља до села Доњи Караслари у Македонији, анализирали су
ситуацију после пробоја Солунског
фронта и гоњења непријатеља током
операција у јесен 1918. године. У селу
Доњи Караслари одата је почаст погинулим српским војницима из периода
балканских ратова и Првог светског рата који су ту сахрањени. Чувар Бора Ристић указао је на важност очувања спомен-обележја за историју и традицију
српског народа.

Пуковник
др раде Славковић,
начелник катедре
оПератике Шно
Носилац реализације пројекта је
катедра Оператике Школе националне
одбране и са изузетним задовољством
могу да констатујем да смо све планиране циљеве пројекта остварили веома
успешно. Посебно истичем заједничко
учешће на овогодишњем студијском путовању официра савезничких армија у
Првом светском рату – Србије, Уједињеног Краљевства, Француске и Грчке,
која нам је пружила одличну логистичку
подршку у реализацији активности.

Венци су положени и у крипти цркве Светог архангела Михаила, где се у
110 сандука чувају посмртни остаци погинулих српских војника. Почаст је одата и сахрањенима на енглеском војничком гробљу у Скопљу.
Централна тема анализе на тој
радној тачки био је однос краљевске
породице Карађорђевић и државе, Краљевине СХС, а затим и Краљевине Југославије према настрадалим српским
војницима из балканских ратова и Првог светског рата, те актуелно стање
спомен-обележја на простору Грчке и
Македоније.

остварени циљеви
Учесници студијског путовања сагледали су кључне елементе окружења
и битака од 1916. до 1918. године. Оцењујући реализацију њихових активности, пуковник др Раде Славковић, начелник Катедре оператике, која је и носилац пројекта, истакао је да су сви планирани циљеви остварени. Поред осталог,
будући војни лидери на тактичком и
оперативном нивоу одлучивања, користећи научене лекције из прошлости,
боље ће разумети савремене операције.
Циљ пројекта уско је повезан и с
настојањем Школе националне одбране да код наших официра развија способности за стратегијско размишљање
и ефикасно командовање и руковођење
у широком спектру националних и међународних безбедносних изазова. ƒ
Раденко МУТАВЏИЋ
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ре седам деценија психологија је пронашла своје
место у војној организацији, у којој је још тада постојало разумевање значаја управљања људским ресурсима. Ове године обележава се
70. годишњица од формирања психолошке службе у Ваздухопловномедицинском институту у Земуну и званичне примене психолошких знања за потребе селекције наших војних пилота.
О томе шта је стрес у војсци, како га спречити и на који начин умањити могућност развоја посттрауматског стресног поремећаја разговарали су бројни психолози на дводневном првом Међународном научном
скупу војних психолога у Србији
„Стрес у војној професији – достигнућа и перспективе”, који је у организацији Института за стратегијска истраживања Универзитета одбране
одржан почетком новембра у Дому
Војске Србије. О значају тог сусрета
сведочи и присуство изузетних стручњака из Индије, Канаде, Јужне Африке, Естоније, Хрватске и Словеније.
1. децембар 2018.

правилном и квалитетном
селекцијом кадра може се
умањити стрес у војсци.
Да би се спречило јављање
и развој посттрауматског
стресног поремећаја,
психолози морају бити
укључени у психолошку
едукацију војника пре,
током и после свих војних
операција, као и у процес
њиховог поновног
сједињавања с породицом
– поруке су
с међународног научног
скупа војних психолога,
који је недавно одржан
у Дому војске у Београду.

Научни скуп је отворио државни
секретар Министарства одбране
Александар Живковић, а директорка
Института др Јованка Шарановић истакла је да се та установа, током тридесетчетворогодишњег рада, осим интердисциплинарних истраживања у
различитим областима друштвених и
хуманистичких наука, бави и психолошким темама. Скупу је присуствовао и
ректор Универзитета одбране генерал-мајор доц. др Горан Радовановић.

проблем модерног доба
– Стрес је проблем модерног доба и с њим се суочава сваки појединац. Саставни је део сваке професије, па и војне, која се иначе убраја међу најстреснија занимања. Психолошки стрес није догађај већ интерпретација догађаја који је стресан – каже ратни ветеран пуковник др Самир
Рават, оснивач непрофитне психолошке академије у Индији.
– Стрес је добар, чак и пожељан,
али до одређеног степена. Он подиже ниво борбености код војника и та-

да се може говорити о оптимизацији
стреса. Припадницима оружаних снага
треба дати одређену количину стреса,
али не више од тога – тврди др Рават.
На конференцији се говорило и о
психоаналитичкој теорији трауме и њеној примени у војном окружењу, о ратним неурозама и последицама рата, те
о снази Ега, као и о нивоу стреса код запослених у различитим армијама.
Професор др Гидеон ван Дајк с
Факултета војних наука Стеленбош
универзитета из Јужноафричке Републике говорио је о стресу и његовој
превенцији, о аспектима личности и
спремности за војни позив, те о његовом лечењу, као и о изазову с којим се
сусрећу психолози у намери да у војној
средини минимализују стрес.
Током конференцији приказани су
нови концепти борбе против стреса и
битне особине личности које савремени војник треба да поседује. Ради очувања менталног здравља и одржавања
оптималног нивоа борбене спремности, закључено је да је неопходно да
војници поседују следеће способности:
интелигенцију, физичку спремност,
менталну чврстину, прилагодљивост и
сналажљивост, те истрајност.

Пожељне особине војника
Научна истраживачица на Факултету за националну одбрану у Естонији др Мерле Пармак представила је
модел војног фитнеса, повезујући мотивацију војника с њиховом утренираношћу.
Говорећи о пожељним особинама
сваког војника, инострани стручњаци
су током излагања често помињали и
појмове за које немамо одговарајући
превод с енглеског на наш језик, као
што су хардинес и резилијентност.
Хардинес се може разумети као
несаломивост, отпорност, издржљивост или ментална чврстина. Представља ресурс отпорности који је у супротности са стресном ситуацијом. У
неповољним ситуацијама ментално јаке особе, с израженом менталном чврстином, могу лакше да се носе и изборе са стресом, а као мотивацију за то
користе дугорочне циљеве, нагласио
је др Ван Дајк. Ментална чврстина je
неопходан психолошки предуслов за

остварење борбеног капацитета и она
штити припаднике оружаних снага који су изложени константном стресу од
могућег развоја симптома посттрауматског стресног поремећаја (ПТСП).
Када говоримо о кадетима војних
школа, ментална чврстина представља
самопоуздање да се прихвати промена. У истраживању које је спровела
група индијских психолога, којим је руководио др Рават, установљено је да
кадети на војним академијама имају
виши степен самопоуздања од студената исте старосне групе на цивилним
факултетима.
Резилијентност јесте флексибилност, односно прилагодљивост. Представља способност да се особа поврати
у стање пре стреса, да из стресне ситуације изађе са што мање последица. Да

би се човек опоравио од неуспеха или
несрећног догађаја, канадски потпуковник у пензији др Жак Гроувс сматра да
је неопходно да стекне неку врсту имунитета на стрес. Пуковник Рават тврди
да су војници екстремно резилијентни.
На конференцији у Дому Војске
наглашено је и да војни психолози имају значајну улогу у креирању и примени тренинга и програма за војнике који одлазе у мировне мисије. Тренинзи
су осмишљени тако да учеснике у борбеним дејствима, лидере и њихове породице одрже психолошки спремним
у свим фазама ангажовања у мисији.
Пуковник др Рават стога истиче
да је веома важно да војник док је на
борбеној линији зна да неко брине о
његовој породици, што знатно смањује ниво његовог стреса. И средина из

одбрана
које потичу, сматра он, утиче на отпорност на стрес. У Индији војници долазе из руралних области, те су јаки и
природно отпорнији.
Све поменуте особине, објашњава др Рават, треба сматрати више него
пожељним за војнике и посебно их уважавати приликом селекције кандидата
за професионалну војну службу, као и

ДОПРИНОС ВОЈНОЈ ПСИХОЛОГИЈИ
Тематски зборник „Стрес у војној професији”, који је приредила др Анита
Пешић, у издању Института за стратегијска истраживања Универзитета одбране и Факултета војних наука Стеленбош универзитета из Јужноафричке Републике, промовисан је по завршетку конференције. Обухвата 19 научних радова 32 аутора и представља својеврстан научни допринос у области војне психологије, као и начин да се иновира литература за предмет Војна психологија.
војника на стрес, поготово када им издају специфичне задатке. Тада је мања
вероватноћа да ће оболети од посттрауматског стресног поремећаја.
Психолошкиња др Драгана Аларгић и комуниколошкиња др Ксенија
Атанасијевски Ђурић из нашег система одбране тврде да је лоша комуникација један од основних разлога за конфликтне ситуације јер умањује способност човека да говори о својим потребама, бригама и фрустрацијама. Стога
комуникација треба да је директна,
отворена и искрена, јер само таква
представља способност да се другима
искажу сопствене потребе, уз међусобно поштовање осећања и права.
Добре комуникационе вештине, сматрају оне, олакшавају решавање сукоба, помажу у превазилажењу стреса и
доприносе његовој превенцији.

током обуке припадника оружаних
снага за мировне мисије. У процесу селекције увек треба тражити кандидате
с вишим степеном алтруизма и самоодрицања, наводи ратни ветеран.
Истраживање др Аните Пешић,
научне сараднице у Институту за стратегијска истраживања, спроведено на
узорку од 3.000 матураната у Србији,
показало је да војну професију млади
виде као захтевну, дисциплиновану,
стресну, строгу и да тражи већа физичка напрезања и лична одрицања. Потврђено је да припадници оружаних
снага, у односу на остала занимања, показују виши степен самопоуздања и самоуверености, та се боље понашају
управо у стресним ситуацијама и на лакши начин могу да се изборе са стресом.
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Суперлидерство
или саморуковођење
Уз поменуте особине личности,
пожељно је да војник поседује и капа1. децембар 2018.

цитете за руковођење и лидерство.
Професор Гидеон ван Дајк рекао је да
се ради заправо о суперлидерству, то
јест саморуковођењу. У конвенционалном ратовању, наводи он, командант
је тај који одлучује и даје инструкције,
а трупа их извршава. У условима мировних операција, сваки припадник
трупе мора да има лидерски потенцијал, вештине и способност за доношење независних одлука.
Потребно је да комуникација између руководилаца и потчињених буде јасна, отворена и пуна поверења,
сагласни су војни психолози. Такође,
мра постојати хуманизован и индивидуализован приступ претпостављених
према војницима. Свакако и да руководиоци – лидери буду едуковани, да познају начин размишљања својих војника и ослушкују њихове потребе. Треба
да обраћају пажњу и на дешавања у
радном окружењу и на њихов приватни живот, те да процењују отпорност

Психотерапија
са војницима
Клиничка психолошкиња Андреја Бубањ докторанд Универзитета у
Ријеци излагала је на скупу у Дому
Војске о психотерапији са војницима
и ветеранима. Посебно је говорила о
потешкоћама у „дељењу” ратних искустава и различитих стресних ситуација. Приказала је технике које се
примењују у лечењу последица насталих услед изложености трауматским догађајима. Сматра да је за ефикасан третман посттрауматских болести кључан тзв радни савез психолога и војника, те да третман буде заснован на чињеницама. Ниво обољења зависи од дужине излагања стресу, али и од особина личности, а лечење од менталне чврстоће и еластичности војника, његове борбене
спремности, усвојених начина да се
са стресом избори, од подршке околине и породице.

– Када особа развије ПТСП она у
својој глави понавља негативне догађаје и тиме себе одржава у зачараном кругу константног проживљавања стресног догађаја – каже др Ван
Дајк и додаје да су последице тога
ноћне море, инсомнија, флешбекови,
депресија, напади агресивности, емоционална отућеност, избегавање одређених места и активности у вези са
стресним догађајем, потпуна амнезија стресне ситуације, те потешкоће у
концентрацији...
Професори др Борис Кордић и
др Лепа Бабић истичу да је од највеће важности прво следеће искуство
после трауме опасне по живот. Често
се после трауматичне ситуације наставља „двоструки живот”, јер болно
искуство и даље постоји и повремено
„избија” на површину. Зато је потребно саслушати болну причу војника и на сваки начин га заштитити.
Због модерног начина ратовања,
у коме се користе и различити бојни
отрови и „сурове” хемикалије, већа је
вероватноћа да ће војник оболети од
ПТСП. Како наводи др Ван Дајк, таква једињења коришћена су у ратовима у Ираку, Сирији, Нигерији, Сомалији и Кенији и представљају новог, недовољно познатог непријатеља, што додатно трауматизује. Слично је и када говоримо о суровости у
модерним сукобима – јавна погубљења, изражено насиље, коришћење
деце као штитова, бомбаши самоубице... Све то повећава и појаву ПТСП.

Квалитетна селекција
и тренинзи
Домаћи и страни учесници научне конференције о стресу у војној професији сагласили су се да стрес изазивају непознате ситуације. Уз правилну
и квалитетну селекцију кадра, од изузетног значаја је психолошка едукација војника и руководилаца. Одговарајућом обуком са војним психолозима
припадници оружаних снага могу се
припремити на то да их у мисијама и
по повратку из њих очекују осећања
депресивности и анксиозности.
Психолошки стрес, као интерпретација стресног догађаја, не може се
посматрати изоловано, већ у контек-

сту личности, доживљаја током ангажовања у мисијама, тренинга, у оквиру моралних вредности и уверења војника, њихових погледа на живот, доживљавања породице и породичног
живота, религије, објашњава професор Ван Дајк. Свакој особи треба приступити индивидуално и војни психолози треба да предвиде врсте стреса
који се могу јавити пре и после ангажовања.
Доктори Борис Главач и Јасмина
Недељковић с Војне академије истичу
да је стрес интегрални сегмент животног стила. Према подацима које су навели, у Србији је 2013. године 56,6 одсто становника било изложено стресу.
Истраживања на Институту у Минхену потврђују да је стрес узрочник чак
70 одсто болести. Многобројни стручњаци га дефинишу као глобални проблем, а верује се да око 60 одсто људи
не зна начин на који да смањи последице проузроковане стресом.
Један од могућих одговора на то
питања дао је Де Вриес још 1976. године – „Интелигентним вежбањем човек може да истренира своје срце да
се супротстави нападима који би га
иначе убили”. У току тренинга са припадницима оружаних снага војни психолози треба да раде на јачању особина резилијентности и хардинеса војника, како би што лакше превазишли
стресне ситуације.

Војска као начин живота
Психотерапеут војних ветерана
и професор војне психологије у Кана-

ди др Жак Гроувс истиче да обука војника данас треба да буде прилагођена савременом начину ратовања, јер
се његова природа променила. То потврђује и др Ван Дајк тврдећи да је
све видљивији раскорак између очекивања војника и реалних ситуација у
којима се могу наћи током мисија и
операција.
Према речима др Гроувса, не може се у потпуности схватити утицај
ратних операција на војнике, ако се не
узме у обзир суштина ратовања и одлуке неке земље да уђе у рат. Војници
су посебна група људи – они су се обавезали да ће служити систему вредности који дефинише држава и да ће извршавати сва наређења претпостављених. Сматра да је будућност војне
психологије у проучавању рата.
Војни живот је пун самоодрицања, каже др Жак Гроувс и додаје да
војник у критичним ситуацијама одустаје од себе, свог живота, често и
своје породице, како би неко други,
некада њему и непознат, могао да
живи. То јесте алтруизам. И када све
остало закаже, војска је та коју држава позива да се избори с агресијом,
интерним или екстерним нападима.
Изразито је важно за људе који се
придружују оружаним снагама да на
војску не гледају као на занимање,
већ да схвате да је војска начин живота. Војска је институција која треба да штити, а војник мора бити увек
спреман да поднесе жртву зарад будућности. ƒ
Ива КОСТОВИЋ-НИКОЛИШ
Снимила Душка СТЕВАНОВИЋ

одбрана

МилосаВа ЖиВкоВић,

глаВНа МедициНска сестРа
ВојНе болНице Ниш
Много је примера када су
Мила и њене колеге из Војне
болнице у Нишу на делу
показали не само стручност,
већ и племенитост. Посебно
је поносна на ратне дане из
1998. године, када чланови
њеног хируршког тима нису
штедели себе и када су
чинили све да прве
интервенције, које су
најчешће пресудне за живот
рањеника, буду што брже и
професионалније. Заједнички
су успели да спасу многе
животе, али се с тугом сећа
и тренутака када су били
немоћни да било шта учине.

г

РатНа
иНстРуМеНтаРка

лавна медицинска сестра Војне болнице Ниш
Милосава Живковић могла би о свом професионалном животу написати роман само на основу
догађаја који су се збили током тридесетосмогодишње каријере. Тренутак када се одлази у
пензију прилика је да се подсети на прошле дане. Каже, опет би се определила за сестрински позив, јер
је то њен живот.
– Искрене емоције унела сам у све оно што ми се
догађало, било је трагичних тренутака, а сваки је оставио трага на мени – прича нам Милосава.

Посвећеност позиву

28

Детињство и школовање у родној Великој Плани, а потом и у средњој медицинској школи у Прокупљу прошло
јој је, како тврди, за трен, а 1980. године, као деветнаестогодишња девојка дошла је у Београд и запослила се прво у
Клиничко-болничком центру „Звездара”, а потом у Дому
здравља „Гоце Делчев” на Новом Београду.
Судбина је удесила да се после неколико година заљуби у поручника Славољуба Живковића, са њим оде у
1. децембар 2018.

Љубљану, где је почела да ради у Војној болници „Мосте”, на одељењу за хируршке болести. После седам година, 1990. вратила се у Србију и добила посао на Одељењу за хируршке болести Војне болнице Ниш. Уз рад
је завршила и Високу медицинску школу у Београду, а
од 2012. године у нишкој војној болници обавља одговорну дужност главне медицинске сестре.
Иза Милосаве Живковић је 20 година рада као инструментарке у хируршкој сали и стотине операција. Познато је да основни хируршки тим чине хирург, анестезиолог, анестетичар, инструментар и асистент, који тесно
сарађују, јер, ако једна карика у тиму није добра, операција не може да се изведе. Улога инструментара је значајна не само током операције, већ и пре, када се припремају потребни материјали, а и после интервенције када сестра мора да среди инструменте за следећу операцију. С љубављу прича о хирургији, операционој сали и
успешним медицинским захватима.
– Стрес је исти код сваке операције, била она мала
или велика. Увек морамо бити посвећени послу и водити
рачуна да неко од нас случајно не нашкоди пацијенту, а

на нашим лицима никад не сме да се види да ли можда
имамо и неке приватне проблеме – прича Мила.
Медицинске сестре не полажу Хипократову заклетву
попут лекара, али њихов рад, такође, подразумева помагање људима када им је најтеже. Оне су мостови између лекара и пацијената, а у свом раду морају исказати много хуманости, стрпљења, речју посвећености. Мила наглашава
да се напоран посао, дежурства и стресне ситуације забо-

ствују у мировним мисијама. Милосава је у пет наврата, по
месец дана, боравила на Косову и Метохији 1998. године, у
време када су се на том простору водили оружани сукоби.
Подаци говоре да је хируршки тим Војне болнице Ниш,
смештен у амбуланти касарне у Ђаковици, хируршки обрадио на стотине рањеника и повређених официра и војника.
После се вратила у операциони блок, али је искуства ратне инструментарке преносила на млађе. Дужност главне медицинске
сестре у Војној болници
Ниш за њу је представљао изазов више. Њена
професионална свакодневица била је брига о медицинским сестрама свих
одељења, те сарадња с
цивилним здравственим
институцијама, као и заједничко деловање с тимовима за интрахоспиталне инфекције или контролу хране и воде.
Још током рада у хируршком тиму научила је
колико су међуљудски односи у колективу и поверење међу колегама важни. Добар и коректан
однос, спремност да са
колегама подели и њихове
личне проблеме, разуме
их и посаветује, донело је
Мили много пријатељстава. Једно од њих јесте и са
Милом Недељковић, референтом за односе с јавношћу Војне болнице, са
којом већ шест година
„дели” канцеларију.
Мила ће, док читате
Пуковник др Јовица Станојковић управник ВБ Ниш и Милосава Живковић
ове редове, можда већ бити
у пензији, заслуженом одмору од дугогодишњих обавераве када им пацијент упути захвалан поглед, осмехне се
за. Верује да ће се више него до сада посветити себи,
и стисне руку.
боравку у природи, унуку Лазару и унуци Хелени, који то
– Довезу пацијента на колицима, а онда га, после
с нестрпљењем очекују, поготово бакино обећање да ће
успешног лечења, гледамо како одлази здрав и на ногаим поклонити све награде, похвале и медаље добијене
ма – каже сестра Мила и додаје да тај осећај нема цену
током каријере.
и да у том тренутку схватимо величину посла којим се
Позив медицинске сестре за Милосаву Живковић
бавимо.
био је и остао више од посла – начин живота. Такав став
пренела је и на своје синове, лекаре. Очекује да ће је на
дужности главне сестре наследити добра и карактерна
Милосава је радила и у цивилном и у војном здравособа, посвећена медицинској струци и пацијентима, коству, и сматра да посао у војној средини доноси додатна
ји ведрину и осмех на Милином лицу, одреда кажу, неће
ангажовања и изазове. У таквом амбијенту лекари и медизаборавити.ƒ
цинске сестре оспособљавају се и за обављање здравстве-

Изазови професије

них активности у рату, а неретко добијају и задатке да уче-

Зоран МИЛАДИНОВИЋ
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друштво

ТРОВАЊЕ ГЉИВАМА

ЗАМКЕ ШУМСКОГ
ДЕЛИКАТЕСА

Б

„На подручју Србије расте око 1.200
У касно пролеће, лети и
гљива”, каже примаријус Гордана Бабић.
у рану јесен најчешће се „Неке су јестиве и укусне, а поједине су
дешавају тровања, јер је опасне по здравље, чак смртоносне. Прото време када гљива има цењује се да код нас има око 50 токсичних врста гљива. И отровне и неотровне
довољно у природи. из
гледају веома слично, тако да их је морНајбоља заштита је фолошки тешко разликовати.”
Код нас су најпопуларније јестиве
одлично познавање тих
печурке шампињони, вргањи и буковаче.
деликатесних драгуља. Међу отровницама најпознатије су зеле-

ила је бледосмеђа, нежне
пастелне боје, без икаквог
знака који би нагонио на
сумњу. А ипак, неколико сати касније, двојица житеља
Неготина схватили су да су мало познавали гљиве и да су се отровали.
Испоставило се, најотровнијом у нас,
зеленом пупавком. А били су баш
берачи печурака... Један од њих,
Слађан Александровић, изгубио је
битку. Нису једини.
Минулог лета у Национални центар за контролу тровања Војномедицинске академије јавило се тридесетак отрованих широм Србије. Неки су лечени на ВМА, остали, с лакшим облицима тровања, упућени су у матичне болнице на
хоспитализацију, док је двоје људи преминуло.
„Тровања гљивама су типично сезонска тровања, дешавају се у касно пролеће, лети и у рану јесен јер је то време
кад су гљиве у природи”, каже за „Одбрану” примаријус Гордана Бабић, клинички токсиколог с Војномедицинске академије. „Врло ретко се догоде у другим периодима године, махом када се оставе у замрзивачу и касније припреме.” И најчешће страдају управо они који мисле да су савладали све
тајне тих биљака – берачи.

Чудесни свет гљива
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Некада се сматрало да у свету има око 100.000 врста гљива, а данас да их је, судећи према подацима с интернета, више од милион и по. Печурака је, наравно, „нешто мање” – неколико хиљада врста. Спадају међу најстарије организме на земљи, каткад одговорне не само
за смрт оних који их једу, већ и целих шума (то се десило
у Орегону, САД). Иако веома нежне (највећи део њихове
укупне масе, чак 90 одсто, чини вода), гљиве имају солидну отпорност, умеју да пробију кору дрвета, па и бетон, и
нарасту на невероватним местима. Могу бити црвене, зелене, жуте, туфнасте, боје жада или сасвим нежних пастелних боја. Има и веома ретких, заштићених законима.
У такве ретке, које су практично нестале с наших простора, спадају, на пример, пасји стршак, пешчарски стршак,
ливадска пупавка, шумски старац, мартовка, јеленово уво
и још тридесетак врста. Најчувенија гљива на свету је,
без дилеме, и један од најскупљих деликатеса – тартуф.
1. децембар 2018.

на пупавка, мухара, пантеровка и харингача. Од педесетак отровних, чак тридесет су веома отровне. Иако смо још у основној школи научили да су заправо
најотровније печурке истовремено и најатрактивније – живих боја, често шарене – истина је да многе отровнице
сличе оним јестивим. Отуд су замене веома честе, а на тај начин и тровања. Људи се, међутим, могу отровати и шампињонима, уколико су изгубили свежину. То се пре
неколико година догодило породици из Новог Сада, која је печурке купила уредно запаковане, с декларацијом. Како се
може прочитати на гљиварским електронским страницама, отровност појединих врста варира и у зависности од географске
локације или начина
припреме.

Типови
тровања
Берачи гљива
кажу да је један шеширић зелене пупавке довољан да убије
три одрасле особе. И
најчешће се трују управо они, берачи, кад постану превише сигурни у себе
и престану да пажљиво загле-

дају сваки детаљ. Јер, супротно уверењу,
код печурака је битно све, од дела стабла
тик изнад земље, до остатка стабла, доњег дела шешира, горњег... Шта се дешава онда када поједемо нејестиву гљиву? Примаријус Гордана Бабић каже да су
заправо први симптоми често неспецифични – појављују се мучнина, повраћање, болови у трбуху, пролив. Најчешће,
на срећу, ту се све и завршава, с тим што
се тровање мора препознати и лечити.
Јер у већини случајева реч је о лакшим
тровањима, када се симптоми појављују
највише два до три часа после јела. Међутим, постоје далеко озбиљнији типови
тровања.
„Разликујемо чак осам синдрома
тровања – аманитински, гиромитински,
мускарински, мусцимолски синдром,
Гордана Бабић
затим гастроинтестинални с рабдомиолизом, дисулфамски, халуциногени и ореланински”, наводи Гордана Бабић. „Сваки од ових синдрома има своју
специфичну клиничку слику и поремећаје у раду одређених органа.”
У већини случајева појављују се они блажи симптоми и
код таквих тровања период инкубације је веома кратак. Проблем настаје кад се користе веома опасне гљиве попут пупавке или мухаре, код којих инкубација може трајати од
шест до 24 часа. Тада се, после релативно дугог инкубационог периода, јављају најпре мучнина, гађење, повраћање, болови у трбуху, изузетно тешки проливи, каткад крвави, праћени дехидратацијом и колапсом.
Након тога наступа друга
фаза тровања, кад
отров аманитин

почиње да се шири организмом, његова
концентрација у крви опада, а скупља се
у јетри. После привременог побољшања, наступа поновно погоршање, јетра
је оштећена, а страдају и бубрези. Може доћи и до даљих компликација – парализа дисања, оштећење срца или смрти. Дакле, што је период инкубације краћи, то је тровање лакше и обрнуто, што
је инкубација дужа, то је тровање
озбиљније, јер се тада отров задржава у
појединим органима.
„Према подацима из претходног
петогодишњег периода, најчешћа су била лака тровања, с гастроинтестиналним
синдромом код око 57 одсто пацијената”, каже Гордана Бабић. „Најтежа тровања, с аманитинским синдромом, била
су у око 28 одсто случајева, с мускаринским осам одсто, док су остали синдроми били ретко заступљени. У Клиници за токсикологију
ВМА по правилу се лече најтежи случајеви тровања гљивама, па је инциденца смртних исхода као и у осталим
установама у свету које се тиме баве – до 29 одсто случајева тровања најотровнијом гљивом, аmanitomphaloides,
у народу познатијом као зелена пупавка.”

Лечење и превенција
Прва ствар коју оболели треба да учини кад примети да нешто није у реду јесте да изазове повраћање, те
да се одмах јави лекару. По могућству да са собом понесе и узорке печурака које је јео. Када је о лечењу реч, како каже Гордана Бабић, оно је у сваком случају интензивно: „У зависности од клиничког синдрома у тровању, примењују се одговарајуће мере. Лечење најтежих тровања
мора да се спроведе у првих 48 сати и свако одлагање
носи ризик смртног исхода.”
Хидратација организма, употреба лаксатива, пеницилина, активног угља и сличне методе – све су то
начини да се спаси живот. Проблем настаје кад
дође до оштећења органа попут јетре или срца.
Наука ту мора користити све додатне, далеко
озбиљније методе да би сачувала њихову
функцију. Занимљиво је да нема посебног
противотрова за аманитин, али неки лекови
су се показали као добри у његовом заустављању.
Тровање гљивама је увек опасност на
коју се мора рачунати. Својевремено су и
државни удари извођени уз помоћ отровних
печурака – римски цар Клаудије убијен је
управо на тај начин. Ипак, остаје оно што ботаничари и гљивари стално понављају – најсигурнија мера заштите јесте одлично познавање
тих малих шумских драгуља. ƒ
Милена МИЛЕТИЋ
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ВОЈНИЦИ У ИСТОРИЈИ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
– БРАНКО ЛАЗАРЕВИЋ

КРФСКИ
„ЗАБАВНИК”

У
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Уметност је тамо где смо ми. Изгубили смо наше
територије, али нисмо душе. По Европи,
Америци и Африци, разбацани као слама ветром,
изражавамо смело своју уметничку мисао,
забележио је 1917. године на Крфу.
1. децембар 2018.

фото-архиви београдског Војног музеја постоји занимљива фотографија редакције крфских „Српских новина”
из 1916. године, с које
се, већ на први поглед, може уочити
да су тај часопис креирале личности
пуне духа, интелигенције и стваралачке енергије. Половина редакције била је у официрским униформама, док
су остали носили елегантна одела са
шеширима, што, на неки начин, указује да су били потпуно свесни важности информативне, културне и пропагандне мисије коју су имали.
Главни уредник „Српских новина”
и „Забавника”, уједно и књижевни
критичар Бранко Лазаревић имао је
централну улогу у стварању журналистике на Крфу, али и у буђењу српске књижевности после трагичног преласка преко Албаније. Осамнаест бројева крфског „Забавника” и књижевни
прилози у „Српским новинама” потврђују да је успео у намерама да
подстакне писце на књижевни рад,
тако да су они, као и аутори из
осталих области културе и науке,

ског књижевног гласника”. Тешко да може бити веће похвале за часопис који је излазио „тамо далеко”. Заслуге
што је „Забавник” својим књижевним квалитетима оставио
дубок траг у српској књижевности припадају првенствено
Бранку Лазаревићу, као и његовим блиским сарадницима
– Тодору Манојловићу, Владимиру Станимировићу,
Божидару Пурићу, Драгољубу Филиповићу и Милосаву
Јелићу. Имао је све одлике модерног и квалитетног књижевног листа.
Лазаревићева књижевна мерила била су строга јер
није желео било какав књижевни лист, већ озбиљно
књижевно гласило. Током 1917. и 1918. године „Забавник”
је објавио 322 књижевна прилога – 265 песама, 26 прозних
дела, три драмска текста и 28 дела из преводне
књижевности.

Хроника књижевности
у изгнанству

доказали да стваралаштво српског народа није пресахло у
Великом рату.

Кућа српских писаца
Књижевни критичар Бранко Лазаревић је као добровољац учествовао у балканским ратовима, док га је почетак Првог светског рата затекао у Минхену, где је радио
докторску тезу. Одмах је кренуо на пут, и преко Бриндизија и Солуна стигао у Седми пук. Рањен је у борбама код
Конатице. Вратио се на фронт после опоравка у Скопљу,
прешао Албанију и на Крфу постављен за главног уредника „Српских новина” и књижевног додатка „Забавник”.
Редакција „Српских новина” била је својеврсно културно средиште – окупљала је људе „од пера”, сликаре,
музичаре и остале културне ствараоце, а од 7. априла
1916. обновила је књижевне активности. У том листу
објављен је већи број вредних књижевних прилога, који
представљају дефинитивну потврду да српска књижевност
није „умрла”. Последње радове на страницама „Српских
новина” написали су Милутин Бојић и Владислав Петковић
Дис, док су Тодор Манојловић, Станислав Винавер и многобројни писци већ тада наговестили правац српске књижевности после рата.
„Забавник” је представљао књижевни додатак „Српских новина”, а уређивали су га исти људи. Облик часописа,
избор сарадника, тежња за окупљањем писаца, југословенство и виспрена уредничка рука Бранка Лазаревића
потврђују да је крфски „Забавник” „ратни” наследник „Срп-

„Забавник” је одржао континуитет српске књижевности у ратним условима. Нема хроничара који је боље од
тог часописа забележио књижевни и културни живот Срба
у изгнанству.
Српска ратна књижевност (мања по обиму и квалитету) стварана је и ван Крфа, изван Грчке, па и на другим
континентима, али нигде као у том листу није достигнут
тако висок књижевни квалитет и концентрација добрих
писаца. Према мишљењу појединих књижевних критичара, „Сунчане песме” из „Забавника” представљају врхунац
у поезији Јована Дучића, док „Песма сутона” и „Песма тишине” спадају у његове прворазредне љубавне песме.
Своја најбоља дела у том додатку објавили су и
Милутин Јовановић, Драгољуб Филиповић, Милосав Јелић,
Тин Ујевић... „Српске новине” и „Забавник” били су дом
свих српских књижевника у емиграцији.
Први светски рат и голгота Србије окончани су силовитим продором српске војске у југословенске просторе,
победом сила Антанте, Версајским миром и формирањем
нове државе ослобођених јужнословенских народа. Лазаревић стога с пуним правом тврди да је „велика светска
катаклизма као што је Светски рат, слична оној када је
хришћанство обарало Римско царство, поделила све, па и
уметност, у многоме, на предратну и поратну”. Он се после рата упутио у дипломатске воде и боравио у Вашингтону, Чикагу, Берлину, Прагу, Тирани, Варшави, Анкари,
Бечу и Бриселу. Други светски рат и поратне године провео је у Београду.
Бранко Лазаревић, несуђени Скерлићев наследник,
доживео је у рату тешке ударце – један син му је погинуо
у редовима четничког покрета, а супруга и други син су
преминули. Ипак је успео да буде активан у књижевности.
У првој години рата објавио је књигу „Филозофија
критике и други есеји”, која је у ратним вртлозима нестала.
Током и после рата наставио је писање есеја, трактата и
антрополошких огледа о рату и револуцији новијег доба, те
о сврставању човечанства у масе и „примитивне гомиле”.
За Лазаревића се рат не завршава поразом Немачке
и њених савезника, већ траје и током формирања нове
комунистичке власти, што се добро сагледава из његовог
„Дневника једнога никога”, који је постхумно објављен
тек 2008. године. У том делу он критички и аналитички
сагледава многобројне етичке, културолошке и политичке
појаве.ƒ
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фељтон

ПИОНИРИ
ФОТОГРАФИЈЕ
Пише Горан СТАНКОВИЋ

РАТНИ
ФОТОГРАФИ
Роџер Фентон – Долина сенке смрти
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Први фотографи, из више
разлога, нису могли да
креирају слике покрета,
па су забележили друге
аспекте рата, као што су
утврђења и пејзажи пре и
после битке, с уметањем
креираних акцијских
жанр-сцена, као и
портретне слике војника.
Да би се направила таква
фотографија, објект
снимања морао је бити
савршено миран бар
неколико минута.
1. децембар 2018.

Роџер Фентон

Н

астанком фотографије
тридесетих година 19.
века дошло се до закључка да би такав медиј био савршен за бележење ратних збивања
тога времена. Међутим, иако су већ
први фотографи несумњиво желели да
забележе акцијеи борбе, техничке могућности ране фотографске опреме и
веома спор процес развијања негатива
чинили су то немогућим.
Дагеротип, рани вид фотографије,
који је давао слику коришћењем бакарне плоче премазане сребром, захтевао је много времена да се плоча
осветли и још више да се развије. Будући да први фотографи нису могли да
креирају слике покрета, забележили су
више других аспеката рата, као што су
утврђења и пејзажи пре и после битке,
с уметањем креираних акцијских жанрсцена, као и портретне слике војника.
Да би се направила таква фотографија,
објект снимања морао је бити савршено миран неколико минута. Тако је Роџер Фентон, један од првих ратних фотографа, 1854. године забележио фотографију Кримског рата, на којој су
слика пејзажа и топовска ђулад. Назвао је Долина смрти.
Неки фото-историчари сматрају
да је Џон Меккош, хирург у бенгалској војсци, први познати ратни фотограф. Он је израдио низ фотографија
које документују други рат Енглеза и
Сика, од 1848. до 1849. године. На
њима су портрети официра, администратора и њихових жена и кћери. Такође је фотографисао људе с подручја
захваћених ратом и архитектуру, артиљеријске поставке и последице ратних дејстава. Касније је забележио
други англо-бурмански рат
(1852–1853), где је поред учесника и
оружја, забележио и архитектуру храма у Јангону и народ у Бурми.
Мађарски фотограф Карољ Шатмари Пап снимио је фотографије официра и жанр-сцена близу Олтенита и

Силистре 1854. године, за време Кримског
рата. За албуме Наполеона III и британске
краљице Викторије лично је, 1855. године,
понудио око двеста фотографија.

Први ратни фотограф
Првим службеним ратним фотографом
ипак се сматра Роџер Фентон, који је покушао тадашњој јавности систематски да
прикаже рат кроз фотографију. Пошто га је
ангажовао Томас Агнев, отишао је у Балаклаву 1854. године. Његове фотографије вероватно су имале за циљ да ублаже незадовољство британског народа због ратова, те
да се сликом супротставе повременом критичком извештавању дописника Вилијама
Хауварда Расела из Тајмса. Фотографије су
штампане на дрвеним таблама и објављене
у листу. Због величине и тежине фотографске опреме, Фентону је био ограничен у избору мотива. Будући да је фотографски материјал тог времена захтевао дуго излагање светлости, он
је могао само да слика стационарне предмете и, углавном,
позиране ликове, а избегавао је снимање мртвих и повређених војника.
Фентон је, такође, фотографисао пејзаж. Његова најпознатија слика је подручје у близини места где се налазио
штаб лаке бригаде, које су војници назвали Долина смрти.
Када је у септембру 1855. године Томас Агнев ову слику
приказао на изложби у Лондону, као једну из серије од једанаест слика које су заједнички назване Панорама платоа
Севастопољ у једанаест делова, искористио је овај назив и
Фентонову фотографију је насловио Долина сенке смрти.
Фентон је напустио Крим 1855. године, а заменили су
га Џејмс Робертсон и Фелис Беато. За разлику од Фентоновог приказа достојанствених аспеката рата, Беато и Робертсон су приказивали уништење. Снимили су пад Севастопоља
у септембру 1855. и израдили око 60 фотографија.
У фебруару 1858. стигли су у Калкуту, да би документовали последице индијске побуне 1857. године. Вероватно су
у том периоду настале и прве фотографије лешева. Верује
се да су бар за једну од фотографија снимљених у палати
Сикандар Багх у Лакнау посмртни остаци индијских побуњеника били додавани или преуређени како би повећали драматичност фотографије.
Фелис Беато је потом, од 1860. године, фотографисао
напредак енглеско-француске кампање током Другог опијумског рата. Заједно са Чарлсом Виргманом, дописником
листа, придружио се војсци која је ишла на север, на Таку
Фортс. Његове фотографије из Другог опијумског рата прве
су документовале војну кампању која је била у току, те кроз
низ датираних фотоса направиле наративну реконструкцију
битке код Таку Фортса. Приказивале су приступ утврђењима, последице бомбардовања на спољашње зидове и утврђења и, на крају, разарања у утврђењу, са телима мртвих кинеских војника.

Амерички грађански рат
Током америчког грађанског рата (1861–1865) Хејли
Симс и Алекандер Гарднер, како би превазишли ограничења
ране фотографије везана за снимање објеката у покрету, за-

Фелис Беато – Кућа стрелца побуњеника

Хавиер Лопез поред шатора-лабораторије
почели су стварање жанр-сцена битака. Њихове реконстуисане сцене дизајниране су тако да интензивирају визуелне и
емоционалне ефекте битке. Гарднер и Метју Брејди распоређивали су тела мртвих војника како би пренели јасну слику о зверствима. Брејдијева контроверзна фотографија Војници на бојном пољу (1862) приказује хрпу лешева у пустом
пејзажу. Тај рад, заједно с радом Кућа стрелца побуњеника
Александра Гарднера из 1863. године, скоро реално су јавности приказивали страхоте рата.
Најкрвавији рат у историји Јужне Америке био је Парагвајски рат од 1865. до 1870. године. Била је то и прва прилика да ратни фотографи у том делу света пренесу слике
страдања. У јуну 1866. године компанија из Монтевидеа ангажовала је уругвајског фотографа Хавиера Лопеза да отпутује на фронт и сними ратне сцене. Лопез је користио процес мокрих колодионских плоча, које је развијао у преносивој мрачној соби. Плоче су биле осетљиве само на плаво
светло, док је мрачна комора била шатор с наранџастим
светлом. Тај начин фотографисања први пут је коришћен у
јужноамеричком рату, а његове стаклене плоче постале су
чувене. Лопез је и годину дана раније снимао ратна дејства.
Послат је да фотографише опсаду Пајсандуа, али је зака-

фељтон
снио и стигао након што су борбе завршене. Снимио је разрушени град и лешеве на улици.

Први светски рат
У Првом светском рату камере су биле довољно мале да
их је могао носити један човек. Канадски војник Џек Тарнер
тајно је носио камеру на линију фронта и успевао илегално
да направи одличне фотографије.
Професионални фотографи снимали су све значајне сукобе у 20. веку, а многи су на фотографском задатку и стра-

ранијих балканских ратова, Марјановић је снимио на стотине фотографија које сведоче о страдањима српске војске и
народа у ратовима за ослобођење Србије. Збирка фотографија и фото-негатива Ристе Марјановића, који је својим фото-објективом сведочио о догађајима од 1910. до 1960. године, препозната је као национално културно благо Србије
и историјски извор првог реда још далеке 1958. године, када је и стављена под заштиту државе. Од 8.542 репродукована снимка, који чине Збирку фото-негатива Ристе Марјановића, на Први светски рат односи се око 500 снимака,
који и данас изазивају болне гримасе на лицима посматрача.
Не треба бити посебно проницљив па закључити у каквим
се све опасностима налазио и сам Риста Марјановић док је
сведочио о ратним дејствима на првој линији фронта.
Мада су новинари и фотографи у оружаним сукобима
заштићени међународним конвенцијама, историја показује
да их зараћене стране често сматрају метама – понекад да
покажу мржњу према противнику, а понекад како би спречили да чињенице које су на фотографијама угледају светлост дана. Бављење ратном фотографијом постало је још
опасније с појавом тероризма. У рату у Ираку, током сукоба
од 2003. до 2009. године, отето је или убијено 36 фотографа
и камермана.
Неколико фотографа и фото-репортера страдало је чак
и на војним вежбама америчке војске. Хилда Клејтон је, на
пример, погинула кад је минобацач који је фотографисала
случајно експлодирао.
Ратни фотографи не морају нужно да раде у близини
борби на положају, већ могу документовати последице сукоба. Немачки фотограф Фрауке Ajген направила је изложбу
фотографија о ратним злочинима на Косову и Метохији која

Риста Марјановић– Везиров мост
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дали. Један од најпознатијих био је Роберт Капа, који је забележио Шпански
грађански рат, искрцавање у Нормандији, пад Париза и сукобе педесетих
година прошлог века. Погинуо је на
задатку у мају 1954. године, нагазивши на мину у Индокини. На исти начин, новембра 1965, у Вијетнаму је
страдао и фотограф Дики Чепел.
За разлику од слика које су представљале јединствене илустрације одређеног догађаја, фотографија је пружила могућност веће продукције. Фотографија је омогућила да јавност буде боље обавештена о ратним дешавањима. Појава масовно репродукованих слика рата није служила само
информисању јавности већ је сачувала отисак времена и историјске доказе и чињенице.
С друге стране, масовна продукХилда Клејтон – фотографија настала у тренутку њене смрти
ција и доступност фотографија има за
последицу засићеност тржишта и губитак вредности и истоје фокусирана на одећу и предмете жртава етничког чишћеријске важности одређених фотографија. Упркос томе фотоња, а не на лешеве. Те фотографије снимљене су током
-репортери и даље снимају конфликте широм света.
ексхумације масовних гробница, а касније су коришћене
Један од најзначајнијих ратних фотографа с наших прокао доказ у Међународном кривичном суду за бившу Југостора јесте Риста Марјановић, који је био и званични фотославију. ƒ
граф српске Врховне команде. Током Великог рата, али и
(Наставак у следећем броју)
1. децембар 2018.

БИТКА НА КАДИЊАЧИ

ХЕРОЈСТВО РАДНИЧКОГ
БАТАЉОНА

Д

ок је готово цела Европа грцала
под немачком нацистичком чизмом, крајем септембра 1941. године на Балкану, у Југославији,
постојала је слободна територија величине два округа. Ужичка република повезала је чачански и ужички округ, у којима је живело више од милион слободних грађана. Нажалост, та слобода трајала је само до краја новембра исте године, када су немачке снаге покренуле
офанзиву широких размера. После готово два месеца живота на ослобођеној
партизанско-четничкој територији, житељи Ужица, Чачка, Лајковца, Аранђеловца, Рашке, Краљева и других места у
западној Србији суочили су се са мобилизацијом у партизанске и четничке јединице које су тада, на почетку ослободилачког рата, сматране делом јединственог антифашистичког покрета. Крајем новембра требало је бранити крајеве који су заједничком борбом били потпуно ослобођени од окупатора и у којима је већ заживела партизанска власт.
Бесан због стварања слободне територије у срцу државе чији су се грађани, неколико месеци раније, усудили да
прекрше већ склопљен пакт и пруже отпор до тада непобедивој војничкој сили,
која је, на путу до Балкана и Југославије,
прегазила Француску, земље Бенелукса,
Румунију, Мађарску Чехословачку..., непријатељ је, ради коначног сламања
ослободилачког покрета у Србији покренуо огромне снаге. Штаб Ужичког одреда имао је тада на располагању једино
Раднички батаљон, а место на којем се
могао пружити одлучујући отпор био је
превој Кадињача, десетак километара
од Ужица, срца партизанске Републике.
Како је одред од четири занатске чете,
чији су састав одражавала и њихова имена, попут Железничке, Пекарске, Кројачко-обућарске и Ткачке, био малобројан и састављен на брзину од оних којима ратовање није био занат, придодате
су им две чете Посавског и једна Шумадијског партизанског одреда. Ипак, то
није било довољно да се пружи значајнији отпор распомамљеном непријате-

Одбрана Ужичке
републике није била
само одбрана једине
слободне територије
на Балкану у то доба
већ и спречавање
уништења
ослободилачког
покрета који се,
упркос почетним
тешкоћама
и несналажењу
народа, развијао
и увећавао
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љу, решеном да уништи и последњу клицу партизанског покрета у Србији.
Намере непријатеља да уништи партизански покрет у Србији, где се тада једино и пружао отпор нацистима, биле су
јасне и партизанским командантима. Одбрана Ужичке републике није била само
одбрана једине слободне територије на
Балкану у то доба већ и спречавање уништења ослободилачког покрета који се,
упркос почетним тешкоћама и несналажењу народа, развијао и увећавао. Зато
није било дилеме – непријатељу се морао
пружити снажан отпор, довољан да се
главнина партизанских снага из градова
повуче у шуме Босне и Херцеговине. За
извршење тог одговорног и часног чина,
а показаће се и одлучног отпора, Раднички одред је свесно жртвован.
За само неколико сати, 29. новембра
1941, борци Радничког партизанског одреда, међу којима је био и велики број комуниста, положили су животе бранећи
оно што се одбранити морало. Био је то
заметак покрета који ће касније, прерастајући у одреде, бригаде, корпусе, дивизије и армије, донети слободу српском и
свим другим народима Југославије. Цена
жртвовања радника није била мала. По
хладном и магловитом дану, од 10 часова, када су непријатељеве колоне почеле
с опкољавањем партизанских бораца, до
14.30 када је битка на падинама Кадињаче завршена, погинуло је између сто и
двеста педесет партизана. Немци су
оставили податак да је погинуло 240 „непријатељских припадника” и да су, уз мноштво пушака и пиштоља, заплењени „један митраљез, два пушкомитраљеза и један топ с муницијом”. Српски историчари
утврдили су да је на Кадињачи остало 108
партизана.
И данас живи легенда о последњим
борцима радницима и њиховој одбрани
положаја који се морао одбранити. Њихов подвиг омогућио је опстанак партизанског покрета и коначну победу над
непријатељем четири године касније. ƒ

Д. ГЛИШИЋ

спорт

одличја
светског нивоа
Успеси војних спортиста
У БразилУ и лиБанУ

први пут у историји наши џудисти
донели су у србију три светске
медаље, док су атлетичарке својој
колекцији знамења додале екипно
сребро са маратона

в

ојни спортисти навикли су нас на успехе. На крају
2018. године поново су нас обрадовали. Џудо репрезентација Министарства одбране и Војске Србије вратила се са 38. светског војног првенстваиз
Рио де Жанеира са медаљама. Први пут у историји
војног џудоа освојено је светско одличје за Србију. И то не једно, већ три! Женска екипа атлетске репрезентације Mинистарства одбране и Војске Србије освојила
је сребрну медаљу на 50. светском војном првенству у маратону које је одржано од 9. до 13. новембра 2018. године
у Бејруту, у Либану.
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снага српских џУдиста
Начелник Кабинета министра одбране, уједно шеф
Делегације Републике Србије при Међународном савету
за војне спортове (CISM) бригадни генерал Синиша Ра1. децембар 2018.

довић је на испраћају војних репрезентација, одржаном
почетком новембра на Војној академији, пожелео екипама пуно успеха на такмичењима и изразио наду да ће их
пратити спортска срећа и да ће освојити неко од одличја. Испоставило се да су и атлетичарке и џудисти испунили очекивања.
Вођа делегацијe и технички руководилац џудо репрезентације капетан Филип Стошић изјавио је на свечаном
испраћају да су у Војној академији током три недеље пред
такмичење интензивиране припреме за првенство и јаку
конкуренцију која их очекује у Бразилу. Истакао је и квалитетну сарадњу са спортским џудо клубом „Црвена звезда” и спортским центром „Шумице”.
На светском војном првенству у џудоу у Бразилу, од
6. до 12. новембра, учествовало је 19. репрезентација. У
женској конкуренцији, у категорији до 63 килограма, војник Ања Обрадовић освојила је сребрну медаљу, у категорији до 78 килограма треће место заузела је потпоручник
Весна Ракић, а у мушкој конкуренцији у категорији до 90
килограма бронзом се окитио војник Александар Кукољ.
Заслуге за те успехе без сумње припадају и тренеру екипе
Андрији Ђуришићу.
Упркос неприликама које су пратиле џудисте по доласку у Бразил, почев од повреда такмичара, неповољног жреба и проблематичног суђења, у конкуренцији вишеструких светских, европских, азијских, афричких, па-

Снимио Горан Станковић

намеричких и олимпијских освајача медаља из Француске, Русије, Бразила и Кине, од укупно четири борбе за медаље, наша репрезентација освојила је чак три.
Због повреда до којих је дошло, двоје наших такмичара није
наступало: војник Андреа Стојадинов која је требало да се такмичи у категорији до 48 килограма и војник Жарко Ћулум у категорији преко 100 килограма. Војник Бојан Дошен је, нажалост,
изгубио меч за бронзу и заузео
пето место у коначном пласману,
што, ипак, представља огроман
успех.
Резултати осталих такмичара такође су вредни помена. Седмо место заузели су кадет Милан
Ристић у категорији до 81 килограм, десетар Смилис Николаос
у категорији до 60 килограма,
војник Јована Рогић у категорији
до 57 килограма и војник Ивана
Јандрић у категорији до 70 килограма, док је капетан Стеван
Стојановић у категорији до 73
килограма заузео девето место,
а водник Марија Пртора била је
једанаеста у својој категорији до
63 килограма.

ФОРМИРАЊЕ СПОРТСКЕ ЈЕДИНИЦЕ

На пријему војних репрезентација који су министар
одбране Александар Вулин и начелник Генералштаба Војске
Србије генерал-потпуковник Милан Мојсиловић приредили
у Малој ратној сали Старог генералштаба, министар Вулин
указао је да ће се више него до сада радити на системском
уређењу спорта у нашој војсци и да се у наредном периоду
планира формирање спортске јединице.

ПОбЕДА ТИМСКОг ДухА
Наш женски атлетски тим
који је пут Либана кренуо са великим очекивањима чиниле су
капетан Невена Јовановић из
Батаљона војне полиције специјалне намене „Кобре“, десетар
Наташа Ћулафић из Гарде и војни службеник Ксенија Бубњевић са Војне академије. Досадашњи највећи успех војних маратонки била је бронзана медаља
у Торину пре две године. Наташа Ћулафић је пред полетање
за Либан рекла да путују са амбицијама да понове или надмаше
тај успех и да ће, како би га
оствариле, пружити максимум.
Одличним тактичким и
тимским трчањем, уз подршку
тренера, војног службеника Снежане Станчетић, у конкуренцији
15 земаља чланица CISM-а, наше
девојке успеле су да остваре
бриљантан резултат, најбољи до
сада на светским војним првенствима, и докажу да су напорни
тренинзи у раним јутарњим сатима, прилагођени временској
разлици у Бејруту, помогли. Снежана Станчетић, која је интензивно тренирала атлетичаре последњих месец дана, рекла је да
су припреме биле комплексне и прилагођене временским и
климатским условима у Либану, где је у ово доба године
знатно топлије, а трка је, по средњеевропском времену,
стартовала у пола шест изјутра.
После истрчаног ултрамаратона, Ксенија Бубњевић је
имала квалитетну базу тренинга у ногама за Бејрут и, у договору са колегиницама и под надзором тренера, спроводила специфичне припреме, тако да је овај мали, али одабран тим овенчан сребрном медаљом. Невена Јовановић из
„Кобри”, првакиња Србије на 10.000 метера, која се знатан
број пута пела на победнички
трон претходних месеци у разним атлетским дисциплинама
и којој је то била последња трка у сезони, маратон у Либану
сматра круном свих овогодишњих трка.
Са девојкама је у Бејрут отпутовао и врсни маратонац, потпуковник Ненад Милосављевић
који је успешно завршио трку за
два сата и педесет минута, док је
вођа делегације био потпуковник Александар Милорадовић. ƒ
Ива КОСТОВИЋ-НИКОЛИШ
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спорт

СПортиСти речне флотиле

Перјанице панонских морнара
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У послу којим се баве спорт је веома важан. официри, подофицири, као
и професионални војници треба да буду физички спремни, што много утиче на његов
ауторитет међу потчињенима.
1. децембар 2018.

П

оред потпуне професионалне преданости послу,
Миљана, две Иване, Николина, Александар и Далибор слободно време проводе бавећи се спортом,
освајајући медаље и нижући запажене успехе на домаћим, међународним, цивилним и војним спортским такмичењима. Све то указује на то како се у Речној
флотили придаје знатна пажња спорту, као важном сегменту оспособљености професионалних припадника, нарочито старешинског кадра, па постигнути резултати њених
„спортских перјаница” и не представљају неко посебно изненађење.

Финансисти нижу медаље
Потпоручник Миљана Митровић, начелник Групе за
финансије у 2. речном одреду, одрастала је на Тари, а скије
су јој одмалена постале незаменљив животни реквизит.
– На обронцима Таре учила сам прве скијашке кораке,
освајала признања на локалним такмичењима. Када сам дошла на Војну академију, уследили су озбиљни тренинзи на
Копаонику. Постала сам и члан војне скијашке репрезентације са којом сам обишла добар део света. На Светским
војним играма 2015. године у Шведској наша екипа освојила је друго место, за нас сребро златног сјаја. Води ме
спортско начело да је важно учествовати, мада није згорег
попети се и на коју степеницу победничког постоља – каже
потпоручник Миљана Митровић.
Осим тога, због љубави према природи Миљана је почела да се бави и оријентирингом. На Спортском првенству
Војске Србије 2016. године, као кадет, окитила се златном
медаљом, која јој је и најдража, а потоње бројне златне, сребрне и бронзане више готово да и не може побројати.
Потпоручник Ивана Илић, референт у Одсеку за финансије у Команди Речне флотиле, први пут се са оријентирингом сусрела још у основној школи, тренирала је и такмичила се као средњошколка. Међутим, озбиљнији такмичарски приступ уследио је доласком у Војну академију.
– Као официр почела сам да нижем и значајније такмичарске резултате. Највећим спортским успехом сматрам
освајање трећег места на овогодишњем „Копаоник опену”,
не само због веома јаке конкуренције, већ што је Копаоник
један од најтежих оријентиринг терена у нашој земљи – каже Ивана и додаје да воли да трчи и кад год јој се укаже
прилика учествује и на полумаратонским и другим тркама.

Оријентирци, бОрци, једриличари
Командир вода у 1. речном одреду потпоручник Ивана
Соколовић оријентиринг је открила током студија у Војној
академији, где су уследила и прва такмичарска искуства.
– Одскора, у оквиру оријентиринг клуба „Нови Сад”,
почела сам са озбиљнијим тренинзима, па сам остварила и
значајан резултат – прво место у женској конкуренцији на
прошлогодишњем првенству Копнене војске. На овогодиСлева надесно: поручник корвете Александар Јовановић,
потпоручници Ивана Соколовић, Миљана Митровић,
Николина Поповић, Ивана Илић и старији водник Далибор Анђелковић.

шњем оријентиринг такмичењу „Војводина опен” Ивана је
изборила злато, па се може наслутити да ову талентовану
спортисткињу тек чекају победничка постоља.
Потпоручник Николина Поповић, командир Групе
помоћних бродова у 1. речном одреду, остварила је многе
спортске снове. Од шесте године бави се џудом. Десет година је репрезентативац и вицешампион Републике Српске и Босне и Херцеговине. Учесник је балканских, европских првенстава и купова, на којима је освајала углавном
златна одличја, и успешан тренер џудо екипе Војне академије. Побројано довољно говори о каквом се спортисти ради. Међутим, то није све.
– И поред повреда на такмичењима, као официр Војске Србије наставила сам са џудом, тако сам на такмичењу
припадника МО, МУП-а и ВС одржаном ове године изборила друго место. Ипак, све се више окрећем једриличарењу, које сам почела тренирати још током студија на Војној
академији.
За свестраног спортисту, каква је потпоручник Николина, резултати ни ту нису изостали. Репрезентативац,
сребрна на Светском кадетском првенству у Ливорну,
бронза на Светском војном купу у Белгији... И то није све.
Активно се бави веслањем, па је недавно изборила треће
место у држави, а чест је учесник на многим полумаратонским тркама широм земље.
Старији водник Далибор Анђелковић, противмински
ронилац у 93. ронилачкој чети, познат је и као освајач бројних медаља у једној од најтежих и најзахтевнијих спортских такмичарских дисциплина – војном вишебоју. Првак
је Команде за обуку, Копнене војске и Војске Србије, учесник више војних европских и светских првенстава, Војне
олимпијаде 2015. године у Јужној Кореји, а незаобилазни је
члан екипе вишебојаца Војске Србије.
– Увек су ме привлачиле екстремне ствари, да пробам
нешто што је најтеже, најизазовније. Отуд и професионални ронилац и војни вишебојац. Издржљивост, концентрација, снага, брзина, све то обједињује војни вишебој, и то
ме испуњава – каже Анђелковић.
Троструки вицешампион света у једриличарству,
седмоструки шампион државе, вишеструки победник „Зокијеве регате” и освајач бронзаних медаља са једриличарском екипом Војне академије скица је за спортски портрет
поручника корвете Александра Јовановића, команданта
речног вишенаменског брода, без сумње спортисте међународне класе.
– Када говорим о војном једриличарењу, на овогодишњем Војном првенству у Финској пласирао сам се тек на
седмо место, али то сматрам својим највећим успехом. Разлог је једноставан – испред нас су биле екипе које се такмиче и на цивилним олимпијским играма, дакле потпуно
професионалне – објашњава трофејни једриличар.
У својој скромности спортисти Речне флотиле и не
помињу огромна лична одрицања. Кажу само како у јединици наилазе на пуну подршку свом спортском опредељењу, постигнутим резултатима, презентовању Речне флотиле, Војске и државе Србије... Ипак, када је у питању војска,
свакако да има још довољно простора да се спортистима и
спорту посвети већа пажња. ƒ
Будимир М. ПОПАДИЋ
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конкурси
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријаву кандидата за добровољно служење
војног рока с оружјем
и кандидата за слушаоце курса за резервне
официре Војске Србије
1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока с оружјем и кандидата
за слушаоце курса за резервне официре
На добровољно служење војног рока с оружјем у Војсци
Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола
који у 2019. години навршавају од 19 до 30 година.
Општи услови:
– да је држављанин Републике Србије;
– да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну
не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
– да се не води кривични поступак због кривичног дела
за које се гони по службеној дужности;
– да је здравствено способан за војну службу;
– да није одслужио војни рок са оружјем и
– да има место пребивалишта на територији Републике
Србије.
Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне
официре мора испуњавати и следеће услове:
– да има завршене основне академске студије, односно
основне струковне студије од значаја за Војску Србије;
– да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и
– да има позитивну безбедносну проверу.
2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока с оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије
Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране
за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.
Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
расписује

42

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор у звање наставника у образовно
-научном пољу медицинских наука:
1. децембар 2018.

Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства
одбране за локалну самоуправу.
Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног
рока с оружјем дужан је да испуни образац пријаве и приложи:
– фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и
– биографију.
Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже следеће доказе:
– уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако
је био војни стипендиста и
– писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.
3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока с
оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре у Војсци Србије
Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.
Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне
ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока с оружјем у центре за обуку и
Планом пријема слушалаца курса за резервне официре за
одређени упутни рок.
4. Закључивање уговора
Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством
одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који
обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања,
услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду
трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.
Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву
Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства
одбране www.mod.gov.rs.
Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење
војног рока с оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије у 2019. години стално је отворен, а рангирање кандидата вршиће се периодично, у складу са роковима упућивања. ƒ
1.

један наставник за ужу научну област неурологија у звање доцента;
2. два наставника за ужу научну област интерна медицина
подобласт кардиологија у звање доцента.
Јавни конкурс за поновни избор у звање наставника у
образовно-научном пољу медицинских наука:
1. један наставник за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом у звање ванредног професора;
2. један наставник за ужу научну област орална медицина
у звање ванредног професора.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. да кандидат поседује научни степен доктора наука из
области за коју се бира;
2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи;
3. да је кандидат професионално војно лице/војни службеник.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1. да испуњава услове за избор у звање доцента из члана
16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист”,
бр. 21/16 и 3/17);
2. кандидати за избор у звање доцента приступно предавање ће одржати 19. 12. 2018. године. Приступно предавање траје најдуже 20 минута. Тему бира кандидат, с
тим да она мора да буде из уже научне области за коју
конкурише за избор у звање доцента.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ
НА КОНКУРС
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
1. документацију према Упутству за припрему конкурсне
документације и израду извештаја за избор у звање наставника (одлуке Сената број 7/56 од 20. октобра 2016.

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и поновни избор у звање сарадника
Расписује се конкурс за избор у звање сарадника:
једног сарадника за ужу научну област орална медицина у звање асистента.
Расписује се конкурс за поновни избор у звање сарадника:
1. једног сарадника за ужу научну област имунологија у
звање асистента;
2. једног сарадника за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом у звање асистента.
1.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
– да је кандидат професионални припадник Војске Србије.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
1) да је кандидат завршио одговарајућу здравствену специјализацију.
2) да је кандидат уписао докторске академске студије или

2.

3.

г. и број 9/66 од 21. априла 2017. г.), које је објављено
на интернет страници Универзитета одбране (Медицинског факултета ВМА);
попуњен одговарајући образац Извештаја комисије о
пријављеним кандидатима за избор у звање наставника;
уверење надлежног органа МУП-а о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе
се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране: Црнотравска 17, Београд, са
назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну
област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити
разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног
дана од дана објављивања. ƒ

3)
4)

му је као магистру наука одобрена тема за израду докторске дисертације;
да је кандидат студије завршио са просечном оценом
најмање осам (8);
да кандидат има најмање jeдан рад in extenso, као први
аутор у часопису са рецензијом.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ
НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
биографске податке и доказе о испуњености услова
конкурса;
2. библиографију објављених научних и стручних радова
са копијама примерака научних радова и других публикација.

1.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника подносе
се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета обране Црнотравска 17, Београд, са
назнаком „конкурс за избор у звање сарадника”. У пријави
обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и
звање за коју се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити
разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана рачунајући од првог наредног
дана од дана објављивања. ƒ

43

конкурси
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Управа за традицију, стандард и ветеране

ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетој Одлуци о расподели
расположивих неуређених станова
у закуп на неодређено време
На основу члана 24., а у вези са чланом 17. став 4. Закона о
Влади РС („Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) и
члана 20а. став 6., а у вези члана 14. став. 3. Правилника о решавању стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 14/2014,
31/2015 и 9/2017), министар одбране донео је Одлуку о рас-

подели расположивих неуређених станова у закуп на неодређено време (у даљем тексту: Одлука).
Расподела станова из Одлуке ће се извршити у поступку
јавног оглашавања, а према тексту Јавног огласа који је у прилогу Одлуке.
Одлука је достављена организационим јединицама МО и
ВС и ветеранским и традиционалним удружењима и објављена на сајту Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора
за људске ресурсе. Јавни оглас, без Прегледа неуређених станова са распоредом термина показивања заинтересованим
лицима (Прилог број 1), биће објављен на сајту Министарства
одбране, у магазину „Одбрана” и у дневном листу „Вечерње
новости”.
Одлука ће се реализовати са пресеком стања на дан 30.
новембар 2018. године. Појединачну доделу неуређених станова извршиће Стамбена комисија, у складу са одредбама
Правилника о решавању стамбених потреба запослених у
Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни
лист”, бр. 14/2014, 31/2015 и 9/2017). ƒ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

за расподелу расположивих неуређених станова
у закуп на неодређено време за решавање
стамбених потреба запослених у
Министарству одбране и Војсци Србије
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1. децембар 2018.

1. Предмет расподеле су 52 расположива неуређена
стана, по местима и структури према следећем:
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На основу члана 24., а у вези са чланом 17. став 4. Закона о
Влади РС („Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) и
члана 20a став 6. Правилника о решавању стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије
(„Службени војни лист” број 14/14, 31/15 и 9/17-у даљем тексту: Правилник) објављује се оглас за расподелу расположивих неуређених станова у закуп на неодређено време за решавање стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије.
Неуређен стан је стан у којем нису изведени радови
инвестиционог и текућег одржавања према пропису којим се
уређује начин коришћења, управљања и одржавања
стамбених зграда. Неуређени стан се предаје закупцу у
виђеном стању без могућности на рефундацију трошкова
уложених у инвестиционо и текуће уређење стана и без
могућности на умањење износа закупнине по истом основу.
Лице коме се стан додели не може стећи право својине по
основу уложених средстава у инвестиционо одржавање
неуређеног стана.
2. Лице које се пријављује на Јавни оглас треба да испуњава
следеће критеријуме:
Основни критеријуми:
1) да има поднет захтев за доделу стана у закуп на
неодређено време на прописаном обрасцу са пратећом
документацијом,
2) да има право на решавање стамбеног питања доделом
стана у закуп на неодређено време по одредбама
Правилника и
3 да је лице без стана или да је лице које користи
неодговарајући стан у закуп на неодређено време из
стамбеног фонда Министарства одбране и Војске
Србије.
Посебни критеријуми:
1) да је лице својом изјавом дало сагласност да стамбено
питање коначно решава доделом неуређеног стана у
закуп на неодређено време,
2) да је лице својом изјавом дало сагласност да му се

додељени неуређен стан преда у виђеном стању и
да је лице својом изјавом дало сагласност да нема право
на рефундацију трошкова уложених у инвестиционо и
текуће одржавање стана, умањење износа закупнине по
истом основу, као и да не могу стећи право својине по
основу уложених средстава у инвестиционо одржавање
неуређеног стана.
Уколико лице које нема поднет захтев за доделу стана у
закуп на неодређен време, а стамбено питање жели да
решава на овај начин, треба да до дана пресека стања
достави следећу документацију:
1) попуњен образац захтева за доделу стана у закуп на
неодређено време;
2 изјаву на обрасцу о прихватању коначног решавања
стамбеног питања доделом неуређеног стана.
3) доказе, у оригиналу или копији овереној од стране јавног
бележника или суда на територији општине где није
именован јавни бележник, по следећем:
– да ли је остварио право на поврат стана у бившим
републикама СФРЈ,
– признавање болести по налазу Више војно лекарске
комисије у складу са Решењем о листи тешких и трајних
болести („Службени војни лист” број 36/2015),
– решење о утврђеном степену инвалидности или
телесног оштећења надлежног органа ПИО,
– уверење МУП-а о пребивалишту за носиоца права и
чланове његовог заједничког породичног домаћинства и
– уверење Управе прихода о пореском задужењу за стан
– кућу за носиоца права и чланове његовог заједничког
породичног домаћинства (не из катастра).
3. Организациона јединица Министарства одбране надлежна
за инфраструктуру ће са заинтересованим лицима која се
определе за овај начин коначног решавања стамбеног
питања спровести поступак разгледања понуђених
неуређених станова у периоду од 9. 11. до 19. 11. 2018.
године, а према Прегледу неуређених станова са
распоредом термина показивања заинтересованим
лицима (Прилог број 1).
3)
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Разгледање станова обавља носилац права на решавање
стамбеног питања или чланови његовог породичног
домаћинства уколико је исти спречен, с тим да је обавезно
њихово легитимисање увидом у војну легитимацију или личну
карту, о чему ће лице из Управе за инфраструктуру Сектора
за материјалне ресурсе водити евиденцију. Пожељно је да
лица приликом доласка на разгледање стана, а која поседују
решење/закључак стамбеног органа, исто дају на увид
службеном лицу.
4. Лице може да се определи за доделу неуређеног стана
припадајуће структуре по Правилнику, као и за мањи
неуређени стан, с тим да запослени у Министарству одбране
и Војсци Србије решавају стамбено питање у гарнизону
односно месту службовања, а пензионисана лица и чланови
породичног домаћинства погинулог или умрлог лица, у било
којем гарнизону односно месту на територији Републике
Србије.
5. Запослено лице треба да достави писану изјаву оверену
од надлежног старешине јединице – установе у којој је на
служби (Прилог број 2), а пензионисано лице и чланови
породичног домаћинства погинулог или умрлог лица изјаву
оверену код јавног бележника или суда на територији
општине где није именован јавни бележник (Прилог број 3).
Лице је у обавези да се у изјави определи за припадајућу
структуру неуређеног стана или за искључиво једну структуру
мањег стана од припадајућег, заокруживањем једне од
понуђених опција: а) или б) са навођењем адреса станова
рангираних у складу са израженом жељом. Станови ће се
делити лицима искључиво према броју утврђених бодова и
месту на јединственој ранг-листи, а према редоследу
изражених жеља за конкретну структуру стана. Лице може
изразити жељу максимално за све станове у оквиру једне
структуре и исте написати на полеђини изјаве. Стан који се не
налази на листи жеља заинтересованог лица, биће додељен
следећем лицу на ранг листи, које је изразило жељу за
конкретан стан.
Лице је у обавези да заокружи и једну од опција: в) или г),
које се односе на утврђено право на доделу стана у закуп на
неодређено време, под условом да има поднет и прихваћен
захтев.
Уколико има промена које утичу на обим и право на стан
потребно је да се о насталим променама доставе валидни
докази: да ли је остварио право на поврат стана у бившим
републикама СФРЈ, признавање болести по налазу Више
војнолекарске комисије у складу са Решењем о листи тешких
и трајних болести („Службени војни лист”, број 36/2015),
решење о утврђеном степену инвалидности или телесног
оштећења надлежног органа ПИО, уверење МУП-а о
пребивалишту за носиоца права и чланове његовог
заједничког породичног домаћинства, уверење Управе
прихода о пореском задужењу за стан – кућу за носиоца права
и чланове његовог заједничког породичног домаћинства (не
из катастра), најкасније до дана пресека стања.
Лице које нема утврђено право на доделу стана
закључком/решењем, а има поднет захтев за доделу стана у
закуп на неодређено време није у обавези да заокружи опције

1. децембар 2018.

в) или г), али је потребно да достави потребне доказе уколико
је у међувремену дошло до промена које утичу на решавање
стамбеног питања.
Лице које први пут подноси захтев за доделу стана по
Правилнику такође не заокружује опцију в) и г).
6. Уколико лице до дана пресека стања не достави захтев
за доделу стана у закуп на неодређено време по Правилнику,
са свим потребним доказима, односно достави непотпуну,
неоверену или неблаговремену изјаву за доделу неуређеног
стана у закуп на неодређено време иста се неће се
разматрати приликом расподеле предметних станова.
7. Писане изјаве потребно је доставити Управи за
традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе
(Немањина 15, 11000 Београд) најкасније до дана 30.
новембра 2018. године, који је одређен као дан пресека
стања.
8. По достављању изјава, а на основу решења о утврђеном
праву и укупног броја бодова по захтеву за доделу стана у
закуп по Правилнику, стамбени орган извршиће рангирање
на јединственој ранг-листи реда првенства за доделу
неуређеног стана, без доношења нових решења о утврђеном
праву на доделу неуређеног стана у закуп на неодређено
време. Стамбена комисија ће спровести поступак доделе у
складу са Одлуком и Пословником о раду стамбене комисије.
Стамбена комисија ће донети коначно решење о додели
неуређеног стана у закуп на неодређено време, након чега ће
захтев лица за доделу стана у закуп на неодређено време по
Правилнику, бити скинут са евиденције.
Стамбени интересенти који се определе за овај начин
решавања стамбеног питања имају право на подношење
жалбе Стамбеној комисији на Преглед извода из донетих
решења о додели неуређених станова у закуп на неодређено
време, у року од 15 дана од дана започињања рока за жалбу
који ће одредити Стамбена комисија након одржане седнице.
9. Уколико лице коме је додељен неуређен стан, након
закључења уговора о закупу неуређеног стана на неодређено
време жели да исти откупи односно стекне у својину, захтев
би се решавао под једнаким условима као и стан у закуп на
неодређено време без умањења откупне цене по основу
уложених средстава за уређење стана.
10. Све информације у вези са разгледањем расположивих
неуређених станова у закуп на неодређено време могу се
добити на телефоне: 011/6147-347 (локал 207 и 211),
011/6138542 и 018/555-916 у Управи за инфраструктуру
Сектора за материјалне ресурсе, радним данима од 9.00 до
14.00 часова.
11. Ближе информације у вези са могућношћу решавања
стамбеног питања путем доделе неуређеног стана у закуп на
неодређено време могу се добити телефон: 011/3201-222 у
Управи за традицију, стандард и ветеране, уторком и
четвртком у времену од 11.00 до 15.00 часова.
12. У разматрање ће се узети само изјаве достављене у
периоду од 1. 11. 2018. до 30. 11. 2018. године. ƒ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
На основу члана 27. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14, 104/16 – др. закон,
108/16 и 113/17) и Закључака Владе Републике Србије 05 Број: 361-4370/2013 од 4. јуна 2013. године, 05 Број: 361-3068/2014
од 22. априла 2014. године, 05 Број: 361-10395/2014 од 13. 9. 2014. године, 05 Број: 361-12747/2014 и 05 Број: 36112750/2014 од 22. октобра 2014. године, 05 Број: 361-14674/2014, 05 Број: 361-14675/2014 од 25. новембра 2014. године, 05
Број: 361-6143/2015 и 05 Број: 361-6148/2015 од 8. јуна 2015. године, 05 Број: 464-1826/2014 од 3. 3. 2014. године, који је
измењен Закључком 05 Број: 464-9088/2016 од 5.октобра 2016. године, 05 Број: 361-200/2015 од 15. јануара 2015. године,
05 Број: 361-3208/2016 од 25. марта 2016. године, као и Закључка 05 Број: 361-7763/2018-1 од 28. августа 2018. године, у
вези са чланом 6. став 2. и са чланом 12. став 3. и 4. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћивања других имовинских
права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/18), Комисија
Министарства одбране – Управе за инфраструктуру, расписује
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II. УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП
Пословни простор даје се у закуп у постојећем – „виђеном
стању”, без права закупца на накнадне рекламације.
Пословни простор биће дат у закуп по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда, најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене закупнине, уколико испуњава и друге услове из огласа.
Пословни простор се даје у закуп на неодређено време.
Пословни простор који се састоји од локала и магацина
даје се у закуп као целина.
III. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица,
која уплате депозит у висини од 10.000,00 динара за сваки
пословни простор за који конкуришу, a која испуњавају услове из огласа.
Понуде се достављају искључиво поштом за сваки пословни простор појединачно, закључно са даном 20. 12. 2018. године, који је последњи дозвољени датум поштанске овере.
Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:
а) све податке о подносиоцу понуде, и то:
– за ФИЗИЧКА ЛИЦА – име и презиме, адресу,
фотокопију личне карте, јединствени матични
број грађана и контакт телефон;
– за ПРЕДУЗЕТНИКЕ – име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, копију решења о упису у регистар код надлежног органа,
матични број, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има
рачун, копију потврде о додељеном ПИБ, копију потврде о извршеном евидентирању за
ПДВ, уколико је у систему ПДВ, као и контакт
телефон;
– за ПРАВНА ЛИЦА – назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању
и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију потврде о додељеном ПИБ,
копију потврде о извршеном евидентирању за
ПДВ, уколико је у систему ПДВ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор)
његов потпис и печат, као и контакт телефон;
б) врсту делатности коју би понуђач обављао у пословном
простору;
ц) висину укупног износа закупнине коју понуђач нуди за
закуп пословног простора, на месечном нивоу, фиксно
изражену у динарима;
д) потврду Републичке дирекције за имовину Републике
Србије или Министарства одбране – Управе за инфраструктуру да је понуђач измирио закупнину уколико је
већ закупац пословног простора у јавној својини Републике Србије, корисника Министарства одбране;
е) број рачуна за враћање депозита.
Непотпуне, незатворене и неблаговремене понуде неће
бити разматране.
Понуда у којој је висина закупнине дата описно неће се
разматрати.
Полагање депозита врши се уплатом на рачун: 840833804-55, сврха уплате – депозит за спровођење поступка
располагања војном и другом државном имовином, позив на

број: 15912201814647, прималац: Републичка дирекција за
имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд.
Понуде се, уз доказ о уплати депозита, достављају на
адресу: Министарство одбране – Управа за инфраструктуру,
11000 Београд, Немањина 15, препорученом пошиљком, у
затвореној коверти на којој је јасно назначено „Понуда за
закуп пословног простора у Прегледу број______ (навести
број Прегледа у коме се пословни простор налази: 1. 2. или
3.), под редним бројем____”(навести редни број пословног
простора), са напоменом: „НЕ ОТВАРАЈ”.
IV. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски, дана 27. 12. 2018. године у 10 часова, у просторијама
Министарства одбране – Управе за инфраструктуру, Милентија Поповића 23–25, Нови Београд.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине, као и да испуњава остале услове из огласа.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, та понуда ће се
узети у разматрање.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти
износ закупнине, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду,
са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату
понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.
Уколико понуђачи из претходног става у року од 3 (три)
дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, Комисија
ће жребом изабрати најповољнијег понуђача.
Учеснике огласа Министарство одбране – Управа за инфраструктуру обавестиће писмено о избору најповољније
понуде у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа о избору најповољнијег понуђача.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива за закључење уговора не потпише уговор, сматраће се да је одустао
од закупа, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
Најповољнији понуђач регулисаће међусобна права и обавезе са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана 16, уговором у закупу на неодређено време.
Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији враћа у року од 20 радних дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, а у случају да
најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен.
Све потребне информације поводом овог огласа могу се
добити у Министарству одбране – Управи за инфраструктуру, за време трајања огласа, у времену од 10.00 до 14.00 часова од војних службеника Верице Ђошић и Маје Ранитовић
на телефон: 011/6147-347, локал 210 и 211 . ƒ

51

Снимио Димитрије ОСТОЈИЋ

Специјални прилог 195

Век победника

1918–2018

У славу
храбрим
прецима

2

1. децембар 2018.

осам хиљада војника, 645 борбених
возила и 24 ваздухоплова извело је,
на десет локација широм Србије,
здружену, вишестепену и
једнострану тактичку вежбу с
бојевим гађањем у славу и част
српских јунака који су војевали
битке и одлучили исход
Великог рата победоносним
походом од Солунског фронта до
слободе за отаџбину

к

рајем октобра припадници јединица Војске Србије изашли су на полигоне и вежбалишта широм земље како би се припремили за најсложенију вежбу коју је
наша војска извела у последњих неколико година, како би, као потомци славних
јунака Првог светског рата, на величанствен начин обележили век од завршетка тог, до тад
највећег, војног сукоба у историји човечанства.
Од 8. до 10. новембра приказали су државном врху и грађанима Србије с каквим материјалним, а пре
свега људским потенцијалом располаже наша војска.
Српске старешине и војници су на десет локација – од
Орешца до Пештера, демонстрирали оспособљеност,
увежбаност и ватрену моћ, поручујући свету не да су
орни за рат већ да су спремни да, као и пре сто година, бране мир, народ и свој кућни праг.
Великом војном вежбом, каква одавно није виђена у Србији, систем одбране показао је грађанима да
је Војска Србије спремна и оспособљена да брани и одбрани земљу и сваког грађанина. Вежбу су извели официри, подофицири и војници, часни и достојанствени
као што су били њихови узори из славне српске војске.
На вежби је учествовало око 8.000 припадника
Копнене војске и Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, 645 борбених система и средстава и 24 ваздухоплова. Истовремено на 10 локација
– војним комплексима и привременим полигонима
„Пасуљанске ливаде”, „Пештер”, „Тител”, „Међа”,
„Боровац” и „Орешац”, те и у рејонима Великог Јастрепца, Зворничког језера, Сремске Митровице и у
Војној академији у Београду, припадници нашег система одбране демонстрирали су припрему и употребу
снага за реаговање Војске Србије.

3

Супозиција
Обновљене и наглашене територијалне претензије према граничним областима с Кумиром
условиле су припреме снага Мусије, Лапута, Гроланда, Јаве и Угбара за извршење агресије.
После попуне људством и средствима ратне технике, извођења вежбовних активности команди и јединица, као и превентивног размештаја дела снага у заграничном појасу према Кумиру,
снаге Мусије, Лапуте, Гроланда, Јаве, Угбара и терористичке снаге гроландске и лапутске националне мањине на територији Кумира, координираним активностима извршиле су агресију и насилно заузеле делове територије земље.
Државно руководство одлучило је да извођењем нападних операција ослободи територије које су заузеле јединице оружаних снага Мурсије, Лапуте, Гроланда и Јаве. План је био да се извођењем
противтерористичких операција униште терористи и спречи евентуална побуна лапутске и
гроландске националне мањине на њиховом простору, као и да се извођењем операције превентивног размештаја снага одврате безбедносне
снаге Угбара од оружане агресије, а затим да се
диверзантским нападом на елементе борбеног
распореда непријатеља спречи даљи продор јединица Јаве у дубину територије Кумир.
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У РУкаМа иСкУСниХ
Вежба је реализована на основу одлуке председника Републике Србије и врховног команданта Војске Србије Александра
Вучића, смерница министра одбране Александра Вулина и наређења начелника Генералштаба генерал-потпуковника Милана
Мојсиловића.
За планирање, оргaнизовање и извођење вежбе био је одговоран командант Копнене војске генерал-потпуковник Милосав
Симовић, док је вежбом руководио бригадни генерал Владета
Балтић.

поноС копнене ВоЈСке

6

Најзначајнији борбени системи Копнене
војске који су учествовали на вежби су тенк
М-84, борбено возило пешадије М-80, самоходна хаубица 122 mm „гвоздика”, борбена
оклопна возила ПОЛО М83 и БРДМ-2, топ хаубица 152 мм „нора” и вишецевни лансери
ракета „огањ” и „пламен-С”, самоходна лансирна оруђа „стрела 10М” и „стрела 1”, борбено полицијско возило М-83, бродови, реморкери, чамци, амфибијска возила, радар
„жирафа”, теренска возила „хамер”, „дефендер”, инжињеријска, теренска и остала специјална возила.
1. децембар 2018.

оСаМ МиГоВа
на СРпСкоМ небУ
Из састава Ратног ваздухоплов ства и
противваздухопловне одбране на вежби су
виђени МиГ-29, „орао” Ј22, „галеб” и Ан-26, као
и хеликоптери „гама”, Ми-8 и Ми-17, систем
„куб” и радар АН ТПС-70. Приказана су и
средства која ће ускоро бити уведена у
наоружање Војске Србије – борбено возило
„лазар-3”, систем „ПАСАРС”, мали „милош” и
хаубица 155mm Б52 „нора”. Сем тога, приказани
су и опто-електронски склопови, заштитна
балистичка опрема, велики број новог и савременог пешадијског и стрељачког наоружања и
средства наоружања и опреме из пројекта
„1500”, којима се опремају, пре свих, јединице
за специјалне намене и задатке.

7

Војна академија
Сегментом „Извршење противтерористичких
и задатака безбедносне заштите”, у касарни „Генерал Јован Мишковић” у Београду, почео је „Век победника 1918–2018”. Припадници Батаљона војне
полиције специјалне намене „Кобре” приказали су,
кроз неколико захтевних секвенци, одлучност, врхунску увежбаност и ангажовање у реализацији
противтерористичких задатака и задатака безбедносне заштите, уз ваздухопловну подршку. Демонстрирали су и технике борења, савладавања водених препрека и ситуационо гађање, те практично
потврдили да су једна од најелитнијих јединица Војске Србије.

СпРеМни За иЗаЗоВе

8

Председник Републике и врховни командант Војске Србије
Александар Вучић присуствовао је, 9. новембра, у Касарни „Павле Јуришић Штурм” у Београду, приказу оспособљености Батаљона војне полиције специјалне намене „Кобре”, којим је и
почела вежба „Век победника 1918–2018”. Истакао је да су „Кобре” потврдиле врхунску обученост, борбеност и енергију, као
и љубав према отаџбини.
– Увек морате да будете потпуно спремни, јер је веома важно да имамо јединицу као што је ваша, која може заједно са
Специјалном бригадом и осталим саставима обавити најсложеније задатке, у најтежим условима, заштитити земљу и одговорити изазовима тероризма – нагласио је председник Вучић.
1. децембар 2018.

паРадни бодеЖ пРедСедникУ
По завршетку приказа у Војној академији заменик команданта „Кобри” потпуковник Горан Цолић уручио је, у име припадника Батаљона, председнику Републике и врховном команданту Војске Србије
Александру Вучићу парадни бодеж и захвалницу за допринос у изградњи и јачању
оперативних способности јединице. Министру одбране Александру Вулину и министру унутрашњих послова Небојши Стефановићу, као и начелнику Генералштаба Војске Србије генерал-потпуковнику Милану
Мојсиловићу додељене су захвалнице, а
директору БИА Братиславу Гашићу плакета у знак захвалности за сарадњу.

пасуљанске ливаде
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Трећа бригада Копнене војске, у садејству с
Мешовитом артиљеријском бригадом и 98. и 204.
ваздухопловном бригадом из састава нашег Ратног
ваздухопловства, извела је на војном комплексу
„Пасуљанске ливаде” вежбу „Борбена група у нападу”.
Ангажовано је око 2.000 војника и више од 100
борбених средстава. Они су приказали садејство
авијације, техничких и оклопних јединица, као и
1. децембар 2018.

осталих састава. Вежбом је руководио командант
Треће бригаде пуковник Слађан Стаменковић.
На једном од најимпозантнијих војних полигона старешине и војници проигравали су реалистичан сценарио који је подразумевао борбу за превласт у ваздушном простору, извиђања из ваздуха
и са земље, као и дејство извиђачке патроле. Осим
тога, демонстрирали су и ваздухопловну ватрену
припрему напада, ватрену припрему напада, као и
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противваздухопловну одбрану зоне операције снагама ловачке авијације и артиљеријско-ракетних
јединица за противваздухопловна дејства.
Јединице Копнене војске приказале су наступање борбене групе с линије развоја, дејство артиљеријске групе по дубини непријатељеве одбране
у подршци напада, упад у предњи крај непријатељеве одбране и искрцавање механизованих одељења, те увођење резерве и борбу по дубини. Арти-

љерија је дејствовала по уоченим снагама непријатеља, а приказано је и увођење у борбу стрељачког вода на возилу „лазар-3” ради заштите бока јединице. На „Пасуљанама” су дејствовали и извиђачки органи у различитим условима, док су јединице Војске Србије на том полигону за високе званице приредиле тактичко-технички збор, на којем
су изложена заштитна опрема, наоружање и оптоелектронска средства.

на ВиСини ЗадаТка
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После приказа на војном комплексу „Пасуљанске ливаде” председник Србије изразио је задовољство оним
што је демонстрирала наша војска, оцењујући да је први
пут виђено осам авиона МиГ-29 на небу изнад нас, од десет колико их тренутно имамо.
– Видели смо и сто тенкова на вежби у Сремској Митровици, Тителу, Краљеву и на Пештеру, а њих 13 прешло је и преко моста који су наши инжињерци поставили
између Титела и Перлеза – навео је врховни командант.
– Задовољан сам како је генерал Симовић припремио
Копнену војску и како су сви остали урадили свој посао.
И Трећа бригада је изванредно извршила задатке – рекао
је председник, те похвалио припаднике Војске Србије који су успели да изведу најзахтевније активности на „Пасуљанским ливадама”. Поручио је да ће се наставити улагања у Војску и у бољи стандард њених припадника.
– Морамо решити питање опремања припадника нашег система одбране, водећи рачуна о њиховом стамбеном збрињавању. Треба да се оснажимо и наоружавамо
савременим средствима. Наша војска је на самом врху у
поређењу с армијама региона. Највећи недостатак јесте
мањак људи и на томе ћемо посебно да радимо – истакао
је председник Републике.
1. децембар 2018.

СадеЈСТВо ВидоВа и РодоВа
– Ватром, покретом, маневром и силином удара припадници Копнене војске и РВ и ПВО приказали су способности у извршавању тактичких
и ватрених задатака, те спремност да чувају Србију и обезбеде мир њеним грађанима, без обзира на националну, верску и политичку припадност – нагласио је генерал Симовић.
Према његовим речима, од 2. новембра јединице су се налазиле на терену где су извеле одељенска, водна и четна бојева гађања, тактичка
увежбавања, тренажне летове, бомбардовање и
ракетирање, десантирање и савладавање водених препрека.
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СаВРеМена опРеМа и наоРУЖаЊе
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На „Пасуљанским ливадама” приказани су:
комплет балистичке опреме „0” серије, чији је произвођач ЈУМКО Врање, пиштољ 9mm GLOCK 17,
аутоматска пушка 5,56mm G36C, аутоматска пушка 5,56mm HK 416, аутоматска пушка 5,56mm
SCAR L ckuc, аутоматска пушка 5,56мм SCAR L std
и пушкoмитраљез 5,56мм FN MINIMI.
Међу опто-електронским средствима изложени су и пасивни двоглед бинокулар „DVS-8”,
дневно/ноћни ласерски даљиномер „MOSCITO”,
термовизијска мултифункцијска камера „JIM UC”
и термовизијска камера „Flir Recon B9”, као и више средстава противдиверзантске заштите, попут детектора експлозива „NTJA-II”.

1. децембар 2018.
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1. децембар 2018.

пештер
На привременом полигону „Пештер”, под руководством команданта Друге бригаде бригадног
генерала Жељка Кузмановића, приказано је дејство
борбене групе на маршу, с преласком у напад, које
је извела Друга бригада, у садејству с Четвртом

бригадом Копнене војске и јединицама Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране.
Вежба на којој је учествовало око 2.000 војника и више од 100 борбених средстава почела је налетом осам „мигова 29” у патроли, који су демонстрирали борбу за превласт у ваздушном простору. После ватрене подршке авијације уследила је
ватрена артиљеријска и ракетна припрема. На Пештеру је Војска Србије приказала наступање и
упад у предњи крај непријатеља, као и увођење резерве и борбу по дубини. Након борбе с непријатељем, уследило је његово гоњење, уз заштиту
снага из ваздушног простора.

ЧУВаРи Слободе и неЗаВиСноСТи
Присуствујући и делу вежбе „Век победника” на привременом полигону „Пештер”, врховни командант је оценио да је Војска Србије оправдала поверење. Честитајући на успешно изведеној вежби, рекао је да је пресрећан због онога што је приказано, додајући да нигде као у Војсци није потребно време да се види уложени труд, напори и финансијска средства, за шта су потребне стабилне
јавне финансије и добар рад Владе. Најавио је да ће крајем 2019. године доћи до још већег напретка,
јер се највећи број средстава, оружја и оруђа очекује почетком и средином наредне године.
– Србија показује да може да чува мир, своју слободу и независност. Оружје није ту да бисмо га
употребили – оно мора да буду спремно за употребу. Оружје и оруђе имамо и унапређујемо нашу армију, пре свега због чињенице да она врши превентивни утицај, како би сви знали какав би одговор
био у случају потенцијалног напада – закључио је председник Републике Србије Александар Вучић.
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поноСни и Ван
ГРаниЦа СРбиЈе
Честитке за успешно организовану и изведену вежбу упутио је
и члан Председништва БиХ Милорад Додик. Истакао је да су развијене и моћне оружане снаге Србији
потребне да би се сачувао мир.
– Ми који живимо ван Србије
поносни смо на све што Србија
има, на достигнућа која су показана управо на овој вежби – рекао је
Додик, додајући да су његове жеље да на овом простору трајно влада мир.
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деЈСТВо Са ЗеМЉе и
иЗ ВаЗдУХа
За приказ на Пештеру ангажовани су
тенкови М-84, борбена возила пешадије
М-80, самоходне хаубице 122 мм „гвоздика”, борбено оклопно возило ПОЛО М83 и
БРДМ-2, вишецевни лансер ракета „огањ”,
радар „жирафа”, а од средстава која ће
ускоро бити уведена у наоружање наше војске систем „ПАСАРС” и хаубица 155mm Б52
„нора”.
Из састава Ратног ваздухопловства ангажовани су МиГ-29, „орао Ј-22”, хеликоптери „гама”, Ми-8, систем „куб” и радар
АН ТПС-70.
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поТВРЂена СТРУЧноСТ
и СпРеМноСТ
Заменик начелника Верификационог центра из Републике Словеније потпуковник Срећко Матовић, један од 15 страних посматрача
из земаља Организације за европску безбедност и сарадњу и Кине који су пратили вежбу
на „Пештеру”, захвалио је у име колега на прилици да сагледају војне могућности Србије.
– Уверили смо се у високу стручност и
спремност Војске Србије – рекао је потпуковник Матовић.

Тител
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Прва бригада Копнене војске, уз садејство
Речне флотиле, Специјалне бригаде, 204. ваздухопловне бригаде и 250. ракетне бригаде, демонстрирала је борбене способности на полигону „Тител” и реци Тиси. Учествовало је 1.300 војника и
припадника Жандармерије МУП-а Србије, а ангажовано око 170 борбених средстава. Руководиоци
вежбе били су командант Прве бригаде бригадни
генерал Жељко Петровић и командант Речне флотиле капетан бојног брода Андрија Андрић.
Припадници Војске Србије најпре су приказали
убацивање извиђачке групе у борбени распоред непријатеља, као и претраживање речног дна и полагање минских препрека, уз непрекидну артиљеријску подршку и подршку авијације, два авиона
МиГ-29 и пар авиона „галеб Г-4”. На Тиси су борбени бродови Речне флотиле формирали распоред за
напад по непријатељевим бродовима. Бродска артиљерија дејствовала је с прамчаног дела. После
успешног напада пловила су се извукла с места борбе, дејствујући по непријатељевим бродовима и с
крменог дела.
1. децембар 2018.

напад СпеЦиЈалаЦа на бРод
На Тиси су припадници нашег система одбране,
сем бродова флотиле, користили и амфибије. Демонстриране су радње и поступци приликом склапања
понтонског моста дугог 200 метара, као и превожење тенкова и осталих борбених возила скелом, те напад специјалаца на брод.
Речна флотила и Специјална бригада приказале
су и противдиверзантско дејство ронилаца с подводним наоружањем, дејство групе бродова и патролних
чамаца, десантних и вишенаменских бродова у извршавању бојевих гађања, завршавајући свој приказ
дефилеом пловних средстава.

ВРло добРо За ВоЈСкУ СРбиЈе
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Министар одбране Александар Вулин, који је присуствовао делу приказа на „Тителу”, честитао је припадницима Војске Србије на изузетној демонстрацији оперативних способности и спремности за одбрану земље.
– Вежба као што је „Век победника” припрема се деценијама. Мало је армија у свету које могу у кратком периоду
да се организују, изађу на толико различитих праваца и одговоре на сваки захтев, као што је то учинила наша војска.
Највећа вредност ове вежбе јесте у томе што смо показали
Војску каква јесте, ону која испуњава све своје задатке, као
што би их испуњавала и у рату – рекао је министар одбране.
Према његовим речима, од 2012. године до данас Војска Србије се од деморалисане и скоро напуштене Војске, оне која је требало да нестане, претворила у савремену и борбену Војску – Војску која се обнавља.
– Захваљујем врховном команданту Александру Вучићу на његовој упорности и труду да свих ових година нашу војску обнови, унапреди и учини бољом и савременијом. Ова вежба је показала да је Војска Србије у стању да
се носи са свим изазовима и да нема баш никога ко може
да је занемари, а ако икад ико помисли зло нашој земљи и
народу, без обзира на то где живи, мораће да зна да је
ова савремена, модерна и снажна Војска спремна да заштити земљу, народ и наш начин живота. Небо изнад Србије је слободно, Србија је слободна и тако ће бити докле
год има овакву Војску и људе који је чине – истакао је министар одбране Александар Вулин и оценио вежбу „врло
добром”.
1. децембар 2018.

непоколебЉиВ
ВоЈниЧки дУХ
Начелник Генералштаба Војске
Србије генерал-потпуковник Милан
Мојсиловић истакао је да су сви планирани циљеви вежбе „Век победника 1918–2018” остварени. Рекао је и
да су припадници нашег система одбране одлучни, способни и храбри,
речју непоколебљиви, а Војска Србије увек у функцији свога народа.
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Међа
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Око 600 припадника Специјалне бригаде, Трећег
батаљона Војне полиције и РВ и ПВО приказали су на
војном комплексу „Међа” код Лесковца, уз ангажовање 74 борбена возила, оспособљеност јединица у решавању тактичких и ватрених задатака у дејству против терористичких група.
Тактичка вежба „Ојачани батаљон војне полиције у
противтерористичкој операцији” имала је више атрактивних целина – убацивање извиђачке групе падобранским десантом, прикупљање обавештајних података о
непријатељу помоћу „малог милоша”, као и блокаду терориста десантирањем падобранаца и уз помоћ борбених возила полиције М-86.
Чете за противтерористичка дејства ефектно су извршиле задатак уништења терористичке базе, дејствујући из снајпера и митраљеза с возила „хамер”, истовремено убацујући други тим из ваздушног простора техником
брзог спуштања из хеликоптера. Атрактиван је био и део
њихове вежбе који је приказао хватање терориста у бегу.
1. децембар 2018.

Зворничко језеро
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На Зворничком језеру ангажовано је 20 борбених средстава и око 100 припадника Специјалне бригаде и Речне
флотиле, који су извели диверзантски напад на елементе
борбеног распореда непријатеља.
Три тима, на шест чамаца GDQ-120, најпре су пришла
Зворничким језером на место извршења напада, и дејством
из личног наоружања и средстава ватрене подршке уништила уочене ватрене тачке. Затим су припадници јединице израдили пролазе у фортификацијским препрекама, после чега су успоставили мостобран за искрцавање осталих.
У другом таласу су се четири тима, на четири чамца
GDQ-120 и два амфибијска транспортера ПТС-М, уз обезбеђење и подршку снага на мостобрану, искрцала на обалу
језера и моторним возилима упутили ка објектима диверзантског напада. Мостобран су на обали обезбеђивали припадници три тима и амфибијског одељења. После успешно
изведеног диверзантског напада и неутралисања непријатеља тимови су се повукли.
Припадници наше војске су на Зворничком језеру приказали врхунску тактичку и ватрену оспособљеност, ефикасност, као и ефекте дејства извиђачко-диверзантских група.
Потврдили су спремност Војске Србије, односно њених снага за брзо реаговање, да у кратком времену одлучно реагује
на све покушаје угрожавања територије, људи и имовине.
1. децембар 2018.

Сремска
Митровица
Надомак Сремске Митровице тенковски батаљон извршио је марш правцем касарна „Бошко Палковљевић Пинки” Сремска Митровица – објекат „Манђелос” – село Манђелос – село Шуљам,
ради стварања услова за увођење у борбу. На том задатку ангажовано је 30 борбених средстава и око 100 војника.
Циљ приказа био је да покаже оспособљеност тенковских јединица за реализацију марша у равничарском пределу и
спремност да се ефикасно одговори на
евентуалне изазове, ризике и претње по
безбедност Србије.
Током извођења вежбе приказани су
поступци посада тенкова при наиласку
непријатељеве авијације и у случају наиласка на контаминирано земљиште и мине. Такође, демонстриран је прелазак
преко моста и поступци током марша.
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Велики Јастребац
Припадници 246. батаљона АБХО из Крушевца демонстрирали су оспособљеност на вежби Великом Јастрепцу – приказали су ангажовање јединице на задацима противнуклеарне, хемијске и биолошке одбране,
затим на осматрању и извиђању праваца и рејона борбених дејстава, обради прикупљених података и деконтаминацији контаминираних јединица.
Ангажовано је 26 борбених средстава и 120 војника, који су, сем осталог, формирали и станицу за деконтаминацију људи и средстава ратне технике. Показано
је како ради осматрачница у моменту нуклеарне експлозије и после ње. Циљ тих дејстава био је да се контаминирана јединица поступцима деконтаминације поново
уведе у борбу.

боровац
Војни комплекс „Боровац” код Бујановца био је место где су припадници Четврте бригаде Копнене војске и Центра за обуку јединица за мултинационалне
операције приказали ниво своје оспособљености за наменске задатке, односно обученост снага за реаговање
у извођењу тактичких радњи и поступака у току операције у различитим земљишним и временским условима,
дању и ноћу.
Доношење одлуке снага за командовање, припрема за организовање операције и командовање јединицама у операцији биле су тежишне активности. Демонстрирано је и кретање две колоне од гарнизона Врање
до рејона размештаја, спровођење радњи при наила-

ску на противтенковске мине и претрес терена. У завршном делу вежбе извршено је неутралисање убачене непријатељске групе. Ангажовано је око 1.000 војника и 100 борбених средстава. Тим сегментом „Века
победника” командовао је командант Четврте бригаде
бригадни генерал Слободан Стопа.

орешац
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Више од 150 припадника 5. батаљона Војне
полиције извело је на војном комплексу „Орешац” својеврсну противтерористичку операцију – поседање линије шире блокаде, претрагу
терена, окружење терористичке групе, напад
на терористичку групу и потеру за одбеглим терористима.
Током вежбе „Батаљон Војне полиције у
блокади, окружењу и уништењу терористичке
групе” ангажоване су јединице на борбеним
возилима Војне полиције М-86, с којих су нишанџије дејствовале из митраљеза М-86. На
„Орешцу” су задатке извршавали и снајперски парови, стрелци с аутоматским пушкама
5,56 мм М-21, аутоматима „хеклер и кох” 9 мм
MP5, те пиштољима ЦЗ-99 9 мм.
Приказан је и рад војних полицајаца на
контролном пункту, начин на који заустављају
возила помоћу траке за заустављање, поступци службених паса заштитне службе приликом
савладавања терориста, као и деловање противдиверзантске екипе током прегледа возила
употребом службених паса и заштитне опреме. Тим за увиђај, који чине криминалистички
техничар и референт за сузбијање криминалитета, демонстрирали су и увиђај лица места. ƒ
Приредила Мирјана КРСТОВИЋ
Снимили фото-репортери „Одбране“
1. децембар 2018.

