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Обиљежавање 12.маја

Реализовали све постављене

Централном манифестацијом касарни
Козара’’ у Бањалуци обиљежена осамн-

аеста годишњица формирања Војске Ре-

публике Српске и пета годишњица пје-

шадијског Република Српска пука
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ИНТЕРВЈУ

Генерал-пуковник Миладин Милојчић
Начелник Заједничког штаба ОС БиХ

ПУКОВИ БИТАН ДИО ОРУЖАНИХ СНАГА
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3. пјешадијски (Република Српска) пук

ЗА ИЗДАВАЧА

бриг.

мај. Радосав

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР:

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

РЕДАКЦИЈА:

Кнежевић Рајко
пук. Вукоје Душан

мај. Симић Слободан, доц. др
Бањанин

мај. Чавић Срђан

кап. Милићевић Младен
зIк. Јелисавац Милан

зIк. Савић Ратко
свIк. Дакић Миладин

свIк. Кркељаш Јадранко

Панић Катарина

кап. Милићевић Младен
кап. Зељко Далибор
кап. Маслеша Мирко

кап. Поповић Бранислав
свI

Команда 3. пјешадијског (РС) пука
Ул. Краљице Марије бб, 78 000 Бања Лука

(касарна ‘’КОЗАРА’’)

кап. Вулин Љубиша

к Дакић Миладин

ЛЕКТОР

ФОТОГРАФИЈЕ

АДРЕСА

ЛИСТ ‘’ВОЈСКА’’ УПИСАН ЈЕ У РЕГИСТАР
ЈАВНОГ ГЛАСИЛА МИНИСТАРСТВА ЗА
ИНФОРМИСАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,

ПОД БРОЈЕМ 01-284/93 ОД 1993. ГОДИНЕ И
ОСЛОБОЂЕН ЈЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА

НА ПРОМЕТ

ШТАМПА
‘’ ГЛАС СРПСКЕ’’

ЗА ШТАМПАРИЈУ
ЈОВО САВАНОВИЋ

Професор српског језика и књижевности

АУТОРСКИ И
НОВИНАРСКИ

ПРИЛОЗИ ОБЈАВЉЕНИ
У ‘’ВОЈСЦИ’’ НИСУ
СЛУЖБЕНИ СТАВ

3. ПЈЕШАДИЈСКОГ (РС) ПУКА
И МО БиХ

На насловној страни:
Припадници команде 3.пјешадијског
(Република Српска) пука са гостима
приликом додјеле ордена Немањића
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МИСИЈЕ
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ЧУВАРИ СЛАВНЕ ТРАДИЦИЈЕ

2.пјешадијски батаљон из Билећа

ПОНОС ХЕРЦЕГОВИНЕ

3.пјешадијски батаљон из Бијељине

ВОЈСКА ПОМАЖЕ НАРОДУ

1.пјешадијски батаљон из Бањалуке
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ПУК КОЈИ НАСТАВЉА ТРАДИЦИЈЕ ВРС

ријеч уредничког колегија

В О Ј С К А

3

садржај

Поштовани читаоци,

Стотину и дванаести број билтена
Војска" публикујемо поводом оби-

љежавања деветнаесте годишњице
формирања Војске Републике Српске
и шесте годишњице пјешадијског
(Република Српска) пука у оквиру Ору-
жаних снага (ОС) Босне и Херцеговине.

Као и у претходним бројевима,
први дио билтена садржи неке од
кључних активности на којима су се
ангажовали команда 3. пјешадијског
(Република Српска) пука и пјешадијски
батаљони током протеклих годину
дана. Дат је и осврт на статусни по-
ложај припадника ОС БиХ који долазе
из Републике Српске.

Интервјуом са Начелником За-
једничког штаба ОС БиХ покушали смо
приказати улогу и значај пуковског си-
стема.

Посебно поглавље смо одво-
јили за презентацију признања – орде-
на Немањића, којима је припаднике
Пука одликовао Предсједник Републи-
ке Српске.

Војно-историјски и вјерски дио,
као нешто што је неодвојиво од
историје, традиције и културе српског
народа, добили су одговарајуће мјесто.

Кроз неколико кратких историј-
ских чланака подсјећамо на обиљежа-
вање важних годишњица из Одбрам-
бено-отаџбинског рата Републике
Српске.

И на крају, да још нешто
нагласимо: и овај билтен би било изу-
зетно тешко припремити без залагања
свих припадника команде 3. пјешадиј-
ског (Република Српска) пука, команди
пјешадијских батаљона у Бањалуци,
Бијељини и Билећи, те других заинте-
ресованих припадника Оружаних снага
БиХ.
Још једном хвала и свима осталима
који су узели учешће у припреми
издања Војске
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ВОЈСКА: Господине генерале, како видите улогу
пјешадисјких пукова у систему одбране и да ли су до сада
пјешадијски пукови оправдали своје постојање?

МИЛОЈЧИЋ: Цијеним да је важно нагласити да је још у изради
Закона о одбрани и Закона о служби у ОС БиХ 2005. године
препозната потреба очувања традиције и идентитета. Анализирани
су различити модели и искуства имајући у виду збивања у Босни и
Херцеговини у блиској прошлости. У протеклих пет година пракса је
потврдила исправност избора законског рјешења које је
истовремено поставило јасан оквир али је дало и довољно простора
за креативност.

Треба признати да су се у почетку осјећали недостатак
подзаконских аката која се односе на пјешадијске пукове, као и
несналажење у имплементацији законских рјешења. Требало је
времена да различите институције и организације препознају
пјешадијске пукове као организационе цјелине ОС БиХ одговорне да
баштине идентитет и војно насљеђе јединица и конститутивних
народа из којих потичу.

Чињеница да су ОС БиХ мултиетничког састава потврђује

,

,

Поштовани чита

оци, за овај број ли
ста ''Војска'' упри
личили смо интервју
са Начелником За
једничког штаба
Оружаних снага
Босне и Херцегови
не, генерал-пуко
вником Миладином
Милојчићем.
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-

-

-

-

интервју
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П укјешадијски п ови
битан дио ОС БиХ
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интервју

МИЛОЈЧИЋ: Све што сам рекао за пјешадијске пукове
ОС БиХ односи се и на 3. пјешадијски (Република Српска) пук.
Сматрам да је у потпуности оправдао своје постојање и веома
успјешно реализовао законом дефинисане надлежности. Да
су резултати 3. пјешадијског (Република Српска) пука еви-
дентни и да је препознат као цјелина која баштини идентитет и
војно насљеђе јединица и народа из којег потиче потврда је и
одликовање којим га је одликовао Предсједник Републике
Српске.

,

који се односе на пукове. Током
израде и усаглашавања Правил-
ника о пуковима било је различи-
тих приступа који су узроковали
одређене потешкоће.

Овом приликом морам
поменути и уједно се захвалити
НАТО штабу у Сарајеву који је
дао допринос у превазилажењу
тешкоћа у доношењу Правил-
ника.

Правилник о пуковима
знатно олакшава рад пукова и
елиминише могућност евентуал-
них злоупотреба.

Пјеша -
дијски пукови су цјелине са
специфичним надлежностима
које би било веома тешко
надомјестити другачијом орга-
низацијом и законским рјеше-
њима.

Према томе будућност
п ј е ш а д и ј с к и х п у к о в а ј е
неупитна.

,

ВОЈСКА: О будућности
пјешадијских пукова у ОС БиХ?

МИЛОЈЧИЋ :

жности, закључићемо да када говоримо о пје-
шадијским пуковима и вјерској служби не мо-
жемо говорити о једној цјелини. Пукови немају
оперативна ни административна овлаштења, а
административну подршку пружају им команде
најближих бригада. Усредсређени су на очување
идентитета и војног насљеђа јединица и народа из
којих потичу. Вјерска служба уграђена је по
вертикали у организацију од Министарства
одбране до нивоа батаљона. Вјерска служба је у
функцији задовољавања вјерских потреба свих
припадника ОС БиХ и налази се у оперативном
ланцу командовања и контроле. Пјешадијски
пукови и вјерска служба су различите цјелине, а
свака цјелина има своју улогу. Узајамну подршку
ових цјелина и међусобну координацију
приликом реализације одређених активности не
треба схватати као повезивање у једну цјелину.

Већ сам навео да се у
почетку осјећао недостатак подзаконских аката

,
,

ВОЈСКА: Нешто о Правилнику о пуковима
ОС БиХ и његовој имплементацији?

МИЛОЈЧИЋ:

велику улогу пјешадијских пукова у
очувању идентитета и културно-историјског
насљеђа . Усаглашавањем и доношењем
подзаконских аката отклоњене су све дилеме у
раду пјешадијских пукова и елиминисане
могућности евентуалних злоупотреба.

Сматрам да су пјешадијски пукови у
потпуности оправдали своје постојање. То се
посебно односи на организацију обиљежавања
значајних датума, те учешће на различитим
свечаностима и посебним догађајима. Што се тиче
других подручја ангажовања пјешадијских
пукова, дефинисаних Законом о служби у ОС БиХ
има још простора за креативност и унапређење
рада

Ако пажљиво анализирамо
организацију и структуру ОС БиХ, ланац
командовања и контроле, те функције и надле-

,

.

ВОЈСКА: Да ли пјешадијски пукови и
вјерска служба чине једну цјелину његовања
традиције и идентитета народа из којих су
настали?

МИЛОЈЧИЋ:

Приредио: мајор Срђан Чавић

ВОЈСКА: Осврт на рад 3. пјешадијског (Република Српска) пука?



Реализовали све
постављене задатке

12.мај

У сриједу маја .
године , у касарни
Козара у Бањалуци

свечано је обиљежен
дан када је прије
година створена Војска
Р е п у б л и к е С р п с к е
(ВРС) чију традицију
баштини 3 . пјеша-
дисјки (Република
Српска) пук у оквиру
ОС БиХ.

, 12. 2010

" "
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С
вечаности су присуствовали
српски члан Предсједништва
БиХ Небојша Радмановић ,

предсједник РС Рајко Кузмановић и
представници Министарства одбране
ОС БиХ те институција и организација
из Републике Српске
У обраћању присутнима Радмановић
је рекао да 18 година од оснивања ВРС
и пет година од формирања 3.
пјешадијског (Република Српска) пука
у оквиру реформисаних Оружаних
снага БиХ, као и у животу човјека,
имају преломни значај у стварном и
симболичком смислу, јер су то године
стицања пунољетства, зрелости и
способности да се бринемо о себи.
Честитајући Дан ВРС, Радмановић је
рекао да се овим показује пијетет и
одаје почаст свима онима који су
несебично дали своје животе за
слободу и опстанак српског народа за
мир, правичност и равноправност на
овим просторима. "Зато желим прије
свега одати дубоко поштовање и
з а х в а л н о с т п а л и м , р а њ е н и м ,
заробљеним и несталим борацима ВРС
у протеклом рату који су испољили
изузетну храброст, јунаштво и
пожртвовање у одбрани интереса
српског народа“, рекао је Радмановић.
Он је подсјетио да је на данашњи дан
прије 18 година ВРС настала као израз

,
,

.

,

,
,
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Oрганизован округли сто на тему:

Проведена акција добровољног давања крви

12.мај

Хуманост
на дјелу

Припремио: свIк Кркељаш Јадранко

П
оводом 12. маја – Дана Војске Републике
Српске и 3. пјешадијског (Република Српска)
пука Оружаних снага БиХ организована је

акција добровољног давања крви. Акцију су
реализовали 3. пјешадијски (Република Српска) пук,
Савез друштава добровољних давалаца крви РС и
Завод за трансфузијску медицину из Бањалуке.
Акција је поред Бањалуке организована и у
Бијељини, Билећи и Источном Сарајеву.
Акцији се одазвало око 150 припадника ОС БиХ.
Поред дугогодишњих давалаца било је и лица који
први пут дарују ову драгоцјену течност и који
наглашавају да им је част учествовати на овим акцијама
знајући да чине добро дјело и да некоме на овај начин
спасавају живот.
Заједнички мото је да увијек треба слиједити хуманост
и спасавати животе без обзира на вјероисповијест и
нацију. Војсци је част да учествује у оваквим акцијама.
Важно је напоменути да је акција спроведена под
покровитељством Предсједника Републике Српске.

, ,

,

,

егзистенцијалне нужде да се на
организован и војнички начин заштите
угрожени интереси српског народа на
територији БиХ. Поручио је да ће 3. пје-
шадијски (Република Српска) пук, који је
једна компонента од три саставна дијела
заједничких Оружаних снага БиХ, бити
гарант опстојности српског и других
народа у БиХ, али и мира и развоја у
будућој уједињеној Европи.
Предсједник Кузмановић је рекао да Пук
у сваком случају наставља најбоље
традиције ВРС, њен идентитет и све оно
што је напредно. Овај пук је пук мира,
толеранције и пук који ће да ствара још
боље везе, сарадњу и оно што сви
очекујемо, а то је трајни мир, про-
сперитет, слобода и напредак", рекао је
Кузмановић.
Командант 3. пјешадијског (Република
Српска) пука бригадир Рајко Кнежевић
казао је да овај пук од заборава чува ВРС и
узима активно учешће у обиљежавању
датума значајних за РС.
У поводу 12. маја командант 3. пјеша-
дијског (Република Српска) пука српском
члану Предсједништва БиХ господину
Небојши Радмановићу уручио је плакету
ВРС.

"

‘’ВРС у Одбрамбено-
отаџбинском рату

У
организацији Одбора за његовање

традиције ослободилачких ратова у Влади
Републике Српске, а у поводу 12. маја

Дана Војске Републике Српске, у клубу ВРС у
касарни "Козара" реализована је јавна трибина о
теми "ВРС у Одбрамбено-отаџбинском рату -
аспекти, организација и операције"

-

.

Током ове трибине публици су презентовани радови академика проф. др
Алексе Бухе, проф. др Остоје Ђукића, проф. др Душка Вејновића, генерала
ВРС Манојла Миловановића, Новице Симића и Јове Блажановића, др Милоша
Шолаје, др Драгана Радишића и др сци Милована Милутиновића.
У предавањима је дат осврт на вријеме прије осамнаест година када је
формирана Војска Републике Српске, аспекте формирања, политичка и војна
дешавања у БиХ непосредно прије рата, стварање и развој ВРС у периоду од

до 19 године, ВРС у међународним односима, улогу медија и
пропаганде у разбијању до тада заједничке државе, морални фактор ВРС,
војску и полицију као темеље Републике Српске и најбриљантнију операцију
Одбрамбено-отаџбинског рата, "Коридор
Општи закључак ове трибине је да је Војска Републике Српске настала као
легитимна воља српског народа и да је током Одбрамбено-отаџбинског рата
у потпуности остварила свој циљ, а то је очување Републике Српске.

1992. 95.

92".
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из јединица

П
рипадници пб из састава 6. пбр ОС
БиХ четири године од формирања
остварили су све постављене циљеве

и задатке како из домена обуке и достизања
потребног степена оспособљености за
извршавање свих задатака који се односе на
мисију 1. пб, тако и у области очувања
традиције ВРС гдје се у сарадњи са 3.
пјешадијским (Република Српска) пуком
константно проводе активности настављања
славне традиције српске војске која је у
тешким временима деведесетих година
изнијела највећи терет формирања и
очувања Републике Српске
Паралелно са провођењем многобројних
ситуацијских, симулацијских и теренских
вјежби, бојевих гађања из свих врста
наоружања те других видова обуке чија је
сврха достизање захтјеваних стандарда
обучености припадници 1. пб интензивно
се баве активностима којима се наставља

1.

,

.

,

,

1.ПЈЕШАДИЈСКИ БАТАЉОН

ЧУВАРИ СЛАВНЕ
ТРАДИЦИЈЕ

8

Припремио: капетан Бранислав Поповић



из јединица

традиција ВРС и чува сјећање првенствено
на погинуле борце који су дали животе за
опстанак српског народа на овим
просторима.

Припадници пб активно учествују у
обиљежавању Дана и крсне славе ВРС,
значајних историјских датума из историје
српског народа и датума формирања
ратних јединица ВРС на цијелој територији
Републике, одазивају се на све активности
које организују борачке организације, те
учествују у почасним паљбама за преми
нуле припаднике ВРС и у многобројним
хуманитарним акцијама.
И протекле године поново су организоване
манифестације Љето на Врбасу и Дан
отворених врата гдје су се цивили могли
увјерити у обученост припадника 1. пб која
је доказана и при помоћи становништву које
је било угрожено великим поплавама у
општинама Приједор , Прњавор и
Дервента

1.

-

" " "
"

.
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Д
руги пјешадијски батаљон из Билеће у
протеклом периоду извршио велики број
захтјевних и сложених задатака који су

представљали изазов за све војнике и старјешине
припаднике јединице.

У августу 2010. године извршена је примо
предаја дужности команданта 2. пб. Дотадашњи коман
дант, пуковник Владе Ђукић прекомандован је на нову
дужност у ЗШ ОС БиХ, а на мјесто команданта поста
вљен је мајор Милорад Крајшумовић.

Примопредаји дужности присуствовао је
командант 4. пбр бригадни генерал Ивица Јеркић који
је изрекао ријечи хвале за рад претходног команданта,
те изразио увјереност да ће мајор Крајшумовић као
искусан старјешина искористити добре темеље на
којима 2. пб стоји и додатно допринијети подизању
нивоа борбене готовости.

Због специфичног географског положаја
климатских услова на југу Херцеговине и великих
врућина у љетном периоду команда батаљона
редовно планира вјежбу гашења пожара "Помоћ
цивилним структурама како би спремно реаговала на
честе пожаре у околини Билеће и Требиња. Ову
активност обиљежила је веома добра координација са
ватрогасним јединицама из региона.

Сарадња са цивилним структурама је стална а
повјерење које народ овог краја има у припаднике
јединице са командантом на челу показала се
приликом поплава које нису мимоишле Билећу и
Невесиње као и са јединицама цивилне заштите при
ликом ове елементарне непогоде.

je

,

-
-

,
-

,
,

,

,

"

,

, ,
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из јединица

ПОНОС ХЕРЦЕГОВИНЕ



Духовни живот

из јединица

Обука се изводи у складу са
плановима а круна су вјежбе и бојева гађања
за које су војници и старјешине оспособљени
и више пута похваљивани Касарна Билећки
Борци у Билећи посједује аутоматско
стрелиште и полигон за тактичку обуку на
којима су изведене четне вјежбе као и
припрема вода минобацача за ротацијску
вјежбу на полигону Мањача.

Вод минобацача је у саставу 3. пб
извео квалификацијско бојево гађање и
учествовао на ротацијској вјежби гдје је
показао висок степен обучености а коман
дира јединице потпоручника Ђорђа Барба
реза, похвалио је Начелник ЗШ ОС БиХ.

Команда батаљона је у фебруару
учествовала на вјежби Усијање у
организацији -а на локацији касарне
Косова Старјешине су учествујући у

вјежби показали да се добро сналазе и у
условима који предвиђају употребу јединице
у специфичним условима као што је подручје
Афганистана.

Спортисти који представљају
једининицу у разним такмичењима на свим
нивоима постижу одличне резултате, а
витрине у којима се налазе дипломе и пехари
постале су претијесне за трофеје које
командант љубоморно чува и с поносом
показује. Посебно треба истаћи одбојкашку
екипу са потпоручником Драганом Краљем
као капитеном која постиже изванредне
резултате и представља окосницу екипе
пбр.

Прослава 8. марта на којој је
истакнута улога жена у јединици и њихов
допринос у извршавању задатака као и
пригодни поклони који су уручени припадни
цама јединице показују колегијалан однос и
равноправност међу половима који се његују
у овом колективу.

Други пјешадијски батаљон је
наставио са обезбјеђењем локација од Рудог

,

. "
"

"STX" ,

, -
, -

" "
PSOTC

" ". ,
,

,
,

4.

,

,
-

,

и Калиновика преко Фоче и
Билеће до Требиња и на том
врло значајном задатку показао
озбиљност и професионалност
припадника који живе и раде у
врло тешким условима ван
матичног гарнизона.

Због свих наведених
успјешно извршених задатака и
активности као и оних који
предстоје у наредном периоду
можемо рећи да је ова јединица
заиста понос Херцеговине, као и
3. пјешадијског (Република
Српска) пука.

,
, ,

,

,
,

Духовни живот у
јединици о којем се брине
батаљонски свештеник отац
Синиша Шаренац богат је и
разноврстан.

Поред редовних
молитви и литургија у цркви
у оквиру касарне честа су и
предавања о разним темама.

П о с е б н о т р е б а
истаћи посјету владике Ата
насија који је старјешинама
и војницима бесједио о теми
"Човјек, боголико биће" и
одговорао на многа питања
о вјери и специфичностима
војничког живота.

,

,

,

-
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капетан Мирко Маслеша



3
. P

J
E

[
A

D
I

J
S

K
I

 B
A

T
A

Q
O

N

К
оманду и јединице 3/5. пбр
на локацији размјештаја у
касарни Војвода Степа

Степановић у Бијељини, дана 22.
децембра 2010. године, обишао
је начелник Заједничког Штаба
ОС БиХ генерал пуковник
Миладин Милојчић.
У његовој пратњи били су
замјеник команданта ОК ОС БиХ
за ресурсе бригадни генерал
Мирко Тепшић, те командант 5.
пбр ОС БиХ бригадни генерал
Сенад Машовић. Командант 3/5.
пбр пуковник Бранко Студен
информисао је генерале о
активностима које спроводи
батаљон, са тежиштем на учешћу
припадника ОС БиХ при пру-
жању помоћи цивилним стру-

"
"

, -

,

,

из јединица
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народу
Епископ зворничко-

тузлански господин
Василије уручио при
знање 3 пјешадијском
батаљону из Бијњљине
за пружену помоћ
цивилном становни
штву за вријеме по
плава које су крајем
прошле године пого
диле Семберију.

-

.

-

-

,

, -

ктурама у великим поплавама
које су задесиле Семберију.
Након тога, на позив Његовог
преосвештенства, епископа зво-
рничко тузланског господина
Василија, начелник Заједничког
штаба ОС БиХ генерал-пуковник
Миладин Милојчић, бригадни
генерали Мирко Тепшић и Сенад
Машовић, пуковник Бранко
Студен, те припадници Јединице
привременог састава 3. пб за
пружање помоћи поплављеном
становништву посјетили су
епископа Василија у Вла -
дичанском двору.
Том приликом епископ Василије
захвалио се на пожртвовању,
залагању и степену исказаног
професионализма током извр-

-

,

Војска помаже



из јединица

шавања додијељене мисије пружања по-
моћи цивилним структурама приликом еле-
ментарних непогода. С тим у вези, Његово
преосвештенство, епископ зворничко
тузлански господин Василије уручио је
Златне грамате команди 5. пбр, команди

3/ пбр и капетану Александру Новако-
вићу командиру Јединице привременог
састава 3. пб. Генерал Машовић се у име
Команде 5. пбр захвалио епископу Василију
на додијељеном признању упознавши га са
активностима које су команда ове бригаде и
њене јединице предузимале при помоћи
свим грађанима угроженим од елемен-
тарних непогода у рејонима размјештаја
јединица 5. пбр. С друге стране, генерал
Милојчић се у свом обраћању осврнуо на
свеукупне активности ОС БиХ широм Босне
и Херцеговине у пружању помоћи
угроженом становништву од елементарних
непогода, додавши да тако "ОС БиХ на
најбољи начин остварују своју законски
дефинисану мисију Након пријема сви
учесници пријема обишли су прихватни
центар у касарни Војвода Степа Степа-
новић , приликом чега је начелник Заје-
дничког штаба ОС БиХ, генерал-пуковник
Миладин Милојчић нагласио да сва лица која
су смјештена у касарни ОС БиХ могу ту
остати док им локална заједница не нађе
одговарајући см ештај

-

" "
5.

,
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"
"

"
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Приредио: капетан Зељко Далибор



МИСИЈА У АФГАНИСТАНУ - ISAF

кључ пута свиле

мировне мисије

14

вили била је Веда цивилизација прије
3 000 година. Авестан цивилизацију су
такође створили Аријани и била је
наставак Веда цивилизације. Грчко
бактријска цивилизација је успоста
вљена након инвазије Афганистана коју
је извршио Александар Македонски

године п.н.е. Током и вијека
почела је инвазија Арапа на Афганистан.
Током Исламске цивилизације име земље
се промјенило у Кхорасан (на
персијском језику: земља гдје сунце
излази

Афганистан је био дуго времена
велика раскрсница и мост између истока
и запада. Врло је битно примијетити да се
налази на путу за Индију која је била
магнет за многе освајаче. Чак су
Афганистан, све до ви ека звали
врата Индије. Сви који су током историје
хтјели у Индију морали су прво проћи
кроз Афганистан и његову провинцију
Херат. Чак је и Наполеон правио
планове да освоји Индију кроз
Афганистан. Током па све до краја
вијека било је вријеме када је
А ф г а н и с т а н п о с т а о п о л и г о н з а
такмичење прво између Русије и
Британије а током хладног рата између
Русије и САД.

.

-
-
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Колико је био значајан због свог
положаја говори и податак да је
Афганистан био једно од кључних
чворишта Пута свиле. Пут свиле је
постојао још прије 138. године п.н.е.
Ипак забиљежено је да је овај 11 000
километара дуг пут од града Лојанг до
обале Либанона на Медитерану) своје
име добио од Маеса Титаниуса,
македонског трговца у вијеку п.н.е. Пут
између градова Балк и Кундуз на
сјеверу Афганистана представља један
од најстаријих путева у Афганистану и
једну од рута Пута свиле. Сјеверна рута
Пута свиле ишла је од Балка према
Термезу (данас гранични град између
Афганистана и Узбекистана) који је био
древна врло важна лука а и данас је то
врло значајан пут и представља дио
сјеверне руте снабдијевања снага
ИСАФ у Афганистану. У Термезу се
налази и привремена база њемачке
војске у коју долазе сви њемачки
војници прије него што се транспортним
војним авионима или копном пребаце у
Афганистан. У Термезу сам и ја провео
једну ноћ по доласку у Афганистан. У
близини Термеза је данас и гранични
п р е л а з и з м е ђ у А ф г а н и с т а н а и
Узбекистана и тзв. мост пријатељства .
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А
фганистан је територијално већи
од било које државе у Европи а
на осмом је мјесту у Азији.

Површина му је 652 225 км површина
БиХ је око 52 000 км Највиши врх
Афганистана је Нови Шах у провинцији
Бадакшан (тај рејон припада Регионалној
команди Сјевер у којој сам и ја радио) у
планинама Хиндукуш и висок је 7 495
метара. Најнижа тачка се налази у
Мингајаку у провинцији Јовзјан и износи
245 метара (и ова тачка се налази у зони
одговорности Регионалне команде
Сјевер) Највиши врх и најнижа тачка
Афганистана су за мене ипак били
видљиви само на карти иако су
припадали зони одговорности команде у
којој сам радио. Сурови временски
услови, непостојање комуникација и
несигурно окружење су били основни
разлози за то

Афганистан је мултинационална
земља са 33 језика и дијалекта. Око 200
етничких група и племена живи у
Афганистану. Популација се процјењује
на више од 34 милиона.

Ријеч агфган се није појављивала у
писаном облику све до в. н. е. у Перс
ији. Ријеч на старом персијском значи
немиран , као идиом за невладавину

или у љепшем преводу, "мање од
миран Дарије I је први оставио јасне
написе о освајању Афганистана и то
градова Бактрије (сада Балк на сјеверу,
Ареиа (сада Херат) на западу, Арачосија
(сада Кандахар) и простора од
данашњег Кабула до долине Пешавара и
дио Индуса. Ова листа из 520. године
п.н.е. представља најстарији писани
опис Афганистана.

Археолошка истраживања су дока
зала да је садашњи Афганистан (древни
Ариана и средњевјековни Кхорасан)
први центар цивилизације и културе у
централној Азији и да спада у један од
седам центара свјетске цивилизације.
Афганистан има 5 000 година културне и
политичке историје. Тих 5 000 година
дијели се на пет цивилизацијских
периода и то: Веда цивилизација
Авестан цивилизација Грчко-бактријска
цивилизација Грчко-будистичка цивили
зација и Исламска цивилизација.

Аријани народ је у ове крајеве
дошао 4 000 година п.н.е. из сјеверног
дијела преко ријеке Аму Дарија (данас
сјеверна граница Афганистана према
Узбекистану и Таџикистану) и смјестио
се у данашњу провинцију Балк. Прије
око 5 000 година саградили су град Балк
и основали прву афганистанску државу.

Звали су себе Аријани (њежни) а
земљу Аријана (данас се тако зове

позната афганистанска авио компанија).
Нову миграцију су имали око 200
године п.н.е. и проширили су се на
садашњи Иран, Индију, Пакистан и
остатак данашњег Афганистана. Прва
цивилизација коју су Аријани успоста
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АФГАНИСТАН –

Србин у њемачкој униформи и њемачком кампу даје свој допринос миру у
муслиманском Афганистану. Звучи као кратак увод неког романа. Ипак то је моја
прича која своју кулминацију тек доживљава откривањем Афганистана који нисам
познавао осим из штурих новинских натписа. Бити у Афганистану значило је
сусрести се са сасвим другом културом, народом, обичајима и климом и открити
тако интересантне ствари о тој земљи коју сам познавао само по рату и патњи.

Овдје доносим само мали дио мог сазнања у жељи да вам заголицам машту и
разбијем мало суморну слику о тој држави и њеним становницима.

,
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Занимљивости

Име Афганистан се први пут
службено појавило 1839 године у
уговору измећу краља Афганистана
Шаха Суја и Британске Индије –
уговор из Лахоре.
Афганистан је независност од Бри-
танске Индије извојевао августа

године.
САД су 1936 године потписале уго-
вор о пријатељству са Афганистаном
у Лондону.
Још 1937 године енглеска компанија
је потписала уговор о експлоатацији
нафте у Афганистану по којем је
америчка компанија могла експло-
атисати нафту из четири базена на
сјеверу али је због Другог свјетског
рата овај пројекат пропао.
Афганистан и САД су 1952 године
потписали уговор о заједничкој бе-
збједности.
Плави камен лапис лазули из Бада-
кшана (сјевер Афганистана) имао је у
свом накиту Тутанкамон .
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Преко тог моста је дио 40 армије СССР-а ушао
1979. године у Афганистан и туда су се повукле
посљедње јединице исте те армије 1989. године.

У близини града Мазар-е Шарифа, гдје је
лоцирана главна база Регионалне команде Сјевер
на сјеверу Афганистана, налази се Балк, један од
најстаријих градова у Афганистану. Балк је грчко
име је Бактра, а персијско Заријаспа) у посљедњих
4 000 година мјесто рођења Заратустре, мјесто
женидбе Александра Великог и мјесто Џингис
Кановог највећег покоља. Од 5000 до 2135. године
п.н.е. Балк је био главни град Афганистана као и
неколико пута током Турског царства. Балк је добио
име Драгуљ истока као први древни политички и
културни центар Афганистана и овог дијела свијета.
Овај град није само био велика раскрсница и
међународна тржница него и сједиште идеја,
вјера, култура, умјетности и језика и као такав
играо је значајну улогу у културној, економској и
религијској димензији у Азији. Данас је то мало
насеље гдје се виде рушевине древног града које
ревносно чувају снаге афганистанске полиције.

Испричати причу о Афганистану у неколико
редова није могуће. Ово је само мали дио онога што
ту земљу и те људе чини занимљивим. Новија
историја Афганистана је само наставак бурне
прошлости и вјероватно перспектива још бурније
будућности.

.

(

.

.
,

" "

,
, ,

, ,

Припремио: капетан Драгиша Јуришић

Бузкаши

Бузкаши је древна афганистанска игра.
Бузкаши у преводу значи убијање козе а
име је дошло због лова на планинске козе
уз јахање на коњима. Игра вуче поријекло
из периода Џингис Кана који је поред
осталих простора освојио и Афганистан.
Провинције Маимана, Мазар-е Шариф и
Катаган су врло популарне када је та игра у
питању. Игра се састоји од борбе
коњаника за трупло козе или надувану
мјешину коју треба убацити у означено
мјесто на терену. Играју двије екипе али је
у игри свако за себе. Женама није
дозвољено да играју ову игру, а мушкарци
који су добри у овом спорту имају
велики рејтинг и велико поштовање.
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С
истем за управљање персоналом у ОС БиХ
успостављен је по узору на већину земаља
ч л а н и ц а Н А Т О - а , а з б о г п р и н ц и п а

компатибилности и интероперабилности у свим
сферама војних активности. Међутим и друге земље у
нашем окружењу имају систем који припадницима
оружаних снага омогућава повољније пензионисање у
односу на цивиле што је, због специфичности и тежине
војне професије, потпуно оправдано и нужно.
Позната је чињеница да је одредбама чланова 44 55
(Глава 5) Закона о служби у ОС регулисана област
пензијско инвалидског осигурања (ПИО) војних лица.
Неведеним одредбама су између осталог прописани
услови за старосну и за пријевремену старосну
пензију, те изузеци за стицање пријевремене и
старосне пензије као и остала питања из области ПИО.
Иако су скупштине оба ентитета у БиХ 2005. године
дале сагласност на овај закон и преузеле обавезу да
своје прописе ускладе са одредбама Закона о одбрани
и Закона о служби у ОС БиХ, то се још увијек није
десило у прописима о ПИО Републике Српске (РС)
Наиме, од формирања Оружаних снага БиХ
континуирано тече процес пензионисања војних
осигураника Завода ПИО Федерације БиХ док је на
другој страни за осигуранике Фонда ПИО РС, тај
процес немогућ. Истина, Народна Скупштина РС је
2008. године донијела Закон о повољнијем
пензионисању војних осигураника по коме је укупно
пензионисано 180 војних лица, али је Закон престао да
важи априла 2009. и процес је стао. У међувремену
су, закључно са 31. децембра 2010. године
пензионисана укупно 2 04 лица војна осигураника
Завода ПИО ФБиХ. Овим је створено стање
неравноправности и дискриминације у ОС БиХ у оства-
ривању права на пензионисање.
Дакле, тренутно имамо ситуацију у којој припадници
ОС БиХ из реда два народа конзумирају своја права
док је припадницима из реда српског народа то
онемогућено.
Битно је нагласити чињеницу да МО БиХ Фонду ПИО РС
редовно уплаћује доприносе који годишње износе од

до 17 милиона КМ, што није безначајно, а да с друге
стране нема велики број лица која би у наредним
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„Тешко до пензије“

Пише:
бригадир Илић Радован
Командант команде за управљање персоналом

годинама, ако би се омогућило пензионисање,
оптеретила Фонд.
МО БиХ је у више наврата покушало ријешити овај
проблем преко Владе и парламента РС, али
безуспјешно.
Ситуацију су још више искомпликовале измјене и
допуне Закона о служби у ОС БиХ крајем 2010. године
којима се омогућује пензионисање војника који нису
могли продужити уговоре због година старости.
Проблем пензионисања намеће низ потешкоћа у
професионалном развоју и управљању каријером
војних лица са територије РС.

немогућност унапређивања војних лица из
реда српског народа

немогућност вођења кадра на формацијска
мјеста виших чинова

-
,

-
,

Набројаћемо само неке:

-

-
.

,

непоштовање одредби Закона о служби у ОС
БиХ о питању старосних ограничења каријере војних
лица (50-55 година живота) и

непоштовање законске одредбе о дужини
командантске дужности
Све ово доводи до стања у коме је немогуће проводити
систем управљања персоналом као и до незадовољства
дијела припадника ОС БиХ. Такође, ово доноси и
проблеме у систему командовања и контроле, али и
директно кршење Закона.
Припадници ОС БиХ из реда српског народа потпуно су
свјесни у каквом се
финансијском стању налази Фонд ПИО РС и разумију
настојања Владе и Фонда да се ситуација консолидује
кроз пооштравање услова пензионисања.

Међутим, са друге стране, очекују разумије-
вање проблема у којима се, не својом кривицом, налазе
војни осигураници Фонда ПИО РС. Тренутно стање је
неодрживо и неопходно је хитно обезбиједити да се
пронађе рјешење и омогући пензионисање у складу са
одредбама Закона о служби у ОС БиХ.
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догађаји

Команда касарне "Козара" у Бањалуци обезбиједила је
објекат и простор за потребе формирања библиотеке. Током
јануара ове године са радом је почела Војно-историјска
библиотека у саставу Команде 3. пјешадијског (Република
Српска) пука.

Библиотечки фонд је наслијеђен од пријашње
библиотеке која је била у саставу Клуба Војске Републике
Српске, а библиотека тренутно има наслова. Због немо7.600 -
гућности смјештаја ком
плетног пријашњег књи
жног фонда, сваки на
слов застуљен је у по два
примјерка.

По структури
наслови књига су ве
ћином из области: исто
ријска грађа Првог и
Другог свјетског рата,

-
-
-

,
-
-

НОР у Југославији, Балкански ратови, општа војна литература,
уџбеници за СВШ и ВА ЈНА, школска лектира, белетристика и
други садржаји Наведена дјела су старијег датума по години
издања тако да је планирано занављање књижног фонда.

Свим припадницима ОС БиХ који су
заинтересовани за читање омогућено је изнајмљивање књига.
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Дана 10. марта 2011. године у клубу ВРС у
касарни ''Козара'' у Бањалуци уз подршку команде
3. пјешадијског (Република Српска) пука, уприличен је
хуманитарни концерт под називом "Срцем за срце"

Наиме, шеснаестогодишња Андреа Лисац је
кћерка нашег колеге, припадника Центра за борбену
обуку Мањача, Горана Лисца из Бањалуке. Андреа је
тешко обољела и потребна јој је трансплантација срца
на клиници у Бечу. Трошкови овог захвата износ више
од 150.000 евра.

У циљу прикупљања средстава и помоћи
пријатељима у невољи, организован је и овај хума
нитарни концерт. Битно је истаћи да се овој хуманитарој
акцији одазвао велики број припадника ОС БиХ, а при
купљено је 4.700 КМ.

28.
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У "Плавом салону" у Клубу ВРС јануара 2011.
године реализована је анализа годишњег плана рада
команде 3. пјешадијског (Република Српска) пука за 2010.
годину. Анализи су, поред припадника команде Пука,
присуствовали команданти пјешадијских батаљона из
Бањалуке, Бијељине и Билеће, те бригадни генерали
Стаменко Новаковић командант 6. пјешадијске бригаде и
Мирко Тепшић замјеник команданта Оперативне
команде.

Била је то прилика да се да осврт на реализацију
задатака у 2010. години и дефинишу обавезе и задаци за

годину
Истакнуто је да је команди Пука по први пут

Начелник ЗШ ОС БиХ одобрио ГПР, а да су главне смје
рнице била искуства из претходних година.
Команданти пјешадијских батаљона су изразили
задовољство присуством на овој активности и као
потребне, предложили кварталне састанке
У свом обраћању присутнима генерал Новаковић је
истакао да ће команда Пука и даље имати пуну подршку од
стране 6. пјешадијске бригаде, те да активности треба
интензивирати.
Сагледавши ову анализу, генерал Тепшић је констатовао
да рад у Пуку није обавеза него привилегија

На крају, командант Пука бригадир Рајко
Кнежевић дао је смјернице и прихватио приједлог
тежишних задатака за 2011. годину.

Срце за Андреу...

Р.С.

Унапређење рада и
презентација споспобности



годишњице

Vojska Republike Srpske

В
ијековима је српски народ на овим
просторима био присиљен да од најезди
бројних освајача брани своја огњишта,

слободу и част. Наши преци, а и савременици,
отаџбини су на олтар често приносили
највредније што су имали своје животе. Наша је
обавеза да њихова жртва не буде заборављена,
јер они нам подарише благодети слободе, части
и достојанства.

У протеклом периоду, команда Пука је дала
значајан допринос у обиљежавању како датума
значајних за Војску Републике Српске, тако и
датума које је "Календаром обиљежавања
значајних историјских догађаја ослободилачких

-

ратова" дефинисао Одбор за његовање традиције
ослободилачких ратова Владе Републике Српске. За
неке датуме и годишњице смо били носиоци, а на

неке смо били позивани као гости.

Када су обавезе дозвољавале, делегације команде
Пука су присуствовале свечаностима и годишњицама
обиљежавања дана ратних бригада и других датума
које су организовала сродна удружења и организа-
ције на територији Републике Српске.

н

П поводом Дана 5. Корпусаолагање вијенаца ВРС на Сокоцу
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На свечаној академији поводом 15.фебруара - Дана бораца Републике Српске

Датуми
кој се не смијуи заборавити

На свечаној академији поводом 15.фебруара - Дана бораца Републике Српске Пробој ‘’Коридора’’ - историјски час, Дуга Њива



ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ У ФОРМИРАЊУ ВРС

• 31. – Дана 5.

• 19.мај – Дан Херцеговачког корпуса

• 1. јун – Дана 1.и 2. Крајишког

• 27.мај-Дан В и ПВО Републике Српске

•

• 12.јул - Дан Ц ‘'Рајко Балаћ'‘

• 2.август - Дан Логистичке базе

• субота
Генералштаба ВРС

јануар корпуса

корпуса

Трећа субота у мају – Дан Источнобосанског корпуса

ентра војних школа

Трећа у августу – Дан приштапских јединица

(Дрински и Сарајевско-романијски корпус)

Обиљежен мај Дан В и ПВО
Републике Српске

27. -

Свечано и на Маховљанима

Пригодном свечаношћу на аеродрому
Маховљани обиљежена годишњица
формирања В и ПВО Републике Српске

18.
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годишњице

Парастос поводом Дана 1.Крајишког Корпуса

П
ригодном церемонијом и уз вјерски
обред на централном спомен обиљежју
погинулим припадницима Ваздухоплов

ства и противваздушне одбране Војске Репу
блике Српске обиљежена је осамнаеста годи
шњица њиховог формирања.
Била је то прилика да се евоцирају успомене и
ода дужна почаст погинулим саборцима.

У име припадника 3. пјешадијског
(Република Српска) пука присутнима се обра
тио командант Пука, бригадир Рајко Кнежевић
који је упознао присутне са активностима Пука
у домену његовања традиције В и ПВО Репу
блике Српске.

-
-
-

-
,

-

-
,

О ратном путу овог састава Војске Ре-
публике Српске говорио је један од команда
ната В и ПВО РС пензионисани генерал у Милан
Торбица.

Испред општине Лакташи свечаност је
финансијски подржао и присуствовао јој наче-
лник Милован Тополовић.

Свечаности су присуствовали и наче-
лник Заједничког штаба ОС БиХ генерал-
пуковник Миладин Милојчић, савјетник пред-
сједника Републике Српске господин Душко
Четковић, помоћник министра рада и борачко-
инвалидске заштите у Влади РС Душко Милу-
новић и предсједник Борачке организације РС
Пантелија Ћургуз.



традиција
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Име бадњак повезано
је са рјечју "бдети" (стсл.

бад) будући да се на тај дан
бдело чекајући рођење Го-

спода и Спаса Исуса Христа.

Због самог обичаја бдења и
некадашње ситуације без
електричне енергије било је
неопходно освјетлити про-

сторије свијећама, које су,

прије свега, биле символ но-

вог живота и наде.

На сам Бадњи дан уку-

ћани рано устајали, а же
не су правиле божићни ру
чак, спремале дом и припре
мале посну храну за вечеру,

будући да се на Бадњак по
сти. Вечера је почињала по-

слије вечерњег богослуж-

ња и паљења бадњака пред
Храмом.

-

-

-

-

су

Бадњи дан почетак
радости и славља

-

Б
ожићно радовање и
славље почињу дан уочи
Божића, 6. јануара. Тај се

дан зове Бадњи дан јер се тог
дана сијече бадњак и уноси у
кућу.
Народни обичаји за Бадњи дан
доста су стари и до данас се
доста њих изгубило или забо-
равило. У различитим крајеви-
ма обичаји се понекад разли-
кују у неким елементима.
Ипак, и поред разноврсности
и разлика, постоји и доста заје-
дничких обичаја који су веома
слични, као и сјећање на неке
обичаје који се више не раде
али се у неком селу некада и
то радило прије него што се
напустило.
На Бадњи дан домаћин заједно
са синовима и унуцима прије
изласка сунца одлази у шуму
да донесе бадњак. Њихов
одлазак објављује се пуцањем
из пушака и прангија. Прије не-
го што посијече, домаћин бира
церово дрво, обично младо и
право. Aко нема цера, онда би
требало да буде храстово

,

дрво. Стабло треба да буде то-
лико да га домаћин на рамену мо-
же донијети кући. Бадњак пред-
ставља дрво које су пастири
донијели и које је праведни Јо-
сиф заложио у хладној пећини
када се Христос родио.
Када изабере одговарајуће
дрво, домаћин се окрене исто-
ку, три пута прекрсти, помене
Бога, своју славу и Божић, узима
сјекиру у руке и сијече бадњак.
Бадњак се сијече и засијеца сје-
киром укосо, и то са источне
стране. По народном вјеро-
вању, бадњак се мора посјећи
са три снажна ударца. Што
сјекира од три пута не пресије-
че, довршава се ломљењем или
увртањем. Тај ломљени дио на
бадњаку зове се брада и по-
жељно је да буде на сваком
бадњаку. Води се рачуна о томе
да дрво приликом пада падне
директно на земљу односно тре-
ба пазити да се приликом пада
не заустави на неком околном
дрвету.
Ивер од бадњака се узима и
ставља међу карлице да кајмак

" "



традиција

буде дебео као ивер. Кад се бадњак донесе ку-
ћи, усправи се уз кућу, поред улазних врата,
гдје стоји до увече.
На Бадњи дан се чим сване ложи и ватра уз ко-
ју се приставља печеница, најчешће јагње или
прасе. Жене у кући мијесе божићне колаче и
торте и припремају разноврсну и традиционал-
ну трпезу за Божић.
Ко се током године са неким завадио, на Бадњи
дан се са њим треба помирити.

, ,

Бадње вече, најдражи вјерски обичаји

Бадње вече спаја Бадњи дан и Божић. Обичаји везани за
Бадње вече су најдражи вјерски обичаји у српском народу.
Увече, уочи Божића, бадњак се пресијеца са дебље стране
на три дијела, те се три комада бадњака заједно са сламом и
печеницом уносе у кућу.
Њих у кућу уноси домаћин са синовима и унуцима. Печени-
ца се носи на ражњу између двојице укућана, од којих један
прво ступа десном ногом преко прага и поздравља домаћи-
цу и женску чељад ријечима: "Добро вече! Срећан Божић и
Бадње вече! Домаћица и женска чељад посипају печеницу
и домаћина пшеницом и зоби одговарајући: Добро вече!
Честити и срећни ви и ваша печеница!
Печеница се уноси у собу гдје се вечера на Бадње вече, а су-
традан на Божић руча, те се прислања уз источни зид, поред
икона свеца и кандила. И када се уноси бадњак, домаћица се
поздравља истим ријечима као и када се уноси печеница.
Бадњак се ставља на огњиште, односно поред шпорета или
пећи, те се одмах једно дрво ложи. Тамо гдје нема огњишта
или пећи, бадњак се ставља код печенице.
Послије бадњака у кућу се уноси слама, а приликом уно-
шења сламе домаћин и домаћица се опет поздрављају по-
мињући Божић и посипају сламу по цијелој кући. Слама сим-
болизује сламу у пећини на којој се родио син Божији Исус
Христос

"
"

"

,
,

,
.

Приредио: мајор Радосав Бањанин

Домаћица у сламу под столом, гдје се вечера,
ставља разне слаткише, ситне поклоне и игра-
чке које дјеца траже и пијучу као пилићи. По-
слије Божића се ова слама носи у обор, шталу
или амбар, а њоме се и обавијају воћке да би
боље родиле.
Када се у кућу унесу печеница, бадњак и сла-
ма, укућани заједно стану на молитву, отпјевају
тропар "Рождество твоје", помоле се Богу, про-
читају молитве које знају, честитају једни други-
ма празник и Бадње вече и сједају за трпезу да
вечерају. Вечера је обавезно посна, а обично
се припремају пребранац, свјежа или сушена
риба, посна пита и друга посна јела.

21



крсна слава

Обиљежен ВИДОВДАН - Крсна слава Војске Републике Српске

Свечано и како то право
славни обичаји и тради
ција налаже обиљежен је
Видовдан - Крсна слава
Војске Републике Српске
и 3.пјешадијског (Репу
блика Српска) пука.
Централно славско мје-
сто било је у Источном
Сарајеву.
Овом приликом предсје
дник Републике Српске
Рајко Кузмановић је
одликовао Пук орденом
Немањића.

-
-

-

-

Ш
иром Републике
Српске просла-
вљен је Видовдан

крсна слава Војске Републи-
ке Српске и 3. пјешадијског
(Република Српска) пука, а у
православним храмовима
служени су парастоси за све
српске жртве, од Косовског
боја до данас.
Светом архијерејском литур-
гијом централна свечаност
обиљежавања Видовдана
уприличена је у Источном
Сарајеву у Цркви Светог
Ђ о р ђ а у М и љ е в и ћ и м а
Његово високопреосве-
штенство митрополит дабро-
босански Николај рекао је да
је Косово за српски народ
читава једна вјера, мудрост и

етика која истиче да је боље
чист умријети, него прљав
живјети".

,

.

"
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Пук одликован

Према ријечима митрополита
Николаја, та је вјера објашња-
вала да Бог влада царствима,
мудрост је тјешила да је зло
пролазно као и човјек, а етика
је истицала да је боље чист
умријети него прљав живјети.
Он је нагласио да је дошло
вријеме да већина припадника
данашњих Оружаних снага
увиђа значај вјере за чување
властитог националног иден-
титета и сложио се са тврдњом
да познавање вјере и тради-
ције доприноси јачању мора-
ла и васпитања војника.
Основни мотив Видовдана

јесте немјерљива жртва која је
кроз историју давана, а која се
даје и данас да би били
очувани слобода и идентитет
српског народа рекао је
предсједник Републике Срп-
ске Рајко Кузмановић и додао

"

",



у

крсна слава

и пјешадијског (Република Српска) пука3.

да припадници Пука ни у
тешким временима новије
историје нису изневјерили ту
традицију. Он је подсјетио да
је војска увијек била гарант не
само опстанка народа, него и
Републике Српске која је
настала као легалан и легити-
ман израз воље српског наро-
да.
У овим свечаним тренуцима

са пијететом и поштовањем
присјећамо се свих оних који
су, као припадници Војске Ре-
публике Српске, дали животе
за стварање и одбрану Ре-
публике Српске", нагласио је
Кузмановић.
Честитајући крсну славу
3. пјешадијском (Република
Српска) пуку премијер
Српске Милорад Додик казао
је да се војска конституисала
као народна и стала у одбрану
свог народа у кључним момен-
тима.
ВРС је створила Републику

Српску и ми смо на то поно*-
сни. Она иза себе има изу-
зетну традицију", рекао је До-
дик и додао да је Војска РС

"

,

"          

Предсједник Републике Српске
Рајко Кузмановић одликовао је
данас 3. пјешадијски (Република
Српска) пук Оружаних снага БиХ
орденом Немањића.
"Овај пук остварује веома добре
резултате. Зато сам донио одлуку
да га одликујем орденом Нема-
њића", нагласио је предсједник
Кузмановић
Трећи пјешадијски (Република
Српска) пук уручио је пред-
сједнику Кузмановићу икону цара
Лазара, а предсједнику Владе РС
Милораду Додику официрску
сабљу.

.

ПУК ОСТВАРУЈЕ ВЕОМА ДОБРЕ РЕЗУЛТАТЕ

орденом Немањића
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заштитила српски народ у
кључним моментима. Нагласио
је да РС поштује закон, Устав и
Дејтон да нико не треба
очекивати више од тога и да су
припадници Војске Републике
Српске у Оружаним снагама
БиХ ту да би чували мир.
Начелник Заједничког штаба
ОС БиХ генерал-пуковник
Миладин Милојчић рекао је да
се Пук може похвалити чи-
њеницом да је примјерено
његовао традицију свог на-
рода не вријеђајући друге.
Командант 3. пјешадијског
(Република Српска) пука
бригадир Рајко Кнежевић
напоменуо је да је ова година
уједно и година пунољетства
Републике Српске.
Видовдан је обиљежен и на
локацијама пјешадијских
батаљона у Бањалуци, Бијељи-
ни и Билећи.

,

,

,
,



С
рпска православна црква слави Богојављење јануар, празник
крштења Исуса Христа којим је почела његова мисија хришћанске
проповиједи. Крштење на ријеци Јордан, у коме учествује свети

Јован, које се у цркви слави као Богојављење, прво је објављивање тајне
Свете тројице - Оца, Сина и Светог духа, и прво установљење основних
симбола хришћанске вјере.
Код Срба се Богојављање слави веома живописно. Вјерује се да се на тај
дан, у поноћ, отварају небеса и да се тада свака жеља може испунити.
Богојављањем се завршава божићно светковање, па су у неким крајевима
овог дана ишле поворке коледера или коринђаша, као и вертепаша и
водичара. У народу се овај дан зове још и Водице или Водокршће управо
по имену поворке. Овај обичај је везан за вјеровање у љековитост и
чудотворност богојављенске воде - водице. Већина обичаја и обреда је
била подстакнута жељом за здрављем, па је било уобичајено, а то може
само онај ко је здрав, да се изјутра, прије сунца обави ритуално купање у
ријеци.
У организацији епархије Бањалучке и ове године је организовано
традиционално пливање за Богојављенски крст. Након литургије
организована је свечана литија од Храма Христа Спаситеља до Градског
моста. Његово преосвештенство епископ Бањалучки господин Јефрем
послије молитве је бацио крст у ријеку Врбас чиме је почела трка. Први до
крста је стигао Васко Јошић (22) из Бањалуке. Као награду је од владике
Јефрема добио златник.
Ове године 3. пјешадијски (Република Српска) пук имао је свог
представника на овој манифестацији. Био је то поручник Младен Субашић.
Храбро и како то доликује официру запливао је Врбасом на температури
испод нула степени Целзијуса. Изузетно ми је драго што сам учествовао у
овом надметању и ово за мене представља вид части. Било је прохладно,
али није ме спријечило да пливам и учествоваћу и наредне године", рекао
је Субашић, иначе припадник 1. пјешадијског батаљона из Бањалуке.

, 19.
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Обичај пливања на Богојављење

вјерска служба
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Поручник Субашић Младен

Изазов за
храбре
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специјалне јединице

С
матра се вјероватно најбољом антитеро
ристичком јединицом на свијету и има го
тово митски статус како међу Израел

цима тако и међу колегама широм свијета
У јеку дебате о томе како се супротставити
тероризму један амерички магазин понудио је
својим читаоцима причу о елитној јединици за
чије припаднике не постоји немогућа мисија и
којима нису потребни политичари преговарачи
да би обавили задатак
Сајерет Маткал или

извиђачка јединица Главног штаба
настала је године Основао ју је официр
Аврахам Арнан

-
-

, -
.

,

.
General Staff Reconna-

issance Unit ( )
1958. .

.

Храбро
братство

Сајерет Маткалу Израелска антитерористичка јединица–

То је требало да буде првенствено јединица
која би дјеловала у позадини непријатеља и
служила за извиђање и мање диверзије У
почетку је била базирана на искуствима
британског а Припаднике ове јединице
обучавали су бедуински извиђачи да се лако
сналазе у пустињи и да изгледају и размишљају
као Арапи
У склопу јединице формирана је и хеликоп
терска ескадрила која је служила за убацивање
у дубину противника
Током година дејстава и безброј акција ова је
диница је стекла огромно искуство и епитет
вјероватно најбоље антитерористичке снаге на
свијету

.

SAS- .

.
-

.
-

. M.M
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Пуковски систем у ОС БиХ

Е
видентно је да је проблематика
пукова у ОС БиХ сегментно и у
цјелости недовршена. Сходно

законским рјешењима, пјеша
дијски (Република Српска) пук на
ставља гајити традиције Војске
Републике Српске, али и у цјелости
учествовати у очувању културног,
историјског и традицијског иден
титета српског народа на овим про
сторима кроз своје постојање.
Своје активности овај пук детер
минише кроз опште идентификато
ре: историјско насљеђе постојање
специфичних обиљежја обиље
жавање значајних датума спој са
православним обичајима крсна сла
ва традицију културну повезаност,
постојање музеја и друго
Историјско насљеђе Срба на овом
простору има немјерљиву ври
једност Нажалост оно је проткано
ратовима и борбом за опстанак што
има утицај на формирање ко
лективног идентитета који 3. пјеша
дијски (Република Српска) пук треба
да гаји. (И други народи гаје тра
диције пукова. Од краја вијека
Французи су имали сталне пјеша
дијске пукове, у Русији заставе
пукова додјељиване су по градовима
или окрузима - Смоленски, Моско

3. -
-

-
-

-
-
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вски, Архангелски и други.
Специфична обиљежја пука усаглашена
су и она представљају насљедство Војске
Републике Српске, те као печат посто
јања по спецификуму дају одразни ефекат
идентитета пука.
Такође, заставе појединих бригада Војске
Републике Српске дају и историјски
карактер и повезаност са српским
народом Трећи пјешадијски /Република
Српска пук чува заставе бригада ВРС. Као
карактеристичан примјер може се
навести изложба застава српских пукова
ношених током Првог свјетског рата која
је одржана од 15. до фебруара
године у Народном музеју у Нишу Она је
посебна не само по чињеници да су све
пуковске заставе из овог периода
сачуване, а да нису пале у руке
непријатељу него и због великог броја
добровољачких застава из земаља широм
свијета
Значајни датуми које 3. пјешадијски
(Република Српска) пук обиљежава вежу
се првенствено за интеракцијске везе са
установљеним празницима РС, али Пук
учествује и у обиљежавању Дана
појединих јединица ВРС (самостално или у
сарадњи са другим институцијама РС или
удружењима).
Традицијска и културна повезаност
с р п с к о г н а р о д а е к с п л и ц и т н о и
имплицитно је повезала лица која осјећају
припадност 3. пјешадијском (Република
Српска) пуку са другим институцијама и
удружењима. Борачка организација РС,
Савез логораша РС, Министарство рада и
борачко-инвалидске заштите РС и други
само су неке од важнијих институција, али
у обзир треба узети и могућности
хуманитарних акција, дружења током
значајних датума и слично
Специфични идентификатори огледају се
у заједничком раду са друга два пука у
оквиру ОС БиХ и у мјесту заједничког
окупљања припадника Пука, као и свих
других који осјећају припадност 3. пјеша
дијском (Република Српска) пуку
Практична рјешења дата су у раду пукова
ОС БиХ кроз могућности: управљања
музејом Пука контролисања финан
сијског фонда Пука припремања, истра
живања и његовања историје Пука, обја
вљивања билтена Пука чувања културно-
историјског насљеђа Пука, давања
упутстава о одржавању посебних све
чаности давању упутстава о обичајима,

)

-

. (
/

23. 2011.
.

,

.)

.

-
.

, -
, -

-
,

-
,

Члановима Закона о одбра
ни БиХ установљени су
основни елементи за посто
јање и рад пукова у ОС БиХ.
Најзначајнији сегмент
односи се на пјешадијске
пукове који баштине иден
титет и војно насљеђе једи
ница конститутивних наро
да (Срба, Хрвата и Бошња
ка) из којих потичу: Војске
Републике Српске, Хрва
тског вијећа обране и Ар
мије Републике Босне и
Херцеговине.
Пукови и команде пукова
немају оперативна ни адми
нистративна овлаштења
док командама пукова
административну подршку
пружају команде најближих
бригада.
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Трећи пјешадијски (Република
традицију Војске Репу
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Карактеристично је за
српски народ постојање
крсне славе Видовдана
Ова слава базично је си
жејна окосница дубоке по
везаности српског народа
са својом војском Светом
архијерејском литургијом,
парастосом за погинуле
борце и славским ручком

- .
-
-

.

са вјерским обредом, Видо
вдан, крсна слава Војске
Републике Српске и пје
шадијског Република Срп
ска пука Оружаних снага
БиХ одаје помен кнезу
Лазару Хребељановићу и
српским ратницима, по
гинулим у бојевима за сло
боду српског народа

-

3. -
( -

)
,

-
-

.

одјећи и понашању Пука, те вођења
официрских, подофицирских и
војничких клубова.
Активности команде Пука могу
произвести јак и чврст колектив
јасно истаћи његов идентитет
заснован на вриједностима српског
н а р о д а т е к р о з д р у ш т в е н у
солидарност са другим компле
ментарним институцијама на овом
пољу постићи културну интеграцију
и очување заједничких вриједности.
Имајући у виду претходно еви

,

,
-

, -

развој пуковске свјесности што
оставља могућност и 3. пјешадијском
(Република Српска) пуку да своје
активности прошири у неколико
дивергентних смјерова да у
сарадњи са другим институцијама
Републике Српске изгради потребну
инфраструктуру и реконструише
постојећу, да чвршће сарађује са
другим институцијама Републике
Српске на овом пољу (Министарство
рада и борачко-инвалидске заштите
Борачка организација удружења

:

,
,

Предсједник Републике Српске Рајко
Кузмановић одликовао је 3. пјешадиј-
ски (Република Српска) пук за Видов-
дан 2010. године орденом Немањића
што указује на значај овог пука у очу-
вању идентитета српског народа.

дентно је да је процес двосмјеран.
Хомогенизација Пука у његовом
структуралном смислу имплицира ја
сније схватање историјско-кул
турних и традицијских вриједности
српског народа на овим просторима
и шире, а у другом смјеру активности
на овим пољима иницирају акти
вности Пука. Ово налаже потребу за
осмишљавањем нових садржаја
(током церемонија, издавањем
билтена, учешћем у јавним ра
справама о статусу Пука, музејским
поставкама, презентацијом рада
Пука и слично , а нарочито за
медијском подршком активностима
Медијска презентација активности
Пука саставни је дио презентације
Пука у јавности. Она треба да је
вишестрана и афирмативна кроз
различите начине презентовања:
издавањем публикација, путем радио
и ТВ емисија, учешћем на јавним
скуповима и трибинама и слично
У наредном периоду за очекивати је

-
-

-

-

)
.

.

војних пензионера, Републичка
организација породица заробљених
и погинулих бораца и несталих
цивила и друге , да сарађује са
другим пуковима или органи
зационим цјелинама исте природе из
међународних субјеката на била
тералном и мултилатерарном плану
јер је евидентна мултипликација
односа између Оружаних снага и
међународних субјеката То је
прилика да и 3. пјешадијски (Репу-
блика Српска) пук остварује дире-
ктне и индиректне, формалне и не-
формалне везе са другим релеван-
тним чиниоцима Идентитетска свје-
сност везивања постојања 3. пјеша-
дијског (Република Српска) пука са
географским и историјским нитима у
Србији има више основа као што су
историјске везе са француским и
пуковима из Велике Британије кроз
учешће у Првом свјетском рату и
слично

)
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-
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доц.др Слободан Симић

КРСНА СЛАВА - ВИДОВДАН

Српска) пук наставља
блике Српске

Приједлог униформе Пука



Srpski grbovi kroz istoriju

Орао је један од најра
спрострањенијих и нај
чешћих мотива у херал
дици Представља цара
међу птицама као што је
лав мећу животињама
Врло је важан начин на
који је орао представљен
односно положај у коме
је приказан У хералдици
се појављује и двоглавио
орао као специфичан
израз достојанства и
метафорике Двоглави
орао има посебно мјесто
и значај у хералдици срп
ског народа

-
-
-
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стигао и до Србије.
Двоглави орао се први пут код српске
властеле појављује још у доба Стефана
Немање (1168-1196), али потпуну
афирмацију стиче тек у вријеме цара
Душана, што се повезује са његовим
настојањем да српска краљевина постане
прави настављач и обновитељ Визан-

хералдика
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О
рао је један од најчешћих и
најраспрострањенијих мотива у
хералдици и представља цара међу

птицама. Врло је важан начин на који је орао
представљен тј. положај у коме је приказан
на грбу. Постоје разни положаји орла: нпр.
орао крила подигнутих или повијених,
раширених или скупљених и слично
У хералдици се појављује и двоглави орао,
као специфичан израз достојанства и
метафизичког.
Двоглави орао се може видјети на
археолошким локацијама Хетитске циви
лизације, из периода од до вијека
прије нове ере. Цилиндрични печати који
су пронађени у Богазку (данашња Турска),
старој хетитској пријестоници јасно
приказују двоглавог орла раширених
крила.
Орао се у Византији појављује од њеног
настанка и представља континуитет са
Римском империјом чији је симбол био.
Константинопољ је био насљедник Рима и
Византијци су наставили да користе стари
царски симбол једноглавог орла као мотив.
У 10. вијеку у Византији се умјесто
једноглавог, појављује двоглави орао који је
представљао јединство свјетовног и
сакралног принципа унутар државе.
Такође се сматра да је представљао
царство које је окренуто и Истоку и Запа
ду Из Византије мотив двоглавог орла

.
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Dvoglavi orao u
srpskoj heraldici

Хетитски грб
грб Римског царства

Припремио: мајор Срђан Чавић



Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,
касније Краљевине Југославије. И ова
држава као главни мотив на свом грбу
задржава двоглавог орла.
Након Другог свјетског рата, Титови
комунисти елементе као што су двоглави
орао проглашавају противдржавним и
нечим што је искључиво у вези са четничким
покретом који је окарактерисан као
колаборационистички и издајнички. Самим
тиме била је забрањена употреба овог
симбола српског народа.
Почетком деведесетих година 20. вијека
увођењем демократских промјена у
друштвима на територији бивше СФРЈ,
двоглави орао поново добија главно мјесто
у српској хералдици. Прво га 1991. године
истиче Република Српска Крајина као свој
грб и грб своје војске. Формирањем
Републике Српске 1992. године као грб
Републике Српске истиче се сребрни
двоглави орао у полету оружан златно и
овјенчан вијенцем Обреновића/Карађорђ
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тијског царства срушеног 1204. године.
Због тога се он прогласио за "цара Срба и
Грка", а из Византије је поред већ усвојеног
дворског церемонијала преузео и
двоглавог орла као симбол царске власти.
Српска династија Немањића је усвојила
сребрну верзију двоглавог орла да би иста
кла своју самосталност и независност.
Сребрног двоглавог орла су усвојиле многе
средњ в ековне племићке породице међу
којима: Немањићи, Мрњавчевићи, Лаза
ревићи, Кастриотићи итд.
И након Косовског боја, у вријеме влада
вине деспота Стефана Лазаревића, сина
кнеза Лазара и кнегиње Милице, задржава
се двоглави орао као саставни дио
хералдике.
Након ослобођења од турске окупације,
током XIX вијека, те прогласом Краљевине
Србије, поново је двоглави орао враћен као
елеменат српског државног грба.
Као такав био је у званичној употреби све до
1. децембра 1918. године и формирања

,
,

-

e j
-

-

Оцила с

Крин љиљан
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Прва појава штита са оцилима није позната, али
се сматра да ју је као варијацију грба
обновљене Византије (насталог 1261. године)
увео Стефан Лазаревић послије 1402. године
када је од византијског цара Манојла Другог у
Цариграду добио титулу деспота. Умјесто
византијског грба у коме златни грчки крст
дијели црвено поље на четири дијела у којима
се налази по једно грчко слово "в" (које
одговара по облику ћириличном слову "в"
односно латиничном слову "б" српска
варијанта грба има сребрни грчки крст који
дијели црвено поље на четири дијела у којима
се налази по једно ћирилично слово "с" (које
по облику одговара латиничном слову "ц"

Слово "с" (односно 4"с") су током и XVI
вијека као огњило тј. оцило протумачили
западни хералдичари чије хералдике не
познају употребу слова као хералдичких
елемената. Овакво тумачење се касније
проширило међу Србима и данас је веома
прихваћено.

Љиљани потичу из брака Стефана Уроша Првог
са Јеленом Анжујском када су се Немањићи
ородили са готово свим моћнијим породицама
Европе, а ти љиљани су спомен на тај догађај.
Љиљан, тј. " у српском језику назива
се још и кринов цвијет.

Љиљан је хришћански симбол и нешто што
означава везу владара са Христом и црквом.
Појављује се на грбовима многих краљевских
породица, посебно у Француској и Енглеској,
као што су Анжујци, а касније је био саставни
дио краљевског грба Котроманића који су се
сматрали насљедницима Немањића.

Кринови или љиљани својим изгледом
симболизују Свето тројство.
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хералдика

Грб Немањића Грб Лазаревића Грб Краљевине Србије

Грб Републике СрбијеГрб Краљевине СХС-Југославије Грб Србије и Црне Горе

евића на црвеном ранофраначком штиту.
Орао на грудима има црвени ранофраначки
штит који сребрни грчки крст дијели на
четири дијела са по једним оцилом у сваком
дијелу. Након грађанског рата у БиХ и
реструктурисања Војске Републике
Српске, и ВРС мијења стари амблем српске
тробојке у амблем са двоглавим орлом у
средини.
Двоглавог орла за свој амблем године
узима и тадашња Војска Југославије, касније
Војска Србије и Црне Горе. Од 2004. године
сребрни двоглави орао у полету оружан
златно на црвеном шпанском штиту који је
овјенчан вијенцем Обреновића/Карађорђ
евића јесте и званични грб Републике
Србије.
Промјенама са краја 2010. године
хералдичари су били задовољни јер
сматрају да је српски народ послије 120

1993.
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година добио грб у складу са правилима и
Законом о изгледу и употреби грба, заставе
и химне
Стручњацима је највише сметало што је
графички изглед старог грба, који је 1882.
године урадио Ернст Крал, био под
снажним утицајем њемачке хералдике, која
по њима није била у духу Србије.
И 3. пјешадијски (Република Српска) пук,
као настављач традиције ВРС и српског
народа у оквиру Оружаних снага БиХ, на
свом амблему носи двоглавог орла.
Све у свему, српски грбови су се кроз
вијекове мијењали, добијали или губили
неке елементе грба, али су увијек
задржавали основне симболе државности и
државотворности: сребрног двоглавог
орла и четири слова "с"

.
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Први свјетски рат Аустроугарска офанзива на Србију: 1914.

ПОЋОРЕК СТАО У
МАЧВИ

Послије пораза у Церској
бици и српске офанзиве у
Срем, Оскар фон Поћорек
командант Аустроугарске
Балканске армије, издао је
наређење за нови напад на
Краљевину Србију.
Када је обавијештен о
почетку српске офанзиве у
Срем 6. септембра 1914.
године, Поћорек је одлучио
да одмах почне напад преко
Дрине и тиме паралише да-
љи продор I српске армије.
То се неколико дана касни-
је и десило.

,

П
осљедње јединице армије повукле су се из Срема неузнемираване
и без губитака до 14. септембра. Аустроугарски напад почео је
скоро истовремено, у зору 8. септембра. На фронту од Саве (неко-

лико километара узводно од Митровице), ушћа Дрине у Саву и Љубовије,
планирано је да аустроугарска V армија продире у Мачву, а VI армија у
правцу планина Гучево, Борања, Јагодња и Соколска планина.
Јединице позива распоређене су дуж границе и очекујући
непријатељски напад, добро су се утврдиле по систему пољске
фортификације, са жичаним препрекама испред положаја. Такође 1. и 2.
батаљон 6. пука позива, који је чинио тзв. Равњански одред, стациониран
око ушћа Дрине у Саву, ум есто једнометних пушака система Бердан,
преоружан је заплијењеним турским брзометним пушкама система Маузер.
Управо је овај одред са спорометном Де Банжовом батеријом ојачан са два
батаљона из Тимочке дивизије ІІ позива, пружио први паклени дочек непри
јатељу.
У току 8. септембра, 104. ландштурмска бригада три пута је покушала
прелаз преко Саве, али без успјеха. Ништа боље није прошла ни 21.
ландверска дивизија, која је у Церској бици потпуно растурена. Она је
прелазила на самом ушћу, код мочварне области Парашница. Војници ове
дивизије успјели су да пређу, али су их двије чете трећепозиваца
задржавале довољно дуго док им у помоћ нису дошле трупе из Моравске
дивизије І позива, које су протјерале Аустроугаре преко Дрине.
Истовремено, на истом простору покушала је прелаз и 9. пјешадијска
дивизија, која се уз губитке од око 2.000 људи, повукла. Форсирање Дрине
покушала је и 36. пјешадијска дивизија, такође из састава армије. Код села
Међаши, према Лиманској ади, Моравска дивизија позива пред зору је
осујетила први покушај прелаза. Ураганска артиљеријска ватра са српске
стране и гранате које су директно погађале у пуне понтоне војника
проузроковале су да 36. дивизија за кратко вријеме изгуби 1.600 људи

Губици које је тога дана претрпјела армија износили су око 4.400 људи. То
је нат ерало Поћорека да све до 13. септембра на овом ди елу фронта не
предузима ништа. Морао је да попуни губитке и обезбиједи још артиљерије,
нарочито тежих калибара, која би била у стању да поруши добро утврђене
српске положаје. Међутим, елитна армија и њени брдски корпуси,
користећи се заштитом магле прешли су Дрину на више м еста. Код
Зворника, ушћа Дрињаче у Дрину и Љубовије постављени су понтонски
мостови преко којих је све више аустроугарских пукова прелазило у
Србију, потискујући бројчано слабије српске јединице.
У наредних пет дана, уз огорчене борбе, достигнути су планирани циљеви
напада - гребени Гучева, Борање, Јагодње и Соколске планине.
Поћорек је био задовољан: осим што је његова армија заузела стратешки
важне тачке за даљи продор у срце Србије, принудио је и српску Врховну
команду да повуче армију из Срема како би је упутила на Дрину. Поред
тога, ријешио је да обнови нападе увођењем појачања, као и да поново
покуша прелаз преко доње Дрине и Саве, укључујући и Комбиновану
дивизију, која је сад била растерећена борби у Срему.
У рано јутро 14. септембра почео је поново напад 21. ландверске дивизије
код Парашнице, као и 42. хонведске код аде Курјачице. Уз велике губитке
ове двије дивизије успјеле су да се утврде, а код 21. омогућено је и
подизање моста. Истовремено, армија предузела је напад на Гучеву, на
одс еку Еминове воде Црни врх, одакле је потиснула Србе. Међутим,
српска војска напала је непријатеља нешто јужније, на Борањи те га потисла
и натјерала на одбрану.
Како је српска Врховна команда на фронт према армији довлачила све
више појачања и с обзиром на брдско планински предио у правцу
наступања, Поћорек је сматрао да ће енергичном акцијом армије у Мачви
окончати битку у своју корист. Зато је издао наређене ојачаној 9.
пјешадијској дивизији да 16. септембра пређе Дрину на ушћу и помогне 21.
дивизији која је претходног дана у Парашници изгубила више од 2.000 људи.
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Заузимање стратешких тачака

Приредио:
капетан Љубиша Вулин
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Истовремено, Комбинована дивизија требало
је да преласком Саве код Јарка удари с леђа и
у бок српских јединица, чиме би се постигла
брза побједа.
Два батаљона из састава 29. дивизије из
Комбинованог корпуса превезена су чамцима
у свитање 16. септембра на десну обалу
Саве. Потискујући српске страже из
позива, формирала су мостобран како би
омогућила подизање моста. Убрзо је
трећепозивцима пристигао 3. ескадрон из 3.
коњичког пука , али покушаји да се
непријатељ прот ера преко Саве нису
усп ели. Падом ноћи изграђен је и мост, а
током јутра почео је напад на Дреновац.
Коњичком одреду послата су у помоћ и два
батаљона из 10. и 20. пука.
Међутим, до поподнева је непријатељ пробио
одбрамбену линију и заузео Дреновац,
Шеварице и Причиновић. Настављајући даље
напредовање 42. домобранска бригада
напала је Узвеће које је бранио 3. пук
Коњичке дивизије. Жестоким отпором напад
је сломљен и добијено је мало времена за
довлачење појачања. У помоћ пристиже прво
Тимочка дивизија а затим и Шумадијска
дивизија позива. Послије вишедневних
борби на линији села Мачвански Причиновић
и Узвеће, обје стране, исцрпљене и са
осјетним губицима, постепено се утврђују на
достигнутим положајима.

Слично се десило и код Црне Баре и
Парашнице када је 25. септембра, по ко зна
који пут 21. ландверска дивизија у нападу на
српске утврђене положаје до ногу потучена.
Ово је крајем септембра довело до
"рововског рата", облика ратних дејстава који
ће за неколико мјесеци постати уобичајени за
Први свјетски рат и на другим европским
војиштима.
На фронту од Шапца до Соколске планине
зараћене стране укопале су се једна од друге
на раздаљини од 300 до 150 метара, а на
неким мјестима ровови су били удаљени само
50 метара
Активности на фронту увијек је било. Копане
су приближнице одакле су повремено
предузимани ноћни препади . То би
пробудило цио фронт, па је интензивно
пушкарање обично прерастало у обострано
артиљеријско гранатирање послије којег се
све смиривало.
Српске трупе у Парашници на ушћу Дрине у
Саву и оне у централном дијелу Мачве
практично су штитиле једне другима леђа.
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Пустош у рововима

Наизмјенични напади с једне или друге стране
стално су се дешавали. Алфред Краус,
командант Комбинованог корпуса, више пута
је покушавао пробој фронта нападима из
праваца заузетих села Причиновић и Узвеће
да би на тај начин угрозио положај Моравске
дивизије у Парашници.
Србима је већ почела да понестаје
артиљеријска муниција за пољске топове.
Иако ни Аустоугари нису у том тренутку
боље стајали, имали су подршку тешких, али
застарјелих калибара којима су гађали са
сопстевне територије - из Босне и Срема, као
и са монитора који су крстарили Савом и
прилазили уз бок српским трупама. С друге
стране, Срби су у ровове у Мачви довукли
свих шест спорометних Мерзера система
Шнајдер Кане М-97 калибра 15 центиметара
Мерзери су за модеран начин ратовања имали
кратак домет од само 3.500 метара и због тога
нису ни употријебљени у Балканским
ратовима, али за рововски рат који је управо
наступио, били су идеални. Аустроугарски
команданти су чак издали проглас у којем се
нуди велика новчана награда појединцу или
групи за уништење Мерзера. Ипак, до краја
операција, то се није догодило.

Стријепећи да ће Србима пристићи ратни
материјал од савезника, Поћорек је журио са
припремама за трећу офанзиву, којом ће,
надао се, бити стављена тачка на рат у Србији.
Бојазан да ће ако буде сувише чекао, Срби
ојачати, поспјешивале су и гласине да су Руси
већ одвојили 35.000 војника за помоћ Србији,
као и вијест о 20.000 добровољаца који су
преко Солуна стигли у Битољ (што нажалост,
није била истина). Главни носилац офанзиве
требало је да буде ударна песница Балканске
војске - армија. Поћорек се плашио да ће
српска војска парирати поновном офанзивом
у Срем. Зато је наредио команданту армије
да у Мачви постигне успјех и уништи српски
мостовски материјал код села Скела. За
монитор "Темеш" ово је био посљедњи
успјешан задатак. При повратку наишао је на
подводну мину и потонуо. Послије више
помоћних напада на српске положаје у Мачви,
који су почели 24. октобра, главни напад
извршила је 21. ландверска дивизија у рејону
Парашнице 27. октобра. Када су Парашнички
одред и Моравска дивизија позива одбили
п ешадијски напад, засути су ураганском
артиљеријском ватром ( више од 4.000
разорних граната).
Српски ровови су били преорани и посте-
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Неизбјежно повлачење

Ручне бомбе Васић М-1912

Многи аустроугарски војници који су
дошли у јединице армије као попуна
послије Церске битке, први пут су
искусили дејство за њих још мало познатог
оружја - ручне бомбе.
Киша ручних бомби засула би их када би
стигли до препрека од бодљикаве жице и
ровова, па су због снажних експлозија,
мислили да дејствује артиљерија!
Киша ручних бомби засула би их када би
стигли до препрека од бодљикаве жице и
ровова. Због снажних експлозија, ми-слили
да дејствује артиљерија!
Захваљујући српском конструктору
официру Миодрагу Васићу који је ово
оружје прилагодио и оживио у модерном
облику, српска војска је једина ушла у рат са
формацијским ручним бомбама.
Војнотехнички завод у Крагујевцу био је
способан за прозводњу 800 комада дневно.
Бомба система Васић М-1912 израђена је од
ливеног гвожђа правоугаоног облика, масе
око један килограм. Са експлозивним
пуњењем од око 150 грама (тротил,
шнајдерит) имала је страховито материјално
и морално дејство, посебно при одбијању
јуриша са утврђених положаја. Облик
бомбе био је нарочито прилагођен
дејствима на брдско-планинском подручју.
За разлику од округлих бомби, које су
нешто касније усвојиле остале зараћене
земље, српска ручна бомба остајала је при
паду близу циља.
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Генерал Степа Степановић Генерал Оскар Фон Поћорек

пено повлачење било је неизбјежно.
Послије два дана упорних борби, Врховна
команда издаје наређене за повлачење
армије на већ припремљене церске
положаје. Тимочка и Шумадијска дивизија
позива, које су се налазиле на линији Глушци

Узвеће Причиновић, повукле су се у
ноћи 30. октобра, потпуно неприм етно,
испред носа Комбинованом корпусу.
Непријатељ, који је сутрадан кренуо у
напад, затекао је празне ровове.
Ово повлачење ће се кроз два м есеца
претворити у најславнију битку српске
војске дотад у којој је аустроугарска
балканска војска до ногу потучена. Послије
рата понијеће назив Колубарска битка.
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вала Богу лијепа дана, штета га је не провести у
извиђању. Некад сам, сјећам се, говорио:
Хвала Богу лијепа дана, штета га је не провести

за шанком У извиђање идем када ме неки унутрашњи
црв нагна: увуче се под кожу и бургија све док не
кренем у акцију. Интуиција ме никад није преварила.
Моја сабраћа мислила су да срљам у авантуре, жељан
самоистицања. Међутим, није било тако. Слушао сам
само унутрашњи глас. Био сам сасвим опуштен. Ника-
да нијесам погријешио или зажалио због тога.

Дан је као створен за осматрање. А и пријаће
ми шетња. Спајам угодно с корисним. Одлучих да идем
сам. Некако сам се тако најсигурније осјећао Узимам
снајпер са пригушивачем и двоглед, пар бомби окачим
о појас и крећем. Сабраћа, заокупљена својим брига-
ма, нијесу ни регистровала мој одлазак.

Унутрашњи нагон тјера ме да ходам До
свијести ми готово не допире весели ћурлик птичица.
Не осјећам ни опојни мирис касног прољећа, а јунско
сунце, које ме својом топлином измамило у шетњу,
више ме не очарава. Имам јасну визију и сигурна ко-
рака скакућем, к о јаренце, с камена на камен. Ни када
сам добијао одређене задатке, никада нијесам
користио правац и вријеме које су ми одредили. До
циља сам увијек долазио на свој начин.

Сви су већ одавно дигли руке од мене: у ко-
манди су знали да ћу сваки постављени задатак успје-
шно извршити, а код куће су се надали да ћу бар пре-
живјети.

Одавно сам заборавио и на очеву молбу кад
смо се први пут поздрављали на кућном прагу. Стајао
је преда мном, поносан, устрептао као стари храст. У
дубини ока, као зрачак сунца, стаклила се суза. Тада
ми рече:

Сине, имам само једну молбу Хоћеш ли ми је

испунити?

Не знам, оче, док не чујем.

Молим те, не иди тамо одакле нијеси сигуран

да ћеш се вратити.
Више су ме молиле његове очи него ријечи. Са
стријепњом је очекивао одговор. Док сам га гледао с
дивљењем, онај сјај и стријепња се угасише. Знао је,
исто као и ја ако не и боље, шта ћу рећи. Дилему да ли
да га преварим и умирим, јер ми је вјеровао на ријеч,
или не, разријешио је угасли сјај ока. Кроз главу ми
прође оно ђедово: Увијек говори истину, да сјутра
не мораш мислити шта си рекао

Оче, опрости, али не могу ти дати такво обе-

ћање. Крв није вода. Колико се сјећам, и твој отац је

овако нешто тражио од тебе кад си, малољетан, обу-

као униформу. И добио је сличан одговор.
Размишљајући о том нашем првом растанку,
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зађох дубоко на територију коју су привремено запосјеле
зенге. Немир који ме покренуо на пут никако се не стишава.
Не попушта Тјера ме све даље и даље. Говорим себи: још
само мало, до оног камена, до оног камена. Да видим шта има
иза овог брешчића. Таман кад одлучим да станем, тај
унутрашњи црв потјера ме даље. Не обазире се ни на
кукрицама изгребане руке

Тако тјеран обрем се под храстом, огромним.
Упамтио буну и буницу. Жилом куцавицом обгрлио станац
камен. Кору му вријеме изборало, а меци ишчокали. На
десетине бразготина. Западна страна крошње поткресана
Изломљене, сасушене гранчице. Зенге овдје упуцавају пу-
шке. Уче гађати. Храст је, уочих, од њих удаљен једва сто-
тињак метара.

Пребацим снајпер преко рамена, ухватим се за
најнижу грану и већ сам у крошњи храста. На источној
страни. Ту је лишће густо, скрива ме. Размакох гранчице.
Поглед фантастичан. Не треба двоглед. Све што треба,
видим голим оком. К о на длану.

Тројица зенга стоје крај бункера. Какав бункер До
сада овакав нијесам видио: кружно озидан каменим
громадама, покривен дебелим балванима на које је
натрпано брдо земље и камења. К о да су градили атомско
склониште. Како ли су само оволике балване довукли на ово
беспуће? Сијеку нештедимице и то пробрано.

Узимам снајпер и стављам га у ракљу дрвета.
Откочим. Осветићу храстове гране. И посјечене балване.
Пратим зенге на стрелици оптичког нишана. На њима црни
комбинезони, на главама беретке, за опасачем по пет зеле-
них бомби. Исте као моје. На ногама чизме какве до сада
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нијесам виђао Сигурно поклон од
Јенкија. Изућу их. Добро ће доћи
мојој полубосој сабраћи. Један за
пасом носи магнум. Калашњикове
положили уз бункер. Ни у рукама
им не би ништа вриједили. За дваде-
сетак секунди збрисаћу сву троји-
цу. Док схвате шта их снађе, већ ће
бити на путу за вјечна ловишта.

Не журим. Пажљиво осма-
трам простор и њих. Заустављам
стрелицу снајпера на њиховим
лицима. Прибор за бријање није им
потребан. Знају ли њихове мајке
гдје и зашто су их послале? Дјецо,
ово је рат, није игра. Ово је ствар-
ност, није филм.

Њихове године неће ме
зауставити. Кад нијесу битне њима и
њиховима, што би биле мени. То је
њихов проблем. Што су тражили,
ево нађоше. Хицима су сијали смрт
по нама. Наводили гранате. Нема
сажаљења! Ко мене жали? До сада
нијесам имао прилике да упознам
таквога, осим најрођенијих.

Један прилази бункеру и
узима калашњиков.Нишаним му
право у челенку. Подиже калашњи-
ков и дуги рафал шаље негдје пут
неба. У шта ли нишани? Осион?
Пуца да одагна страх. Смије се. Че-
му? Нешто рече па прислони ору-
жје уз бункер. Ко је као он! Окрену
се, а калашњиков склизну и звекну
о камен. Не осврну се. Бленто.

Настаде жучна расправа
око нечега. Млатарају рукама као да
их је напао рој зунзара. Онај који је
највише гестикулисао, уђе у
бункер и врати се са биљежницом у
руци. Ни погледом не удостоји дру-
гу двојицу. Они сједоше на клупицу.
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Онај с биљежницом сједа
подаље, на камен. Одлична мета.
Слијепац погађа. Пуф, пуф, пуф    и
готово. Неће се чак ни закопрцати.

Посматрам га. Отвара би-
љежницу. Вади оловку из десног џе-
па, добацује нешто оној двојици не
подижући главе и почиње да пише.
Шетам стрелицом снајпера од
биљежнице до чела и назад. Па још
једанпут. Шарам по тијелу. Гдје да га
гађам? Фиксирам стрелицу на чело
Мало издужено. Намрштено. Сад ћу
га испеглати.

Чекам. Он пише. Ја чекам.
Подиже главу и гледа у мом правцу.
Чини ми се да му видим и боју очију.
И неку чудну хладноћу у погледу.
Вријеме тече, а ми се једнако гле-
дамо. У ствари, ја гледам њега, он
мене не види. Храст ме штити.
Протекла је цијела вјечност док овај
наочити сабрат није наставио са
писањем. Држим га још дуго на ни-
шану. Онда пребацујем стрелицу на
другу двојицу. Да видимо коме ће
се данас прво умрачити. Ko ће ме
први "инспирисати Ова двојица
ћаскају. Причају, али не гледају
један другоме у очи. Гледају пут
неба. Да неће звијезде скидати?
Руке су им стално у покрету. Млате.
Или један другог лажу или је нешто
друго посриједи. Осјећам нешто
нечасно. Примјетна је нервоза код
обојице. Страх? Помоћи ћу им да се
смире. Вовијеки.

Један има уско лице и лиси-
чији поглед, сједи погрбљен. Други
је глават, закосито, очи на врх главе.

-

.

".

Прсти су му прекратки у
односу на тијело. Неспособни да
брзо реагују. Не би се рекло ни да
их је памет освојила. За њих има
времена. Шта ли су радили прије
рата? Ништа? Способни су да ништа
не умију радити. Или су дангубили
или шверцовали? Могу бити само
ситни преваранти. Можда су купили
осмољетку, даље ни макац.

А писар не престаје да
пише. Кренуло га к о пред смрт.
Нанесем му стрелицу на чело. Ше-
там од десног према лијевом крају.
Заустављам је насред чела. Прст
изнад коријена носа. Држим га на
нишану и - онда...

Укочим снајпер. Полако.
Бешумно. Бацам још један поглед
према писару. Сабрат пише. Гру-
дима ми проструја
Мило моје злато и медна љубави,

док ми лахор милује лице,
будан те сањам како ми, раширених
руку, летиш у загрљај...

Можда пише првој љубави?
Поклања неком своје мисли. Или о
прољећу и вину Ко зна, можда о
"србочетницима'" Ако. Ваљда ће се
међу њима наћи бар један да пише
истину. Ко зна, можда је то баш онај
преда мном. Несвјестан какав дар
прима и од кога. Тога нијесу свјесна
ни она двојица што се церекају на
клупи. Знао сам ко их је овим даро-
вао. Ја сам једино знао.
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Ђед ме учио да никада не
узимам оно што није моје. То нашем
роду не приличи. Није благородно.

(

Приредио:
пуковник Душан Вукоје

По тексту Миодрага Хрњеза-Љуме)
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ТОС РУСКИ ВИШЕЦИЈЕВНИ БАЦАЧ РАКЕТА–

наоружање

ТЕРМИНАТОР БМПТ-
(Боевая машина поддержки танов)

Борбене машине за подршку тенкова

Афганистану али је своју праву моћ као серијски производ показао у Чеченији године.
Према руским војним изворима Буратино је врло слабо коришћен због скупих ракета које користи тако да
су га употребљавали само у крајњој нужди при разбијању јако утврђених фортификацијских објеката и
рашчишћавању минских поља око Грозног Његову моћ осјетили су Чечени на својој кожи када је само у
једном нападу по чеченским изворима од тада непознатог оружја погинуло тридесет бораца
Домет ракета је од минимум до метара Једном салвом од пројектила покрива површину

метара Тежине је тоне а гусјенично возило развија брзину до км х Посаду чине три члана
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Б
уратино је назив за руски
вишецијевни ракетни бацач
калибра мм

Овај тридесетоцијевни ВБР кара
ктеристичан је по томе што користи
ракете пуњене аеросолом па на
мјесту удара ствара страховиту
експлозију Када експлодира бојева
глава ствара се аеросолни облак од
течности која испарава. Када се споји
са ваздухом облак детонира ства
рајући високу температуру праћену
пламеном а затим и разарајуће великим
притиском
Тридесетоцијевни лансер монтиран је
на шасију тенка Т Прво ватрено
крштење имао је још као прототипна
експериментална верзија у

220 .
-

,

.
,
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1980.

Р
уски конструктори и инжењери војног
погона

конструисали су експериментални
тип борбеног возила тенка названог Терминатор
Пројекат је објелодањен још године под
називом
Ова машина за убијање користи подвозје и шасију
тенка Т на који је монтирана универзална
купола са мноштвом различитог оружја које чине у
основи двоцијевни аутоматски топ мм А
познат са возила БМП Тунгуска и хеликоптера
Црна Ајкула један спрегнути митраљез 7.62,
четири ласерски вођене противоклопне ракете

Ural Transport Machine-Building Design
Bureau

, .
2004.

"Object N".

-72

30 2 42,
-3,

,

АТАКА Т као и два аутоматска бацача граната АГС мм на бочним странама
Посаду Терминатора сачињава пет чланова возач командир оператор нишанџија те двојица нишанџија на
бацачима граната Развија брзину на путу километара на час и опремљен је најсавременијим командно нишанским
уређајима, те опремом за ИЦ оптичко и ласерско навођење као и дејство ноћу
Поучени лошим искуствима употребе слабо оклопљених возила у борбеним дејствима у Чеченији руски
стручњаци развили су нови концепт возила који је комбинација тенка и борбеног возила Тражило се да возило има
оклопну моћ и издржљивост попут тенка и ватрену моћ попут руског четвороцијевног ПВО система ЗСУ мм
Шиљка који је убојит за пјешадију али слабо оклопљен Возило је у завршним фазама испитивања и очекује се
његово масовно увођење у борбену употребу јер је показало високу ефикасност на тестовима

- , -30 .
- , , - ,

. 65 -
, .

,
.

-23 /4
, .

.

Припремио: капетан Младен Милићевић
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M И С Л И

Р А Т

‘’Рат укључује неке врло необичне стратегије Учествовао сам у преко
шездесет битака али све што сам научио о тактици научио сам из сопственог
искуства’’

.

,

.

Наполеон

ОЧЕНАШ

ПОЗДРАВ

Војни пилот извјештава контролни
торањ:

Летимо изнад Тихог океана, хиљаду
километара од обале, гориво је при
крају. Шта да радим?
Са торња му се оглашава глас:

Понављајте за мном: Оче наш...

Пошао Перица у војску па га отац
савјетује

Сине лијепо да се понашаш када
видиш официра обавезно да га
поздравиш
Оде Перица у војску обукли га у
униформу крене он по касарни да
разгледа гдје је дошао па сретне
официра

Јесте ли ви официр
Јесам.
Е да знате пуно Вас поздравио мој тата!

-

-

:
- , ,

...
,

,

:
- ?
-
-
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разонода

ОШТАР

НАГЛАСАК
(ЛАТ.)

ПЈЕВА-
ЧИЦА
ДАЈАНА

ЈЕДНО-
ЛИЧНОСТ

РИЈЕКА У

БЈЕЛОРУ-
СИЈИ

СЛОВА

ИЗА
''И' ' И ' 'Ћ''

АТЛЕТСКИ

СПОРТСКИ
КЛУБ

(СКР)

ВОЈНА

ФОРМА-
ЦИЈА

ИМЕ

ГЛУМИЦЕ
МАРГАРЕТ

ГЛАВНИ

ГРАД
ЈУЖНЕ

КОРЕЈЕ

ВОЈНА

ФОРМА-
ЦИЈА

ТОНА

ГРАД У

БЕЛГИЈИ
(БОЈНИ

ОТРОВ)

НАРОДНИ

УНИВЕР-
ЗИТЕТ

СТАРА

МЈЕРАЗА
ТЕЧНОСТ

ВОЈНА
ФОРМА-
ЦИЈА

ВОЈНА
ФОРМА-
ЦИЈА

ВОЈНА

ФОРМА-
ЦИЈА

СТРАНО

ЖЕНСКО
ИМЕ

ВОЈНА

ФОРМА-
ЦИЈА

РУКОМЕТ-
НИ КЛУБ

ОБАЛСКА
РАКЕТА

ДИО

ГЛАВЕ

ДРАГО-
ЦЈЕНА

ТЕЧНОСТ

БЛАЖА
КАЗНА

КИСЕОНИК

МОРСКЕ

ПТИЦЕ

ОБОГА-
ЉЕНА

ОСОБА

ОНО ШТО
ЈЕ ИСПРЕ-
ПЛЕТАНО

ТАЈЛАНД

ВИСИНА ГРАМ
ЗАТВОР

(ШАТР.)

СЛОВА

ИЗА
''Р' ' И ' 'Б''

СРЕДСТВА
ЗАПОДМА-
ЗИВАЊЕ

ГЛАВНИ
ГРАД

ИТАЛИЈЕ

ИЗОЛАЦИ-
ЈА
БОЛЕСНИ-
КА (МН.)

КОРА-
ЧНИЦА

МИР

(УМАЊ.) ЗДРУЖЕНИ

ОДРЕД
(СКР.)

ДИНАР

МЈЕСТО

ПЕЧАТА

СВЕЧАНА

ПЈЕСМАВОЈНА

ФОРМА-
ЦИЈА

ОБИМ

САМСО-
НОВА

ДЈЕВОЈКА
(БИБЛ.)

НАШЕ
МУШКО

ИМЕ

ТЕЛЕФОН-
СКИ

ПОЗИВ

ГЛУМИЦА

РИНА
ДИНАР

ПОЈАВА

КОД
ОРГАН-
СКИХ
СПОЈЕВА

ВОЈНА

ФОРМА-
ЦИЈА

ОРУЂА И
ПОМАГА-
ЛА

ЛИЧНА

ЗАМЈЕ-
НИЦА

ИМЕ

ПЈЕСНИКА
ЖУПА-
НЧИЧА

ВОЈНА

ФОРМА-
ЦИЈА УПИТНА

ЗАМЈЕ-
НИЦАВОЈНА

ФОРМА-
ЦИЈА

ИВОВО

ДРВО

ВОЈНА
ФОРМА-
ЦИЈА

ФОСФОР

1. И17.
СЛОВО

ЗБОГ
ТОГА

ОЗНАКА

ТОПАУ
ШАХУ

ДРАЖ

ЈУЖНО-
АФРИЧКА

РЕПУБ.

ГРАДИЋ
У

СРБИЈИ

ИТАЛИЈА

ВОЈНА

ФОРМА-
ЦИЈА

УЛИЦА

ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА
УЈЕДИЊЕ-
НИХ
НАЦИЈА

СОКРАТОВ
ТУЖИТЕЉ

МЕТАР

БЕЛГИЈА ЊЕМАЧКА

ХОЛАН-
ДИЈА

ВОЈНА

ФОРМА-
ЦИЈА

АФОРИЗМИ

- Највећи терет у грађанском рату
изнијели су сељаци

- И раднику се остварио сан. И он
је био на положају.

- Искључили смо звоно за узбуну.
Да нас не пробуди

- Ако не иде по плану иде по
судбини.

.

.

-



POVEQA STEFANA NEMAWE SRPSKIM POKOQEWIMA

ZAVE[TAWE O CRKVAMA

K
AD ^OVEK ZIDA KU]U NE ZIDA JE ZA SEBE, NEGO ZA SVOJU

DECU I UNU^AD. TAKO NASTAJE PORODICA I

DOMA]INSTVO. KAD VLADAR ZIDA CRKVU, NE ZIDA JE ZA

SEBE, NI ZA SVOJE SINOVE, NI UNU^AD, NEGO ZA NAROD KOJI ]E

JE KROZ VEKOVE POHODITI. TAKO SE STVARA DR@AVA.

KU]A JE ONO [TO OSTAJE POSLE ^OVEKA. CRKVA JE ONO [TO

OSTAJE POSLE VLADARA. KU]A OSTAJE DECI, CRKVA NARODU.

A CRKVA JE ^EDO MOJE, VELIKA LA\A KOJA PLOVI PREMA

DUBOKIM I DALEKIM NAMA NEZNANIM VREMENIMA I

QUDIMA. U KOJI GOD VEK DOPLOVI DOVE[]E I NAS I

POKAZATI NAS NA[IM JO[ NEPORO\ENIM POTOMCIMA.

SRE]AN SAM I MIRAN ^EDO MOJE, [TO JE SADA MOJA

STUDENICA, ZAPLOVILA PREMA VEKOVIMA.

U OP[TEM POTOPU VREMENA SAMO SU TAKVE LA\E POPUT

NOJEVE, KADRE DA NAS SPASU NAJVE]EG OD SVIH PONORA, OD

ZABORAVA. A MI ]EMO, ^EDO MOJE, KOJI SAGRADISMO CRKVE

BITI U WIMA VREMEPLOVCI NA TIM VELIKIM LA\AMA.

A MI SMO UZIDANI U SVOJE CRKVE TVRDE GRA\E, KADRE DA

ODOLE STRA[NIM UDARIMA VREMENA. SVE SAM KAMEN I

MERMER, NAJTVR\E [TO POSTOJI NA SVETU. UZIDALI SMO

SEBE U SVOJE CRKVE, ISPISALI SVOJU VERU I @IVOPISALI

SVOJE LIKOVE U WIMA.

NA[I DALEKI POTOMCI PREPOZNA]E NAS U STUDENICI.

ZNA]E KO SMO I KAKVI SMO. I ^EDO MOJE, BI]E PONOSNI [TO

NAS IMAJU, POUZDANO ZNAM DA HO]E. PONOSI]E SE [TO SU

PLEME NEMAWI]KO.



војне ознаке

Ознаке команди и јединица Војске Републике Српске

Амблеми у ВРС
Ријеч мблем потиче од грчке ријечи "ембл ма

и француске ријечи "ембл ме У нашем језику
амблем је ријеч која значи: знак, знамење,

обиљежје, симбол украсни уметак или уметнут рад.
Негдје се користи и ријеч емблем истог значења.
Амблем говори кроз симболику елемената који су
употријебљени и приказани у њему У зависности које
симболе користимо постоје живи симболи тј жива
бића животиње птице звијери и слично и неживи
симболи тј предмети и ствари Тачно се зна на
примјер шта иначе значе животиња или звијер
представљена у амблему. Према томе амблем ипак
није само пука слика или украс већ има једно много
дубље и наравно скривено значење Сваки елемент
истакнут на амблему прича је за себе како је настао
зашто је баш он употријебљен на шта би требало да
асоцира
Као и све модерне војске свијета и Војска Републике
Српске, њене команде, установе и јединице имале су
своје симболе односно амблеме. Амблеми су
настајали у току рата и послије њега. Команда
3. пјешадијског (Република Српска) пука чини много
напора да амблеме Војске Републике Српске прикупи,
презентује и на тај начин сачува од заборава.
У томе нам помажу бројна удружења и појединци на
чему смо им много захвални. Посебно се захваљујемо
господину Цупаћ Предрагу, на свесрдној помоћи
приликом прикупљања ових амблема.
Не желећи да икога фаворизујемо, у овом броју пре-
зентујемо дио амблема које смо у протеклом периоду
прикупили. На овај начин желимо подстакнути све
оне који у свом посједу имају оригиналне амблеме
ВРС, да исте уступе 3. пјешадијском (Република
Српска) пуку који би их изложио на једном мјесту
централизовано
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89. РАКЕТНА БРИГАДА ЛОГИСТИЧКА БАЗА
ГШ ВРС

ВАДУХОПЛОВСТВО И
ПРОТИВВАЗДУШНА ОДБРАНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

155. РАКЕТНА БРИГАДА92. МЈЕШОВИТА АВИО
БРИГАДА

89. M

E

ЈЕШОВИТА
ХЕЛИКОПТЕРСКА СКАДРИЛА

43. ПРИЈЕДОРСКА
МОТОРИЗОВАНА БРИГАДА

?
1. МЈЕШОВИТА ПРОТИВОКЛОПНА

АРТИЉЕРИЈСКА  БРИГАДА

1. МЈЕШОВИТИ
АКТИЉЕРИЈСКИ ПУК

1. Л
ПУК ПВ0

AКИ САМОХОДНИ

АРТИЉЕРИСКО РАКЕТНИ

1. ОКЛОПНА БРИГАДА 2. ОКЛОПНА БРИГАДА

1. ПРЊАВОРСКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

1.ТЕСЛИЋКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

1. НОВИГРАДСКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

1. ТРЕБАВСКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

1. AГР ДИШКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

1. КРЊИНСКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

1. AKA

JE ADIJSKA

ДОБОЈСКА Л
П Ш БРИГАДА

1.ОСИЊСКА БРИГАДА

2.ОЗРЕНСКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

2. КРАЈИШКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

4. ОЗРЕНСКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

5. КОЗАРСКА БРИГАДА

11. ДУБИЧКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

16. КРАЈИШКА
МОТОРИЗОВАНА  БРИГАДА

27. МОТОРИЗОВАНА
БРИГАДА - ДЕРВЕНТА

11.ИЗВИЂАЧКО-

ДИВЕРЗАНТСКИ ОДРЕД

2. БАЊАЛУЧКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

ВУЧИЈАЧКА БРИГАДА

1. СРБАЧКА  ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

1. ОЗРЕНСКА  ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

1. ИНЖИЊЕРИЈСКИ ПУК

7. КУПРЕШКА
МОТОРИЗОВАНА БРИГАДА

17. КЉУЧКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

ДИВЕРЗАНТСКИ ОДРЕД
2.КК ‘’ОРЛОВИ ГРМ ЧА’’E

ИСТОЧНО-БОСАНСКИ
КОРПУС

3. МЈЕШОВИТИ ПРОТИВ-

ОКЛОПНИ АРТИЉЕР. ПУК
3. БАТАЉОН ВОЈНЕ

ПОЛИЦИЈЕ

1. ПОСАВСКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

1. МАЈЕВИЧКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

1.

‘’

БИЈЕЉИНСКА ЛП БРИГАДА
ГАРДА ПАНТЕРИ’’

2. СЕМБЕРСКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

2. МАЈЕВИЧКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

3. ПОСАВСКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

3. СЕМБЕРСКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

3. МАЈЕВИЧКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

1. ИЛИЏАНСКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

1. ИГМАНСКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

1. РАЈЛОВАЧКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

ДИВЕРЗАНТСКО-ИЗВИЂАЧКИ
ОДРЕД ‘’БЕЛИ ВУКОВИ’’СРК

1. ЗВОРНИЧКА  БРИГАДА 1. БРАТУНАЧКА  ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

1. БИРЧАНСКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

1. МИЛИЋКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

2. РОМАНИЈСКА
МОТОРИЗОВАНА БРИГАДА

ИДО ВУКОВИ СА ДРИНЕ 2. ХЕРЦЕГОВАЧКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА

155. РАКЕТНА БРИГАДА
КУБ-М

1. КРАЈИШКИ КОРПУС

АМБЛЕМ ВСР БиХ СА ПОЧЕТКА РАТА АМБЛЕМ ВРС 1992-1996 АМБЛЕМ ВРС 1996-2005

АМБЛЕМ ВОЈНЕ
ПОЛИЦИЈЕ 1992-1996

АМБЛЕМ ВОЈНЕ
ПОЛИЦИЈЕ 1996-2005

ОЗНАКА ВОЈНЕ
ПОЛИЦИЈЕ 1992-1996

3. БАЊАЛУЧКА ЛАКА
ПЈЕШАДИЈСКА БРИГАДА


