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Драгана
Марковић

Прилично је тешко
написати омаж
2020. години. Није
је било лако живети.
Психологија познаје
страх човека пред
новим и непознатим.
Међутим, то што је
пандемија короне
сручила на свет – то
ново и непознато, било
је више него оправдан
разлог за опрез. Свако
од нас градио је свој
облик преживљавања.
Издвојићемо овим
текстом и оне који су
нам у томе несебично
помагали – припаднике
Војске Србије.

ВОЈСКА ЈЕ...
ВОЈСКА

К

ао прво, сви војници и цивили – лекари, медицинско особље, пилоти, пешадинци, артиљeрци, инжињерци, тенкисти, геодете, морнари, информатичари... – сви који чине систем одбране су пре свега људи. Као и сви људи,
и они имају границе издржљивости, моћи, снаге... Година за нама може слободно
бити и упамћена по жестоком и пожртвованом превазилажењу тих граница. Статистика ће прецизно забележити бројеве, људскост је тешко измерити. Зато нам
остаје да је памтимо.
Упркос свему, уз свеколику борбу на различитим фронтовима, ова година је у
систему одбране забележила и велики број значајних подухвата. „Пријем нових
хеликоптера за потребе летачких јединица РВ и ПВО један је од најзначајнијих момената у сегменту опремања Војске Србије од настанка заједничке државе”, забележили смо у јануарском броју „”Одбране” 2020. године. Стигли су и ремонтовани „мигови”, „панцир”, БРДМ-ови, руски „бели орлови”, кинеске беспилотне летелице и инжињеријске машине...
Домаћа памет изнедрила је „пасарс”, „милоша”, великог и малог.
Вратили смо и 72. бригаду за специјалне операције и 63. падобранску бригаду.
После 21 годину реконструисана је светлосна сигнализација на Војном аеродрому
„Пуковник-пилот Миленко Павловић” на Батајници, изграђени су и нови хангари...
Обученост у гађању, ракетирању и бомбардовању широком палетом убојних
средства и дејство из готово свих средстава наоружања и војне опреме која су у
арсеналу Војске приказани су на здруженој вежби „Садејство 2020”. Посебно је дуг
период иза нас у коме у овом обиму нисмо имали прилике да видимо дејства наших ваздухоплова.
Први пут су бојевом муницијом дејствовали модернизовани тенкови М-84, модернизоване „гвоздике”... Први пут су у нашој земљи из самоходне топ-хаубице
155 mm НОРА-Б52 М15 испаљени пројектили у рејон циља који је био удаљен
40 километара. И то у првом таласу пандемије вируса корона. Први пут смо у оквиру интерних испитивања могли да видимо и лансирање вођене ракете ALAS из модуларног вишецевног ракетног система ЛРСВМ М18 „огањ”...
Уз помоћ у обезбеђивању границе, домова за старе, болница, мигрантских кампова, војска се обучавала, осавремењивала, јачала.
ер, Војска је једноставно – Војска. Можемо је видети и као комад неба под крилом галеба, орла, газеле, ласте... Онај тренутак када се мисли и живи – плаво.
МиГ у сурет плаветнилу. Одсјај на куполи оклопњака, траг гусеничара, рубни
поздрав и сигурну пловидбу...
Војска је и шајкача и шлем и шапка и беретка.
Војска је и оно што је била раније и оно што ће тек бити. И пре и после и сада:
поуздан ослонац – сигурност.
Војска је презиме којим се ословљавамо. Знак на мишици и грудима... Снага
погледа и јасна мисао – припадности. Припадности свом огњишту, својој земљи,
свом народу.
Војска је неко коме се верује. Војска је... ВОЈСКА.
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