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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

На недавној свечаности у Такову председник и вр-
ховни командант Војске Србије Александар Ву-
чић уручио Вам је заставу Бригаде. Традиција за-
ставе у српском народу има залог части и слобо-

де. Како сте доживели тај тренутак, са каквим емоција-
ма али и обавезом?
– У том тренутку сам, заједно са ратним друговима из 
строја „ветерана”, као и свим официрима, подофицири-
ма и војницима из актуелног строја 72. бригаде за специ-
јалне операције, осећао изузетан понос и велику радост. 
Тим чином одато је признање и нашој генерацији за до-
принос слободи и части, које застава симболизује. Пого-
тово што смо баш ми препознати и одређени да ове све-
тиње бранимо и чувамо. 

Као човек, морам признати да сам треперио од узбуђе-
ња. Наравно, трудио сам се да се то не види, што је и до-
стојно команданту на очиглед најшире јавности и пред вр-
ховним командантом Војске Србије, на историјском ме-
сту, као што је Таково, где су засновани корени наше мо-
дерне државе и Војске. 

Како као командант 72. бригаде за специјалне операције 
можете да представите Бригаду, вреднујући њену опре-
мљеност, попуну, улогу, а пре свега људе?
– Овом свечаношћу крунисан је подухват државног и вој-
ног руководства наше земље да се специјалне снаге саобра-
зе војнобезбедносним изазовима. Обе бригаде, и 63. и 72, 
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До нивоа изврсности 

поново су успостављене, а што је веома важно – дата нам 
је могућност да изградимо сасвим нови квалитет. Речју, да 
72. бригада за специјалне операције буде оспособљена за 
специјалне (неконвенционалне) задатке какве савремена 
борбена дејства намећу. Ми смо сада и бројчано јачи. Тај 
процес јачања људских ресурса се наставља не само кван-
титативно, него пре свега изградњом изврсних компетен-
ција наших припадника и то како у стручном тако и у мо-
рално-вољном погледу. И опремање се не завршава само 
на занављању наоружања и војне опреме, већ и на увође-
њу нових средстава ратне технике, а нарочито софисти-
цираног наоружања и савремене опреме, по којима ћемо 
добити атрибут специјално опремљене бригаде. 

Које су то особине које треба и мора да има припадник 
72. бригаде?
– У строју 72. бригаде за специјалне операције нема места 
за агресивност, раздражљивост, фрустрираност, комплек-
се ниже или више вредности, склоност обмани и лажи, 
индискретност и неуротично понашање. 

Припадници наше јединице, а као командант Специјал-
не бригаде уверио сам се да је исто и са 63. падобранском, 
поседују изузетне особине личности, психофизичке, вред-
носне и морално-културолошке. Као најважније особине 
личности, које битно одређују способност за обављање спе-
цијалних мисија и задатака, истичем родољубивост и чове-
кољубивост, моралне особине, оперативност, поверљивост, 
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сналажљивост, инвентивност, ауторитативност, репрезен-
тативност, способност анализирања и синтетизовања, хра-
брост и неустрашивост. Наши погледи, мишљења, понаша-
ња и способности усмерени су ка племенитим циљевима, 
свим срцем и душом ка патриотизму, родо-
љубљу, уз спремност на сваку жртву.

 Колико ваше научно и практично усаврша-
вање доприноси успешнијем командовању?
– Често се глорификује потреба заснива-
ња командовања и руковођења на иску-
ству, а не и на научним основама. То је по-
грешно! Одавно је доказано да нема домина-
ције праксе над теоријом, нити теорије над 
праксом. Командовање, као и руковођење 
уопште, заснива се на три основна стуба: на даровитости 
(пре свега на интуицији) старешина, на искуству у оба-
вљању послова којима се руководи и у самом остварива-
њу руковођења, као и у научним сазнањима суштине, са-
држине и принципа остваривања ове усмеравајуће делат-
ности. Верујем и трудим се да управо свему овоме сведо-
чим својим путем школовања и каријерног усавршавања 
– радом у трупи, учешћем у рату и знањем и вештинама 
стеченим из борбених операција.

Ваш стаж у специјалним јединицама је заиста дуг, про-
шли сте бројне дужности, од командира вода у падобран-

ско-извиђачкој чети 72. специјалне бригаде, преко ко-
манданта Батаљона за противтерористичка дејстава 72. 
специјалне бригаде, рада у команди Противтерористич-
ког одреда „Кобре”, до команданта Специјалне бригаде 
и сада команданта 72. бригаде за специјалне операције. 
Такође, бележите и искуство ратног заменика командан-
та Батаљона за противтерористичка дејства „Соколови”. 
Колико је то искуство каљено у рату одређујуће у Вашем 
садашњем послу?
– Навели сте кључне моменте моје каријере. Наглашавам 
да за професионална постигнућа нисам само ја заслужан. 
Друштво, тј. држава, омогућили су ми то не само у мате-
ријалном смислу, већ као војни систем наше земље, ту су 
наравно и моји изврсни наставници и изузетне стареши-
не. Посебно су ме ратни команданти, својим ликом и де-
лом, водили и усмеравали, па и у временима када је наша 
војска била у озбиљним искушењима. То искуство насто-
јао сам да поделим са мојим друговима и колегама у окви-
ру остваривања дужности које сте набројали. Према ка-
детима Војне академије, а нарочито ка 72. бригади, ипак 
сам највише осећао ту потребу за узвраћањем. Прошлост 
и пројектована мисија батаљона „Соколови” и „Грифони” 
посебно су ме инспирисали. Дошло је време и пружена ми 
је прилика да своје искуство, нарочито ратно, пренесем 
читавој бригади, те да ова наша елитна јединица у ствар-
ности буде права и на нивоу изврсности. 

Херојска 72. специјална бригада формирана је у јуну 1992. 
године. За показану храброст и учињена херојска дела то-
ком извршења борбених задатака одликована је Орде-
ном ратне заставе првог степена. А онда је престала да 
постоји као бригада. Поновним успостављањем брига-

де све те традиције враћене су њеним при-
падницима. Да ли је тиме исправљена и ве-
лика неправда? 
– Не само да је исправљена велика неправда 
него су тиме и предупређене негативне по-
следице од утицаја на одбрамбену моћ наше 
земље, а нарочито за поступање у посебним 
војнобезбедосним ситуацијама и стањима.

Шта бригаду чека у наредном периоду? Ка-
кви су планови?

– Бригада ће наставити да озбиљно и посвећено ради на 
себи у смислу препознавања и дефинисања конкретних 
циљева и задатака у наредном периоду, а према томе ћемо 
и изграђивати своје људске и материјалне ресурсе, обли-
ковати и оспособљавати организационе и функционал-
не целине – јединице, градити њихову унутрашњу и ме-
ђусобну кохезију. Све то омогућиће нам да створимо је-
дан по свему особен борбено способан, спреман и по ме-
ђусобним односима збратимљени састав војних специја-
лаца, складно нашем покличу – „Кад други не могу и не 
смеју, само је једна 72. која увек може и сме!”|
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