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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

Заставу 63. падобранске бригаде недавно Вам је на 
свечаности у Такову уручио председник Републи-
ке и врховни командант Војске Србије Александар 
Вучић. Командант те свечаности и ратни коман-

дант 63. падобранске бригаде генерал-мајор Илија Тодо-
ров том приликом подсетио је на речи војводе Степе Сте-
пановића да је „застава највећа светиња војничка, све-
то знамење војничке части и дужности, војничке славе и 
поноса”. Како сте доживели тај тренутак, са каквим емо-
цијама, али и обавезом?
– Указана ми је велика част да, реорганизацијом система 
одбране и враћањем статуса падобранској јединици, будем 
постављен за команданта 63. падобранске бригаде и лич-
но примим војну заставу. Шта симболизује војна застава 
и колика је светиња за војника у ранијој па и савременој 
историји говори податак да је немачки цар Вилхелм, на-
кон што је од генерала Фон Мекензена добио извештај о 
победи над српском војском, тражио да му се донесе једна 
пуковска застава као симбол победе и ратни трофеј. Био 
је разочаран, јер ниједна ратна застава српске војске то-
ком две године ратовања није заробљена, а тако је и оста-
ло до краја Првог светског рата. 

Личне емоције када се прима војна застава су неопи-
сиве, знаће падобранци о чему говорим, јер је осећај при-
ликом пријема војне заставе готово исти као и пред први 
падобрански скок. Застава коју ми је 14. јуна уручио пред-
седник Републике Србије у меморијалном комплексу у Та-

кову, месту где је подигнут Други српски устанак, има до-
датну тежину и обавезује нас да оправдамо указано по-
верење, тако што ћемо се у наредном периоду, трудом и 
залагањем сваког припадника јединице, додатно обучи-
ти, увежбати и припремити за извршење задатака одбра-
не наше отаџбине. 

Како као командант 63. падобранске бригаде можете да 
представите бригаду, вреднујући њену опремљеност, по-
пуну, улогу, а пре свега људе?
– Већина средстава, као што су наоружање, оптоелектрон-
ска средства, средства везе, заштина опрема и падобранска 
опрема, која се користи у бригади набављена је у претход-
них неколико година, чиме је знатно унапређена опремље-
ност јединице. Средства су набављана по узору на опрему 
коју користе елитне јединице света. Што се попуне једи-
нице тиче у току је пријем нових, млађих људи. Попуна је 
непрекидан процес, старији припадници јединице одлазе, 
млађи који заслуже да буду део падобранске бригаде, дола-
зе. Принцип попуне јединице је пре свега добровољност, 
затим кандидат треба да испуни одређене здравствене и 
психофизичке критеријуме, да заврши селективну обуку. 
Подсетио бих да одласком из јединице већина припадни-
ка, водећи се геслом „Једном падобранац, увек падобра-
нац”, остане трајно везана за 63. падобранску бригаду. Тако 
су и наши ветерани, без обзира на све, увек спремни да 
се одазову. Код падобранаца је посебно наглашен осећај 

Пуковник Ненад Зонић командант 63. падобранске бригаде 

Војници са две заклетве
Индивидуална способност 
припадника јединице је неспорна 
и у њу се много улаже, али само 
колективни дух и јаки међусобни 
односи чине јединицу онаквом 
каква јесте, најбољом на овим 
просторима. Падобранце 
обавезују две заклетве, једна 
дата отаџбини, друга својим 
друговима падобранцима  
– каже пуковник Ненад Зонић, 
кога представљамо поводом 
формирања бригаде
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припадности, који је деценијама развијан и негован бри-
гом о члановима породица погинулих припадника, о по-
вређеним и рањеним припадницима бригаде, као и несе-
бичном помоћи сваком од њих. Ветерани 63. падобранске 
бригаде представљају снагу наше једини-
це и позитиван пример свим млађим ге-
нерацијама како војници треба да се по-
нашају и колико треба да воле и буду по-
свећени јединици.

Које су то особине које треба и мора да 
има припадник 63. бригаде?
– Припадник 63. падобранске бригаде 
пре свега треба да је посвећен позиву, да 
је спреман да себе и своје личне потребе 
стави у други план. Индивидуална спо-
собност припадника јединице је неспорна 
и у њу се много улаже, али само колектив-
ни дух и јаки међусобни односи чине је-
диницу онаквом каква јесте, најбољом на 
овим просторима. Падобранце обавезују 
две заклетве једна дата отаџбини, а дру-
га својим друговима падобранцима: „За 
отаџбину, за друга, за пушку, за војнич-
ку и ратничку част падобранци 63. падобранске бригаде 
– РАДЕ!”. За припаднике 63. падобранске бригаде каже се 
да имају две породице, наравно обе треба једнако да воле, 
поштују, негују и развијају.

Били сте 1999. године у ратној команди 63. падобранске 
бригаде. Колико је то искуство каљено у рату одређујуће 
у Вашем садашњем послу?
– Рат као друштвена појава представља негативан чинилац 
друштвених односа и заиста треба да буде последња могућ-

ност решавања било каквих сукоба и неслагања. Никоме 
рат није добро донео јер мења људе. Међутим, за профе-
сионално војно лице рат је свакако искуство више, којим 
човек спознаје себе и своје могућности. Постаје свестан 
својих граница и стечена искуства може касније да приме-
ни у пракси, у вођењу кадра, одабиру сарадника, научене 
лекције може да примени у обуци, унапреди оперативне 
процедуре у циљу брзог и правилног доношења одлука...

Херојска 63. падобранска бригада формирана је у окто-
бру 1944. године. За показану храброст и учињена херој-
ска дела током извршења борбених задатака одликова-
на је Орденом народног хероја. А онда је престала да по-
стоји као бригада. Поновним успостављањем бригаде све 
те традиције враћене су њеним припадницима. Да ли је 
тиме исправљена и велика неправда?
– Током историје падобранска јединица је у неколико на-
врата мењала назив, организациону структуру и мирно-
допску локацију размештаја. Као 63. падобранска брига-
да коначно је установљена 1967. године и од тада базира 
у Нишу. Реформом система одбране јединица је 2006. го-
дине преформирана у 63. падобрански батаљон у саставу 
Специјалне бригаде. 

Указом председника СРЈ 1999. године јединица је за 
подвиге у одбрани отаџбине одликована Орденом народ-

ног хероја. У борбеним дејствима, служе-
ћи отаџбини и 63. падобранској бригади, 
бројни припадници јединице су рањени, 
а део официра, подофицира војника и 
припадника резервног састава положио 
је и свој живот. Враћањем статуса брига-
де исправљена је неправда према херој-
ским делима јединице, њиховим актив-
ним припадницима и ветеранима, а сва-
како према породицима погинулих и ра-
њених другова. 

Шта бригаду чека у наредном периоду? 
Какви су планови?
– У наредном периоду очекује се усаврша-
вање свих њених припадника за обавља-
ње формацијских дужности, као и за извр-
шење борбених дејстава у свим условима, 
кроз тактичку обуку специјалних дејста-
ва, обуку у посебним условима, падобран-

ску обуку, извршење гађања ватреним оружјем, тактич-
ких вежби и вежби са МЕС. Очекује нас и наставак опре-
мања и набавка нових, савремених средстава, наоружања 
и опреме. Такође, учешће на домаћим здруженим тактич-
ким вежбама и међународним вежбама, где смо увек ак-
тивно ангажовани. Јединицу због организацијских про-
мена очекује делимична попуна и подмлађивање састава, 
затим извођење селективних обука ради пријема канди-
дата за рад у 63. падобранској бригади.|
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